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Общинската скупщина не 

избра нов председател
— ИЗБИРАНЕТО ЩЕ СЕ ПОВТОРИ НА 3 ЮНИ

Първата сесия на повата Общиц 
ска скупщина в Босилеград 
проведе на 23 май в Присъствие 
на всички 56 отборници на ДВсте 
камари.

На отделни засеДа,,ия на кама
рите бе извършена верификация 

мандата на новоизбраните от
борници. Отборниците изслушаха 
и приеха отчета за изборите за 
Общинската скупщина, който из
несе общинската избирателна ко- 
мнсия.

ци и пожела на скупщината ус
пешна работа в бъдеще.

Под ръководството на най-ста- 
отборник Стоимен Петров се 

дневпия ред: избор 
ОС. Отборник

се

рия
Премина къмIвватуин на българската наролност в сФр Югославия
за председател на 
ът Славчо Сотиров от името на 
18 отборници и Изпълнителния 
отбор па Общинската конферен- 

за председателЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН! на

дия предложи 
ЛЮБЕН А. РАНГЕЛОВ, отбор-

Г. Лисина и председателнкк от
нана общинската конференция 

ССРН. Отборникът Иван Раден- 
на 29 отборника заСлед като новоизбраните отбор 

ници дадоха тържествено изяв
ление па отборннческа длъж- 

пристъпи към избиране

ков от името
Предложи ДИМИ-председател 

ТЪР К. ЯНЕВ. отборник от Бре- 
Буцалево, професиопа- 

— горист в Об- 
БосилеграД; След 

пристъпи към избор на 
председател чрез тайно гла-

ност се
на председатели на камарите. За 
председатели на Общинската ка
мара бяха предложени отборници

; стница и 
лен сътрудник
щинския съд в 
това сеВладимир Стоичков и Стоичко 

АнДамОВ. С тайпо Гласуване за 
председател па общинската кама 
ра беше избран СТОИЧКО АН
ДОНОВ, отборник от Г. Любата. 
За председател на Камарата на 
трудовите общности с явно гласу 
ванс бе избран МИНКО 
КОВ. отборник на П подгрупа па

нов
суване за което се изясниха от- 
борпиците. При първото гласува
не Любен РангрЛов получи_ 22 
гласа,, а Димитър Янев 34 гласа. 
Понеже според Устава на общин-

за председателската скупщина 
с избран оня капдидат който по-

НА-

лучи подържка от две трети от 
отборниците. а в конретния слу
чай това са 38 гласа, гласувапето 
се повтори. При поврторпото Гла-

групата стопанство.
След приключването на засе

данията на камарите, отборници
те започнаха съвместната сесия 
на Общинска скупщипа. Досегаш
ният председател Стойне Иванов 
поздрави новоизбраните отборпи-

суване кандидатите получиха съ
щия брой гласове както при пър- 

гласуване. След това обтца-вото
та сесия се отложи за десел дни.
тоест за 3 юнн.

Ст. Ст.

Привети до 

др. Тито
Във Висок и БурелПрезидентът Тито дава тържествено заявление пред Съзната скупщина

Електрически 

ток след две 

години

така както Ти умееш, зна
менит другарю и човеко.

Тн ще получиш честит
ките на нашите народи, 
пратени Ти по реката на 
младостта, която тези дни 
потече по пътищата, градо 
вете и селата, къпещи се 
е цветя и радост.

Тези честитки, които на 
шата младост Ти е доне
сла на своя празник са от 
зив на Твоя зов 
гражданин на нашата стра 
на да допринесе „самоуп
равлението да не бъде са
мо право, но и отговор
ност, и ред. и да не значи 
атомизиране на общество
то, но база за демократич
но сплотяване“.

В Деня на младостта с 
честитките на българската 
народност ти поръчваме, 
че твърдо стоим на Твоето 
становище, че „Революци
ята е създала гранитни ос 
нови и големи възможно
сти за развитие на нови 
форми на братството и за 
обогатяване на взаимните 
връзки и помощ в изграж
дането на солидарността и

Когато днес Ти честитим 
рождения ден и Ден на мла 
достта, защото ти си сим
волът на вечната младост 
на нашите народи, пред 
очите ни е Твоят образ, до 
като говореше в Скупщина 
та. Спомняме си Твоите ду 
ми за тревогата по съдбата 
на мира. на човечеството и 
за топлите думи, отправе
ни 1»към — югославските 
хора.

Днес, когато ти чести
тим рождения ден, още 
сме под силното впечатле
ние от това, колко ни чув
ствуваш, колко ни позна
ваш — и нас, и нашите про 
блеми. Толкова беше чове
шки наш. непосредствен и 
близък, както само Ти 
умееш, другарю Прези
дент.

И това твое човешко ни 
изпълнява с нещо, което 
ни тласка напред, което ни 
окуражава, когато ни е тру 
дно, и ни вдъхва вяра, че 
с Тебе ще постигнем още 
много успехи.

Поради това нека Ти е 
честит рожден ден, да ни 
водиш още дълги години.

доверието между народите 
и трудещите се в Югосла
вия”.

Комунистите и българ
ската народност ще бъдат 
начело на борбата за разви 
тие и утвърждаване на со 
циалнстическите 
на нашата многонационал
на общност, винаги готови 
най — решително 
противопоставят на всяко 
националистическо и шо- 
винистическо тежнение.

В името на този завет, 
още веднъж Ти честитим 
рождения ден.

В Димитровградско с огромна 
радост бе приета вестта за ,нзби. 
рането на др. Тито по пети път 
за президент на Републиката.

По този случай в трудовите 
колективи „Свобода“, комбинат 
„Димитровград“, в обществено 
политическите организации се 

да се състояха тържествени събрания 
От които бяха изпратени приве 
ственн телеграми до другаря Ти
то с пожелания за дълголетие и 
успешно ръководене на страната 
в осцналпстическото строител
ство.

юооооооооооорооовоосоааааоаооаоаооооарвгшюаооаооооаваоар^^^ооааатзопаоооооао

Положително се знае, че 15 
села в районите Висок и Бу 
оел ще получат ток от НР 
България. Предприятие „Еле- 
ктросърбия“. което дава то* 
на НР България, вече 
Ключва преговорите 
крайграпичните села във Ви
сок и Бурел да получат ТОК.

Изготвя се проектосметната 
документация и в началото 
на юни ще се ускори акцията 
по електирифнкация в тези 
села.

ОСНОВИ

при- 
с НРБ

всеки

Първа сесуя на димитровградската общинска скупщина

Учредени са органите на скупщината
бранител и на общинския съд 
през дишалата година са изтък
нати з.качл!телното увеличение на 
-крнминала.на (наказателните и 
гражданеко-Еравниге дела и на 
углавни престъпления «а непъл 
'колетни лица. При общинския 
съд за наказателни дела са били 
обадени 1.189 лица. докато През 
пО-Лйгналата трди-на са били 'Само 
980. Увеличават сР наказателните 
Дела от областта на стопанство
то. Обемът «а работата на общиц 
сКия съд е увеличен, а 'броят на 
■съдиите е същият. Поради това 
има изгледи работата им да не 
'бъде достатъчно ефектна. Из
тъкна се и необходимостта 
ОС1РН Да поникне към работа 
ровите съвети.

ВЕРИФИЦИРАНИ СА МАНДАТИТЕ НА ИЗБРАНИТЕ 
ОТБОРНИЦИ.

ИЗБОРИТЕ В ИЗБИРАТЕЛНА ЕДИНИЦА 29 ЩЕ СЕ 
ПОВТОРЯТ.

ЛЮБИСАВ ИЛИЕВ — ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪДА А 
ИВАН ТОШЕВ СЪДИЯ. '

НА СЕСИЯТА ПРИСЪСТВУВАХА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ 
В СКУПЩИНАТА НА СРС ОТ ТАЗИ ИЗБИРАТЕЛНА КО
ЛЕГИЯ.

■Миналата седмица в Димитров
град се сЪ'с(тоя първата сесия на 
новия състав на Общинската 'С1ку 
(гпцина. На отделни заседания 
вер ифинсащи ом и ите комисии уста
новиха законността на мандатите 
«а новоизбраните отборници от 
общинската камара и камарата 
на Трудовите общности, като кон 
'С1татпраха закоността ,на Прове
дените /избори. В (избирателната 
единица 29 в Тръ/гско Одоровцн 
изборите ще се повторят по ре
шение на камарата па трудовите 
общности, защото избирателната 
комисия е установила, че някои 
ходаа са гладували за всички 
ПЪЛнОЛсТнН 
семейство, 
единодушно избра за председател 
на 'камарата Крум Величков, 
икономист.

Учредвайки своите Органи об
щинската скупщина прие Иредло- 
женнето на кадровата (Комисия 
за избиране на Председатели .и 
членове на съветите и за пред
седатели и членове на комисии

те. За председател на съвета по 
стопанство е избран Ж-ивко Ви
денов, па 'съвета за обществен 
план и финанси — Тодор Михан 
лов. за общо управление Векко 
Димитрнев, за вътрешни работи
— Милчо Цветков, за просвета. 
Култура и физическа култура —- 
Илия Петров, за комунални и 
жилищии въпрос» — Стачцул Ста 
(нулов. на народно здраве и со
циална политика — Кирил Трай 
ков, труда и трудови отношеии, 
ш Евтим Истатков. за стокообо 
рот и туризъам — Илия Ма|рков 
и в Съвета по земеделие и гор
ското дело Никола Иванов.

(Председатели на комиците са;. 
Джуро Марио®и ч — за общес
твен контрол. (Мидорад Златанов
— нш кадровата комисия, Методи 
Гесцргисв — за п ростаци и и оп
лаквания.

Скупщината разгледа някои 
■отчети. В отчетите за работата на 
секретариата не вътрешните фабо 
ти. на окръжната и общинска 
Прокуратура, обществения /право

БОС^Л ЕГРАД

Започна разглеждане на тезисите
Ма заседанието на Общинския 

комитет, секретарите на първич
ните организации и членовете на 
политическия актив на СКС в Бо 
силеград на 21 май започнаха 
конкретни (разисквания върху Те 
зиците за реорганизация на Съ
юза на комунистите.

Бяха изнесени мления, че много 
селски първични 

организации на Съюза на кому
нистите трябва да се слеят и да 
се създадат по-числени и по-дей 

организации. Някои предложи
ха такива организации да се о- 
формят по отделните райони, ра 
збира се според обективните и 
специфични условия и възможно 
сти. За това ще 
си членството на тия организации.

Също така и малките първич
ни организации по учреждаии- 
я/та и трудовите колектитн би 
трябвало да се обединят в една 
териториална първична организа
ция с определен брой партийни 
подделения и активи о Босиле
град.

Беше заключено Тезисите за 
реорганизацията на СК да се 
проучат индивидуално и обсъж
дат колективно на партийни за- . 
седания по отделните първични 
организации. Общинският 
тег на СК с политическия 
ще даде помощ на всички пар
тийни организации. Определен е 
орок за обсъждане на Тезисите 
и изнамиране на конкретни реще 
них за реорганизация до 10 юнн 
гази година.

ми

■Бе прието решение, за 
приятнята по

мефо-.
унищожаваме . на 

предателите по растенията и 
болестите по тях. както

на.
и реше

ние за мероприятптята ,щ> здра- 
веопа'3®ането на добитъка. Скум 
щкната се съгласи с предложе
нията ц прие решение за утвърж 
Даване на обществен интерес по 
реконструирането на ЖП лшии-'- 
ята от Димитровград- до граяйцв е

от сегашните
членове Ог своето 

Общинската Камара
ни ■комп

актна

та — изправяме на завоите1 
условие екс^оориНранат^Мфизс 
Да се заплати според' ПсЬар^тЪ' 
цвии.

I

каже мнението
Ст. Ст. ')~ 8 '"ЧМ.



Три години обща гара в Димитровград ПРИЕМ В ДИ
МИТРОВГРАД

СКИЯ СУПЛРУЖБА НА ДЕАО Служителите от държавната и 
вътрешна сигурност отпразнуваха 
своя !д.Сн 13 май. /когато преди 23 
години «1 редовете «а воюва
щата армия бе формдрано отделе
нието ОЗП-а. В чест иа Пра^жиКа
н седмицата иа сигурността, на
(П.обещенията които се поведа °т 
15 до 20 май, на 18 т, м. груша от 
30 ученици, представители на уче 
кнчсския 'колектив на основното 
у‘||И'Лище . Моша ПияДе“ в Димит 
ровград проведоха иеколко неза
бравими Часа с служителите от 
вътрешните работи в Димитров
град. Поздравления, подаръци, ра 
3говор, гощавки и излет — вОИЧКо 
това този малки граждани ще по
мпат. Началникът «а вътрешния 
отдел другаря Митко Томов, след 
като запозна гостите с значението 
на празника, ролята на държавна
та и вътрешна сигурност през вре 

•ме на войната, непосредствено 
след нея и днес, изтъкна. Чр хиля
ди тех«и служители са дали свои. 
те животи в борбата ‘Орещу вътре

стите гук ще са ио-големи, 
мие с колегите от БДЖ ги пред
отвратихме с разбира телстито 11 
единодушието, 
колектив. Т-ова е за сега най-важ- 
мото, което трябва да подчертаем.

по
I• ЕДИНСТВЕНА ГАРА НА БАЛКАНИТЕ. • РАЗШИРЯВА

НЕТО ПА ГАРАТА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В НАЧАЛОТО НА ЮЛИ Т.Г.
• ДВЕТЕ СТРАНИ НАСТОЯВАТ ЗА ПОДОБРЕНИЕ В РАБО
ТАТА НА ОБЩАТА ГАРА.

Бяхме като един

ТОДОР АЛЕКСИЕВ: ДОВО
ЛЕН СЪМ ОТ ДРУЖЕСКИ- 
ТЕ И БРАТСКИ ОТНОШЕ
НИЯ МЕЖДУ РАБОТНИ 
ПИТЕ И СЛУЖЕЩИТЕ ОТ 
ДВЕТЕ СТРАНИ

зираието ма общ технологически 
процес., което ще еъдействува за 
още по-добра работа иа общата 
гара.

Ние и другарите зт БДЖ на
стояваме топа да стане по-скоро, 
защото тогапа транспортът би 
станал много по-удобен и по- 
бръз.

Съгласно

ТТреди три години, ма 31 май 
1904 ‘година, в Димитровград бе 
открита обща Югославо-българ- 
ска гара, за да се улесни тран
спортът между двете страни. То
гава бе подписана българо-юго
славска спогодба за работата на 
гарата и за подобрение иа тех
ническите й съоръжения. По 
случай третата годишнина ог 
съществуването па тази единст
вена гара на Балканите, бесед
вахме с началника на гарата 
АЛЕКСАНДАР ЙОВАНОВИЧ и 
'Представителя нна БДЖ ТОДОР 
АЛЕКСИЕВ, конто ни запознаха 
с работата на общата гара през 
изтеклия период.

— Целта иа общата гара е м 
се. подобри транспортът между 
нашите стрини 
кът на гарата Александър Йова- 
новкч. — Така се съкращват о- 
перацвитс, конто гю-рано ставаха 
на гара Димчпровград и гара 
Драгоман, при значително по- 
дълъг престой на. международни
те влакове отколкото сега. След 
тригодишната . съвместна работа 
може да се похвалим със зна
чителни успехи н опит. Сега вече

— За изминалите три години — 
каза другаря Алоксиеи — тран
спортът е значително подобрен. 
Това значи, че общата гара в 
Димитровград е изпълнила по
ставените задачи и е оправдала 
своето иредназначенре. Заслужава 
да се отбележи, че отношенията 
между персонала на гарата по
чиват ма разбирателство но всич
ки въпроси. Нужно е да се из
тъкне, че през първото тримесе
чие на 1906 година транспортът 
беше много голям н- той можеше 
да ес изпълни само при нилич-

спогодбнта между
ЮЖ и БДЖ наскоро ще започнат 
работите нз увеличение иропус- 
квателнвта мощ на гарата в Ди
митровград н Драгоман, Достро
яването на коловози в гарата, нз-

планове

А. Йованопич и Т. Алексиев

пречи за сътрудничеството между 
отделните служби. Някои нерея- 
ноингсти, конто идвагг от БДЖ. 
неспазване на някои международ
ни опора гумения, ние бръзо ос
тра, дяваме и с това запознаваме 
нашето централно управление.

Имам невестин трудности с по
мещения и квартири за никои наш 
служители. Съгласно споразуме
нието с ЮЖ този проблем в ско
ро време ще се реши, а това ще 
допринесе пашите хора да рабо
тят при по-добри условия. Меж
ду нас и другарите от ЮЖ съ. 
щогтвува пълно разбирателство.

Затова чрез вестник „Братство“ 
искам да изразя своето задовол
ство ст дружеските и братски от
ношения между работниците и 
служителите от тази единствена 
гара. зашото действително рабо
тим като един колектив.

Богдан НИКОЛОВ

готвени са също така 
за разшнравапе па .капацитетите 
и помещенията както за цела.га 
ЮЖ вече има обезпечени нужни
те средства. Когато предвидените 
строежин бъдат завършени служ
бите нн ще работят много но- ус
пешни.

За трудностите в работата на 
гарата през трите години друга
рят Йованопич каза:

Във всяка работа има н труд
ности. Сега обаче можем да ка

ляни и външен неприятел.
Ве поведен и разговор. Не изо

станаха и много въпроси отнася
щи св по .работата на Градската 
и погранична милиция, до съобще 
ннята и пътищата.

Не немалко радостен бе изле
тът до пра.ничнпя преход Градина. 
Другаря Любишз Дръидаревнп.

пограничния отДел с 
и методически

каза начелни-

мост иа такава гара.
Нашата цел е да подобряваме 

работата иа общата гара. Все опа
се чувствува недостиг .на съоръ
жения. П.рп това се явяват труд
ности в работата, както ,н при 
обработването

жом, че грешките ,конто сме пра- 
инлн са както грешките п па дру
гите ж.п. гари в Югославия п документите.

РазпределениетоБългария. Боехме се, че трудно- пе, ч-опал. I •служещ в 
•много достъпен 
ход въведе децата в работата ко
ято вършат митническите и попра-

можем да пристъпим към оргаии-

ничяи служещи.
К. Трайков

Няма изгледи
бави сувенири и изгледи, с та 
рактерни мотиви от този край.

Ще приведем само един при 
мер. Планинарите, които неот 
давна пропътуваха в Дими
тровградско търсеха на всяк» 
крачка сувенири и изгледи от 
Погановски манастир и Дими 
тровград. Но такива ншгьде 
нР можеха да се намерят.

А за изгледи не са необхо
дими големи средства. Трябва 
само повече деловитост.

В Димитровград съществу- 
дружесТво.на туристическо 

Нетдовна, па една сесия на 
Общинската скупщина ,.е фор 
миран и съвет по туризма.

Но и дружеството, и съвета 
си седят със скръстени ръце. 

Международната туристиче 
ска година вече започна а 
Димитровградско не се пред
приемат Мерки, За Да се уве 
личат постъпленията в общии 
ската каса от туризма. В гра 
да не могат да се намерят ху

в

М. А.

Изглед от гарата в Димитровград------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- •
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-симпатичен. Така го и знаеше, като учи
теля. С него ставаха интересни политнчес 
кп разговори.

Една вечер Баялцалиев се завърнал 
късно в казармата. Б,чл разтревожен. Вре 
мето така бръзо минавало, а с връзките 
нищо не ставало. Той пристъпил до кре
вата на Васил Поликаров.

— Васо, опиш ли?
— Не, точно за теб мислех. — Отгово

рил Поликаров.
— Ела в канцеларията.
Поликаров от дълго време знаел за 

плановете на Баялцаклев. Той му активно 
•помагал и бил -решен веднага да замине 
■в гората. Най-трудно му било, косато 
трябвало да отива в акция срещу парти
заните.

— Аз мисля Идия да тръгнем при пар
тизаните
Поликаров. — Аз не мога вече да стрел
ям срещу ония, за които милея.

Настъпила тишина в помещението. Дъл 
га и мъчителна тишина. Най-сетне Баял
цалиев 'прекъснал 'мълчанието:

— Ще заминем за два дни, но по ни
кой начин сами. Ние трябва да отнесем в 
■отряда оръжие. Затова ще използваме 
цялата .рота, а след това, когато присти
гнем в отряда войниците сами нека се

сг с^1ууь Затова след известно време той напра
вил опг.т да се свърже с партизаните на 
Славчо Трънскн. В неговата рота имало 
два войника от Трънско. Той се доверява 
на тях. Първо изпраща единия в отпуск.

тсбОГЛАН НИКОЛОб.цратсцшх кдздрми% но същия ,се вече не завърнал в ротата. 
Изпраща н втория Андрей Георгиев, ог 
село Насълевци, Трънско. Той го задъл
жава да се свърже със Славчо или Деч- 
чз и да им предаде, че един офицер от 
пиротскнте казарми иска с тях връзка. 
Но след извееш овреме Авдрей се връща. 
Задачата не можал да изпълн.и, защо-го 
в Брезник Станал провал н това му по
пречило.

Времето минавало, станали много изви 
събития, в света и околията, където слу- 
жбувал Илия, -но връзка 
никак

твора зарад „помагаие иа шумцнте“. Вой
ниците говорили за някои сражения, а осо 
бенз много за зверствата, конто правил- 
поручик Стоянов със своята ловна рота. 
Той ,разтрелял някои хора във Висок, а 
ежедневно опожарявал пояти и къщи пз 
селата. Не изоставали и комачдизд на пол 
чса. Тотоманов .и ФелДфебела ПизДаров, 
Неделко, Неделков, Иван Петрунов, Гзр- 

Балабанов н много други. 3 
и па него, който носеше съшата униформа 
и пагони на царската армия гледаха с не
доверие. Затова с отвращение този слуша
ше, че Неделков започнал да опожаоява 
селата по Висок, че Петрунов лич и г>аз- 

десетина лица, че Йюси/п Готомо-

Съдържание от миналия брой:
Запасния офицер Илия Баялцалиев, кой 

то жИ(В'ял в София-, в Гевгелийски квартал
много дейци на 

пре*и в своя дом приемал 
Българската комунистическа партия

1944 година получава повнквател-•адуари
тю да се яви в казармата. По директива 
ша партията, която му предава Георги Чан 
ков, той се явява в казармите в Ямбол.

това веднага б,нл командирован в
а товачилов с партизаните 

не можала да остане. В своята рота 
между войниците вече имал доверие, и с 
няколко души вече открито работил. Ме
жду тях н Васил Здравков. По-късно уз
нал, че войникът от неговата рота Георги 
Дудов, по професия журналист, малко

Пирот като командир иа минохвъргачна 
рота. Той получил партийна задача да се 
свърже с партизаните.

отговорил решително Васил
стрелял
нов като командир на полка сам цредвооткак Банл-Измииали няколко месеца, 

цалнев пристигнал в Пирот. Вече нзмн-да-
склон към авантюра, имал любовни врзки 
с една девойка от месната аптека. Чрез 
двете сестри в аптеката Дудов се сбли
жил с

наказателните- експедиции и презждал
октомври 1943 година растрелял 82 цивил
ни лица, Страгски сам разстрелял 9 мир
ни граждани от Добри дол и десет овчар 

в Копривщица, Пнздарев имал 16

тежки дни след пристигането- му 
в този „новоосвободен" град,
ли ония

когато в много хора е града. По-къоно се 
запознал и с техен близък Методи Гав
рилов.

имал ннто един познат, а него-града„не
вито войници го гледали с недоверие. Още 

июзнавали. И т.върде трудно било
чета
убийства. Никола Даваджнев точно тези 
дни разстрелял 10 души 
Ръсовци, Воената униформа, която носил,

Илия Баялцаилсв забелязал, че Дудов 
има широки връзки с хепата от местното 
население и по всичко лччсю, че му имат 
доверие. Затова започнал да общува с 
Дудов н с него да излиза в града. Всеки 
деч Еаятналнев запознавал все нови хора 
от кръга иа Дудов. Даже «якои

не го
на новодошлия ротен командир да се вкл- от Ръжана и

тази обстановка.. а още по трудно 
да започне- да работи за осъхцестяване па
ючи в определят — ще останат ли при партиза

ните
много му пречила да се свърже с месното 
население, защото всички мислили, че зад 
тази униформа се крие подобен на Гор- 
чилов, Тотоманов или кг й дтуг.

През лятото на 1944 година Баялцалиев 
•направил опит да се свърже чрез жена 
си Божа. Войника който се завърнал ст 
нея донел само поръчението: „Прави хах- 
вото намериш за добре!“

или ще се завърнат по домовете си! 
■— Имам идея — продължшл със свет

нали очи Поликаров — да тръгнем уж в 
акция с цяла рота . . .

'— Да> точно така мислех^ .

поставената, директива от партията.
Вече беше науннл много за града и 

Той знаеше, че в околносттаоколността. от тях 
че „приятеля на 

и раз- 
познанство 

едад учител, който 'му се видял иай-

на града действуват няколко партизански
огряла. От . Пирот .също. така
го яеЛегаЛни. Тук Огавали провали, раз-

в за-

започ а-и да говорят,
Дудов е добър човек“. Контактите 
говозвте продължили. Станало 
и с

имало мно-
В следващия брой: 
РАЗВЪРЗКА

■ БРАТСТВО • 25 МАЙ 1»67

ст.рели, а много хора се намирали
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МОДЕРНИЗИРАНЕ НА 

ДВИЖЕНИЯТА — ГЛАВОБОЛИЯ 

ЗА ГРАДИНЧАНИ

г КОМЕДИЯ С КАМИОН
„Циле" в ДимитровДървообработващото предприятие 

напоследък често е предмет на разисквания на орга 
в предприятието и обществено

От три години между селяните 
„а село ПраДини, Железиича-рско- 
транспортиото предприятие и Об. 
щиноката скупщина в ДиМНтров- 

се води студена война“ на

минровград Димитър Манов, ко
йто заяавн град

нмте на самоуправлението 
политическите организации в .комуната.

Този път ще става дума за една комедия с камион. 
Намерил работническият съвет в „Циле", че им е необ

ходим камион. Било взето решение да се набави такъв на 
старо за 1.500 000 старн динара. И тук започва приказката.

На шофьора на „Циле“ Весилтгнов било възложе :о и 
отиде в Ниш да набави камион. На тръгване за Ниш Ве
селинов поднел на директора на -подпис командировъчно и 
решение в което било внесено „да се набави камион за 
1,500 000 стари динара“... Директорът Тодоров подписал 
решението без да обърне в-н юм егн-ис на „измамата

И какво станало след това. Веселинов набавил в Ниш 
стар камион за четири и половина милиона динара. Когато 
се върнал в Димитровград в „Циле“ бил посрещнат враж
дебно. Моментално бил отстранен от предприятието, а ка
мионът. който се нуждае от големи поправки бил даден на

следното във връзка 
на прелезитесъс закриването 

през линията в ГраДинИ:
„Тези проблеми на село Гради

ни и Бачево -напъл.но са ни извес
тни и общинската сюугпцима в Ди 
митрсщгргд

град
която «раят още «е се вижда.

Всичко това зопочна от оня мо
мент, когато зопочна модернизи
рането на ж. п. линията от Дими
тровград до границата, когато п-о 
раДИ Цкоростта на влаковете биха 
закрити два прехода през линията 

село Градини. По този начин

е направила досега
всичко възможно да бъдат разре 
шени. Обаче труднОС1титР се явя
ват на Друга страна. Според сегаш 
иите законни -предписания 
щиноката скупщина е длъжна да 
финансира една

Обп-
при
беШр затр1у;Дено движението на се. 
ляннте от Градини и Бачево до 
имотите им. На някои селяни, на 
които имотите бяха -Пред вратите, 
сега са принудени да пътуват и 
повече от седем километра.

Веднага сЬлеД -Затваряне на пре
ходите през линията градинчанн 
бяха изпратили еДно .писмо ,до О- 
колийскця отбор на ССРН (с шес 
десет подписа), -с> което искаха ин 
тервенция за решаването на този 
про&лем. Също така нюКаха една 
к о м и см я от транспортното предггри 
ятие в Ниш отново да разгледа 
възможностите окол-о откриване 
на закритите преходи през линия, 
та. Транс|порТното предприятие из 
прати свои хора, обаче след това 
последва писмо от -комисията. В 
това пиохю -комисията съобщи на 
организацията на ССРН в Гради
ни, че прехода 102+780 «е може 
да се отвори И сеЛМнИТе трябва Да 
използват прехода 102 + 851. Като 
причина за такова -решение те при 
веждаха. че общинската скупщи
на в Димитровград в момента, -ко- 
гато комисията на 25 септември 
1964 година Пребивавала в Гради
ни не поддържала искането на се
ляните От Градини.

ч-дст от разходи
те за персонала на тези прелези. 
Не се касае само за тези прелези 
в Градини, ,но ,и за прелезите в 
прала и п-рн Лукавица. До минала 
та година общината е била длъж 
иа -а заплати на Транспортното 
предприятие за три прелеза коло 
26 милиона

един частник на ремонт.
Работническият съвет с 11:10 гласове гириел новото ,,-ре- 

— да се набави камион за 4,500 000 динара. Каквашение“динара.
Във връзка с тия давания об

щинската скупщина има дело с 
Транспортното предприятие. Сега 
това дело -е пред Върховния съл. 
Ние Сме в твърде трудно положе
ние защото на територията 
нха-та община цмаше много -Преле
зи, а общината НР може да учас
твува -във финансирането на стро 
ежите им. Общинската -скупщина 
е отправила искане за изменение 
ма Закона и колко Съм запознат 
това предложение е пред Съюз
ната с-иупишна. Ние сме искали и 
отделни дотации, но -същите не са 
одобрени“.

При решаването -на този въ'прос 
вс<е още никой не е направил о- 
кончателна сметка кое е по-кзно-

пгра . . .
предприятието Го-Открито се -говори, че директорът 

доров упражнил натиск върху някои членове на -работниче
ския съвет да гласуват за приемане на „второто решение-, 
с което първото се отменява като невалидно.

Случаят с Ангел Басов, Веселинов са онтнал, че в ..Ци
ле" нещо не е в -ред. По-добре ще е ако се предприемат 
мерки на време, за да не бъде късно както стана 
ехото -предприятие „Седми юли“.

Никой няма право да се игра с органите на самоуправ
лението. Работническият съвет не е машина за гласуване на 
решения, но орган, -който изпълнява самоуправктелн-ни права 
в интерес «а трудовия колектив. М. А.

на

Мнрко Градински: Със затваряне 
на този прелез ни отсекоха ръцете

на на- Златанович 
ЖТП, функционери от опщината 
и всички са констатирали че селя 

,ните от селото имат -огромни загу
би. И в никой случай не може да 
се оправдае да С1е прави подобре
ние на транспорта -за сметка на се 
латн, през -които минават тези мо 
дернп пътища.

представители на

тсъргов ■

УБ. Николов

ПО СЛЕДИТЕ НА НИШАВСКО-ЦАРИБРОДСКИЯ ОТРЯ 1

сно — да се Плащат ли Прелезите 
или -не Селяните от Бачево и Пра 
Дини казват, чР е затварянето на 
прелезите -се нанасят големи ма
териални щети на Техните стопан
ства. Общинската 
Друга страна не е в състояние Да 
заплати такива сумиза подържа не 
то .им. През тази година тези су
ми може да възлизат н на 40 ми
лиона динара. Все пак в цялата 
та-зи „[Студена война“, която се во
ди «яколк-о години между ЖТП. 
Общинската скупщина п селяните 
на Градини и Бачево най-малко 
са виновни селяните от двете -се
ла а те най-много страдат. Досе
гашните постъпки, конто -са капра 
вили особено,,селяаннте от Гра
дини, говорят, че това не е без ос 
нованне. Няколко пъти нзлтраща- 
ха петиции до Околийския одбор 
на ОСР-Н в Ниш На тях-но искан

ПОХОД ПО ДОЛИНАТА НА ЕРМА
Нови трудности след модерни
зиране на пътническия тран
спорт
След изграждането на пътя 

Ниш — гра-ннцата за селяните от 
двете гранични села — Градини н 
Бачево -се явиха нови трудности. 
Новия път на някои места мина 
по «ово трасе н по този -начин се 
разпокъсаха връзките със стария 
път, който минава край новопос
троените къщи в Градини. След 
вестта, че се разисква за збрана 
на движението на -селски коли по 
новото шосе в Градини н БаЧево 
насътпи мова тревога.

Редакцията на гв-‘К „Братство" 
поллучн писмо от Градини с цел 
да се пише за трудностите, които 
имат тези две села след модерни
зиране на ж.п. линията и шосето. 
За Тази Цел посетихме преДСедате 
ля на общинската скупщина в Ди

с-купщина от
На о-тре ден. на 21 май, към 8 

и половина часа отрядът в -пълен 
състав потегли прРз Погано-во — 
Прача — Лукавица п се -спуска 
в Димитровград към 15 .часа.

Ма площад „Освобождение“ в 
Дпмитровгра- се състоя голямо 
тържество. В присъствието на 
всПчкн обществено 
сКН дейци в комуната както н мно 
го гости, ялан-инарите прнветству 
ва Председателят на Общинска
та скупщина Димитър Манов. 
След като прие рапорт от -коман 
двачцня отряда Душан Ръ-кко- 
вич Манов пожела добре дошли 
на платинар-ит-е от всички краи
ща на републиката и лзтшяа 
тетехния гринос към майските 
-яразненотва в Димитровградско 
по случай рождрния ден на -дру
гаря Тпго п празника на българ 
ската -народност.Т-ой благодари 
на успешната акция. От търже
ството -бе 1изпратена приветствена 
телеграма до д-р. Тпто.

Увод в тържествата по сЛуч пй 25 май н 75-тия ,рожден ден п 
празника ,на българската народност от Димнт-ровгадско направиха 
гланииарнте от ОР Сърбия Над 340 -планинарн от 14 градове 
тръгнаха по пътищата на свободата по следите на НншавсКО- ца 
рнбродсКкя партизански отряд. >

политиче

в селото идвал съюзния наро
ден представител Кръста Михаи. 
лович, |републи1канския -представи
тел Жи-ка Радойлович и МирКо

ОТ ИДНАТА ГОДИНА АВТОМАТИЧНА 

ЦЕНТРАЛА В ДИМИТРОВГРАД След приемане щ изпращане 
на Тктовата щафрта Манов -в!ръ 
чи специални грамоти на коман-

Димитровпрад се мени сравни
телно бързо. Тези промени ще се 
ускоряват в бъдеще зарад него
вото местоположение

пощата, а горе иа етажите към 
12 двустайни ,н четири ед-ностай 

■ни апартамента за продажба на 
лица и предприятия. Щом се по
строи зданието, пощата в Ниш е 
длъж-на да монтира автоматична 
централа, което се очаква да ста 
не до 1968 /годила.

В партера на зданието, където 
ще се помещава пощата, ще има 
канцеларии, телефонни кабини, по 
мещения за инсталациите и пр.

„Град-ня“ ще инвестира свои 
средства, -към 98 милиона динара 
за строежа, а пощата за 
ръжения
нтра. В -партера та зданието ще 
има и едно помещение за общес 
твено предназначение.

Зданието ще се строи в улица 
„Маршал Т.ито", под магазина 
на- „Свобода".

дирите иа всички -дружества, уча 
егвуващи в похода на заслужи
лия план.шар от Ниш доктор по 
икономически науки Реля Аранн 
товпч за успешното му 55-годнш 
по планпна-рство.

След тържеството за план-пна 
рчте бе Устроена малка закуска, 
а вечерта, доволни от сърдечно
то .посрещане на всяка крачка 
оз ДнмиТровграДс-ко. те напусна 
Ха Димитровград.

намира
се та важен международен път, 
бливо до границата на странта 
ни. Резултатът от промените пък_ 
ще е -постепенното разрешаване 
«а проблемите, -конто 
мъчват града.

Ето, още тази година жители
те иа града ще се зарадват от 
строенето на нов обект. Неотда 
вна е постигнато споразумение 
между ОС Димитровград и По
щенската общност в Ниш за по 
строяваме на нова пощенска сгра 
да в Димитровград. Предприятие 
„Градня“ още тази година със 
свои средства ще започне да ст
рои бъдещото пощенско здание, 
което в партера ще има 200 кв 
м ползваема площ за нуждите на

Душан Рънкович рапортува на председателя Д. Манов

Дъждовното време на .попречи 
на планИ-нар-ите от -Белград, Ниш 
Буяновац, Леоюовац. Пирот " 
А|р. градове в страната успешно 
да изпълнят поставената -задача. 
Ма 20 май към I 1 часа Иншав- 
ско-царнб-ролск-ия отряд, съста
вен от седем чети 
Войвода.“ „Асен Бална н'С1ки“. 
Васил И/ца-нов — Цм-Лс“, Миодаг 
Маагчич“. „Пре.траг Бошгови-ч“, 
Мамчило Митропи-ч“, п „Симнша 
Нш-кодич
Суково. На гарата, в присъствие 
То на обществено-гюлитичес-кн 
работници <1 бИ|В111п бойци от 
Пирот п Димитровград за -разпи 
тието на Мародноосвободитслната 
борба -в този край гопори Божи
дар -Колнч — Пуинша.

През Суково. Ял‘бот.щ пла-нп- 
парите се отзоваха в живописно 
то село Влаги в подножието на 
Влашка планина. Там също бяха 
поздравени от влашапи и учени 
ците от основното училище. След 
това мнозина посетиха известна 
та вече гещера „Вотпена дуп
ка“, една от най-ннтерееннте пе 
Щеки у нас. Слел кратъ-к пре
стой иланина-рите потеглиха сре
щу течението -ца Ерма към По- 
генов'"1ки манастир през Влашко 
ждрело. На Пога-нов-оки манастир 
ги посоешна група младежи от 
солото и ч-ленове на оргашнзя- 
п-чята 1 [я бой-инте в Дпм-нТровграт; 
Сърба Златк-овнч. И.тня Марков. 
К-''щ1Л ТоаЙКов II |ЛЩУТ11.

Планинарнте с интерес разгле 
да-ха древния Пога-новскн мана
стир и околността му, а към 4 
чаНа отряда се 1раЗ|1Клн на -Дпе 
групи. Груга от -стотнла п.пани-

нарп замина за село Драговита. 
а главната група от 240 души ге 
отпра-в-м към П-оганово.

За Погаиово 20 май беше съби 
тпе Още от сутринта ученици.

сега из-

мла-дежн п пмонерм-с цветя у Крас 
и-в-аха селото. Всички„Момчил дворове
биха готови да посрещнат скъпи 
те гости — планннарп. Бяха обе

В -похода учабтву.васха планина 
ри от следните дружества: „Буя 
новац,“ (Буяновац), ...Варденик“ 
(•ОурЦУ-лнца).
(Р''чйе) „К;\ Кавица“ (Лесковац), 
„Млади руда!р“ и М. Попови-ч“ 
(Алексннаи). „БасарсК-и -камен" 
(Пп-оот). „-М.1гоач" (Смедерево). 
..Соколов ка1Мс«“. .. Медицинар"
,Кяменншкн -ви-с“. „РР — Ниш“, 
..М. Пеш-ич“. „Ст. Паунович“, 
..М. Станимирович“ ..Сува планн 
па" ,| „Велики -ястребац“ (Ниш), 
Явезця-оа“ (Белград). „Орловац“ 

(Нощи Сад). „Д. Радосавяевнч“ 
(Зайча'01. ..Ппгл-ч" (Прокупне).

Матся Андонов

съ )-
към 20 милиона -ди-

:1печеН11 1нОщмцаннн за всички го 
сти. Дори още толкова да е има 
ло. гос гогрнеминтс погановчани 
биха. им тамерилн приют. 'Гака 
беше п -в Драг-овита.

Косато колоната прВст-иг-на — 
ценстгрът на селото сс изпълни 
с хора
бяха пионерите от основното уча 
Л11-ще „Х-рнсто Ботев“, -конто с 
букети цветя посрещнаха планн 
царите. С-тед това Душан Рънко 
вич, член на планннарското д-ру 
Жествн „Кукавпиа“ -в ЛерковаЦ 
рапортува за състоянието па 
отряда, а преподавателят Спасен 
Величков ш-ри-ветсТву-ва гостите 
— Плдн-п-нарн. Вечерта в Погано 
«о н Драговтта -бяха запал-е-ни 
лаГсрии опньове -I предадони под 
брани програми, след което спо 
мени от дните на -войната в този 
край в Пога-ново -н/знесе Сърбя 
3-латкович, а в Драговита Илия 
Ма-ркоп. В Погаиово бе /приета и 
локалната щафета го случай 75- 
тня рожден ден на др. Тнто.

„Пане Джу-кич“Драгош" тръгна от

-посрещачп. НачелоЛимитровград

Семинар за секретари 

на първичните организации
БЛАГОДАРНОСТработа /на членовете -на СЮК ва 

село при сегашните условия, с 
тезисите -по реорганизирането на 
СЮК и с ролята -на членовете на 
му в провеждането на стопанс
ката и обществена -реформа в 
селското стопанство, както п за 
■отражението на реформата върху 
стопанското развитие на комуна
та и за актуалните проблеми в 
между народните отношения.

Семинарът се състоя -на 18 и 
19 май.

Неотдавна в Димитровград бе 
организиран двудневен семинар 
за секретарите на първичните ор
ганизации на СК в Димитровград 
ско. Бяха -разгледан^ и обсъдени 
теми за с.ъвремените процеси в 
Съюза на комунистите, за изис
кванията на обществената в сто
панска реформа в областта 
селското стопанство и отношени
ята на село.

Участниците -в семинара се за
познаха с методите и начина на

Щабът на планннарскня поход 
„По пътищата на свободата“ по 
следите на Нншавско-Цариброд- 
ския партизански отряд. сЪетОЯЛ 
се на 20 и 21 май. благодари на 
населението и обществено-полнтн 
ческите организации от селмща-

на та през конто мина отряда ч* 
сърдечното гостоприемство 
съдействие.

н

За Щаба иа отряда 
Брапко НожицаМ. Б.
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НЯКОИ ПРОБЛЕМИ 

НА „УСЛУГА“© Ш> ШЩ, И © "Н1. Ш Ш <&,
ЖИ5©!!! ЖТЕ,^.

НАДРИ „НЕ ТРЯБВАТ“ Общо гледаниклиенти-потребителиМастните 
дължат на „Услуга" към два ми 
лиопа динара. Тия дългове обаче 

проблематични, 
борба е

предприятието 
„Услуга" сериозно се е сблъскало 
с условията които наложи сто
панската реформа. Твърде слаба
та му материална бала и недо
статъчната репутация са довели 
колектива в такова

Малкото танлктчнйско-уелужмо 
предприятие в Босилеград „Услу
га“ има големи проблеми и сега 
в 1007 година, когато все по-сил
но се чувствува действието 
стопанската реформа, 
колектив на това малко предпрп-

не са толкова 
Чрез тях се вади 
частните занаятичим за клиенти, 
крито също така вършат услуга 
иа почет. А хората се широко 
ползват от тая възможност, коя-

на
МалкиятКогато се казва, че .реформата могат да извършат кад-

обешествепо-лоднгпчески сили в положение, 
когато трябва сам да се преизпи- 
'га и намери възможности за бь- 

Общннската

рито, с помощта иа всички 
трудовите организации иа комуната, тогава всеки с съглч- 
сен е казаното. Другояче и не може да бъде. Впрочем ми
наването от екстензивно към интензивно Стопанисване мога; 
да направят само специалисти, защото те могат да органи- 
знрат модерно производство при съвременна технология и 
оборуденост. Но на практика не винаги е така. Някои органи 

самоуправлението едно разискват, друго приемат като ре- 
— обикновено което е чуждо на изискванията на ре-

ятис напряга силите си да пре
брои,и сегашните .препятствия.
Предприятието и по-рано едвам 
свързваше крий с края и когато 
дохождаше дг ръба на фалпра- 

'намесвашс се общината <•

деща егзи.стенния. 
скупщина бп трябвало да поведе 
по-реална и обективна данъчна 
политика и към предприятието и 
към сродните частни занаятчии.

то е плод на конкуренцията с 
частния сектор.

Хората п „Услуга“ смятат че 
са н неравноправно положение е 
частните занаятчии, 
имат голямо .преимущество в но 
отношение ша данъчното облага
не, което за едни е символично, 
а за други н не съществува. В 
последно време числото на част
ните занаятчии се увеличава. Ня
кои майстори .напуснаха предпрп 
я-тието и отвориха частни .рабо
тилници, При такива условия ес
тествено няма работа за всички.

По-рано имаше доста работа, 
но нямаше достатъчно материали. 
Сега имаме обратно положение: 
матрмали има, но отслабнала е 
строителната дейност. А това е 
вече сблъскване с реформата . . .

пето,
малки помощи и то продължава- 

жнвурка. То се крепи п
I Шследнитспа Ст.ще да

живот ар н сякаш благодарение на
иа хо-

шеиие 
формата.

Д.ве години „Прадня“ е стипендирала един юрист. Тряб
вал й. В техните актове се предвижда място за секретар па 
предприятието, където трябва да бъде правник. В някои 
предприятия, когато дойде такова лице, се радват. Особено 
когато те са го Отипендиралп, защото са рошили един про
блем от кадрово естество.

Но в „Прадня“ не било така. Станало нещо друго. Тъй 
като досегашният, със средно образование, не чека, по свое 
лично право да отиде да работи като завеждащ службата 
труда и трудови отношения в предприятието, работническият 

решил юристът да бъде освободен и да с.и потърси 
работа в някое друго предприятие.

Дължиостта секретар иа предприятието значи и по-ин- 
•ще .изпълнява неквалифицирано лице, а излиза, че

довнването п упорността 
рата конто ръководят
ТЦОтО.

ЧУ
съ-със

ДрШъ 

§сцци
ГОЛЕМИ ДЪЛГОВЕ

не— Слаби са изгледите да 
фалираме най-късно за една-две 
години. Това което правим сега 

обикновена кърпачина! — 
това ще ви каже всеки член па 
трудовия колектив иа „Услуга .

И наистина, основните и обо
ротните средства ша предприятие
то са толкова .скромни, че с него 
може да се мори и елин частен 
занаятчия във вътрешността. Ед
но че нима работа, друго дълго
вете сериозно опъват „Услуга“. 
Предприятието .няма средства 
разчисти сметките си с достав- 

от Скопие в Враня па

*
е една

съвет СПОРЕД „ТРУДА“

Сега напои служители е „7 
Димитровград получа

ват намалени, а някои цели за
плати. Това тревожи служещите, 
конто получават по-малко.

Разбира се, че съвсем с изп
равно. И за баякрота на пред
приятието не всички са еднакво 
допринесли.

татък
предприятието е давало стипендия за кадри, конто не му са 
нужни Не е ли решението на -работническия съвет и разрез 
с изискванията иа реформата и със становищата, конто бяха 

след Четвъртия пленум? „В „Градил“ обаче на думи
>на Пленума. Но на 

там, където са го приели и

юли
НОВИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Приспособявайки се към нови
те условия, „Услуга" прави 
р 110311,4 опити да излезе на локал
ния пазар с някои нови произве
дения. От пеотадвна в лърводет- 
ския цех на предприятието започ 
маха да нравят бюфети. Работ
ниците от цеха прилагат всички 
знания и умения новото произве
дение да бъде висококачествен >. 
практично и ефтнно за да се про
бие на пазара

Друго ново произведение 
което много очаква в предприя
тието е селскостопанската веялка 
тип „дебелец“. И тя е предна г 
начеча за 
щинския район, 
са .вече поръчилн веялки а други 
се интересуват за същите, което 
е голяма надежда за предприя
тието. При изработването на ве- 
ялките предприятието има коопе
ративни одношення= с едно скоп
ено предприятие, което изработ
ва някои метални части. Цената 
иа новите веялки ще бъде към 
110.000 ст. динара.

взети
се приемат и реформата, и решенията 
дело? Юристът вече е отишъл 
са благодарили, на „Градия“, че им да.ва свои хад-р.п без 
пито един динар обезщетение.

Питаме с читателите директора на „Градия“: Ако дру-
да обезпечиш стопанисваше в

села

чините си 
конто дължи за материали 3,5

Така емилиона Стари динара, 
защото и то не може да излезе 
ма драй със 
конто имат да заплащат услуги 
за 1.700.000 динара. Това са Бо 

община,

БЪРЗА БЪРЗИНА . . .
гарю директор, си длъжен 
рамките «а нашето законодателство, ка;юво си направил като 

спреш едно противозаконно действие, което в 
съвет на предпрпят,мето.

своите длъжници. . Лазар Кръстич от Димитров
град подал заявление за детски 
добавъчни за своята дъщеря Ду- 
шанка още на 10 10 1966 годи
на и още няма отговор.

Запитахме го защо се безпокои, 
когато още няма една година, а 
той ни отговори, че се плаши да 
не завърши момичето факултет, 
докато получи решение за Д. Д.

овластен, да
случая потича от работническия 
Далн сн направил всичко да съгласуваш решенията на съ- 

с изискванията па реформата, статута на предприятието 
•правилника за персонала му?

коятосилеградоката 
дължи към милион динара, Дол- 
нотлъминската кооперация 
хиляди и Ловджийското дружес-

от
450вета

М. Бакнчи с
тво 250.000 динара потребителите от об- 

Някои стопани
аапаооооасоаоосооосао^аоаопоаооеоаоооасааооаосасааоооооасоаооооооапсоапооаааооомоааоооаооаапсшсюооаоскш

ПРАВО В ОЧИТЕ НА ПРОБ
ЛЕМИТЕ . . .ОБЪРКАНО ХОРО Много граждани в Димитров

град се пятат защо някои поли
тически
строителна площ гькмо 
гимназията!?

Нищо чудно, искат хората про
блемите на учебното дело винаги 
да им бодат очите.

работници са получили 
предще загуби общинският' бюд- 

от то-зн данък още никой не
сега 
жет
е изчислил, но е сигурно, че тази 
загуба ще почувствува общпяс-

сетне, това димитровградчанн ие 
умеят да отговорят. Знаят, са
мо, че комплектна търговска мре
жа. В града вече недзетнгат е- 
лект.роуреди, строителен матери
ал, мебели, огревно дървно дър
во, бои, железария. Хранителни 
продукти още има, макар 
асортиментът им е твърде огра
ничен. В резултат

оборотът. Миналата го- 
„Седмн юлн“ е заплатил

И вторият търг на основните 
и стоките не помогна дасредства

се разчисти създадената ситуация 
„Седми юли1“. До- 

търга бяха повече
Б. Пик.от страна на на- които ползватхагта каса и тня; 

средстава й.
Ето, когато някой поведе хоро

то и го обърка както отговорни
те от „Седми юли“ и техият до
верен Вукелич, на другите остава 
да тъпчат около и да чакат ре

шлите на 
блюдатели, отколкото купувачи. 
Всеки бе заинтересован за мага
зините, но не и за стоките, меж
ду които има значително количе
ство такива, които се търсят от 
потребителите, 
сега >с|и е същото — общинският 
съд Димитровград пази 
и дълговете, а предприятията 
снабдители и гаранти — се хва
щат за глава и се' чудят как да 
измъкнат парите си. „Седми юли 
го съдят за 560 милиона динара, 
а дълговете са по-големи с още 
260 мил'иона. Някои предприятия 
не са се обърнали към съда. На 

Нови сад „Седми юли"

гче

на това на-
Положението и малява и 

дина
общински данък върху оборота 

35 милиона динара. Колко

стоките Босилеградска
хроника

шение, което за сега е още да-
М Б.лече.•над

ЗА „ВЕСНА КОБИЛА“ 

ИМА РАБОТАаклада в 
има стоки за 360 милиона динара, 

е скъпа и не се 
Специалистите, които сл

УСПЕШНО ПРОВЕДЕНИ ГОРАНСКИ АКЦИИно тая стока
гьрси.
прегледали склада, са на мнение, 
че стойността 
стоки е 50 на

Баня. [Извозването е започналоСлед дълготрайния непродуктн- 
зимен период, транспортно- 

„Бесна кобила“ 
в работния сезон.

Общинският отбор на горанакото движение сумира ре
зултатите от пролетното залесяване и констатира че планира
ните акции са проведени много успешно.

Залесеци са 71 хектара голини с борови, акациеви и 
тополови фиданки. Засадели са 204.000 борчета, 90.000 ака
ции и 13.000 тополи. Освен това, гораните са извършили 
плевене и окопаваме на млади насаждения на площ От 12 
хектара.

преди известно време, след очмег 
ването па пътя през Весна коби
ла. Само от „Подвирове“ ще бъ
дат прекарали над 12.000 
руда по пътя 
през Крива фея до Вранска баня.

Според договора „Трепча“ ще 
заплати

венна складираните
то предприятие 
вече

сто по-нпска от 
Плюс то- навлезе

Това особено важи за цеха на 
товарния транспорт, който е бил 
най-силно засегнат от

счетоводствените цени.
■ва в Нови сад и сега се плащат 
300.000 динара на месец за наем 
на мястото. Вече е пристигнала 
тъжба за 1.006.6000 динара. Зри
ма души работници на склада в 
Нови сад искат по 110.000 запла
та. С една дума дълговете на 
„.Седми юли“ растат. При това 

в Нови

топа
от Карамаяица

зимата.
В последно време услугите на 

„Бесна кобила“ са толкова тър
сени, че с ограничените товарни 
капацитети едвам лн ще смогне 

на своите

„Бесна кобила”
140.000.000 стари динари, от кон
то 20 милиона динара вече са

на
Най-значителни резултати са постигнати в Дукат — за

лесени 16 хектара, Църпоштнца, Горно ,и Долно Тлъмино с 
по 8 хектара, Брестннца и други.

На Републиканския отбор на гораните са предложени 
15 активисти от Босилеградоко за награда.

дадени в аванс.
Недостигът на товарни колида задоволи нуждите 

клиенти.
садп р едст а в ителст в ото 

не е-- регистрирано, нито за 
варянето му е имало решение на 
органите на самоуправлението.

затруднява -реализирането на
поетите задължения на „Бесна 
кобила“. Затова управата на
предприятието е плезла във връ
зка с автотранспортното предп.рн 
ятие „КОСМЕТ-ПРЕВОЗ" от Гни 
лане, което е пуснало за прекар
ване на рудите около Вранска 
баня 5 ,коли.

С успешното изпълнение на
поетите задължения, „Бесна ко
била" значително ще подобри

от-
Предприятието е сключило досо 

не мета ли от ЧЕТИРИ МИЛИОНА ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ ПРЕЗ 1967

В общинския бюджет са предназначени 4 милиона стари 
динара за електрификация на селата. С тези средства ще 
бъдагг подпомогнати акциите за електрифициране на селатя 
Груинци, Милевци, Паралово и други. Наскоро ще се донесе 
решение за разпределение на тези средства.

вор с рудника за 
Вранска баня за прекарване на 
60 хиляди тома руда от мините

във

г.
МЯОЗИ-Едно е вече сигурно — 

иа ще останат с късн ръкави. Те 
по знаят това и търсят начин да 
опасят поне нещо. Но все пак 
никой не' иска “ "стоки, а всички 
гърбят помещенията. „Ангропро- 
мет“ от Пирот, който има дого
вор за поемане на магазините на 
„Седми юли" ® Димитровград 
също не приема стоките. Четири 
магазина е взела гумарата, три 
— кооперацията в Димитровград, 

в началото —

станциядо железопътната 
Вранска баня. Въпреки че раз
стоянието не е 
пътищата са сравнително добри, 

е най-значителната работа

много голямо ' и

РАЙЧИЛОВЦИ ПРЕД НОВИ АКЦИИ

Местната общност й организацията на ССРН "донесоха 
решение тази година да завършат няколко комунални обекта. 
В пръв план е акцията за реконструкция на електрическата 
мрежа и Осветление на улиците. 1Це се .работи и на про- 
ширяване на селската вада, като се построи нов бетонен язо
вир на Драговищица.

Наскоро ще започне "построяването на нова спрада при 
гробищата за подслон при устройване на помени. За тая 
цел всяко семейство ще даде по 5.000 и строителен материал.

това
на предприятието през последни
те години. Камионите на „Бебна

материалното сн състояние, кое
то благотворно ще се отрази на 
личните доходи на работниците. 
И още нещо, заяюването на де
ловите му връзки с нашия ги
гант „Трепча“ ще бъде от пър-- 
востепенно значение не само за

кобила“ ежедневно прекарват поняколко — още 
„Аигротгромет“, и то без стоките. 
Останали са „още девет магазина, 

вземе някой.

200—300 тона руди.
За сметка на оловно-цинковия 

комбинат „Трепча от Косовска
е пое-

които чакат да ги 
Но това изглежда няма да ста
не, щом „Ангропромет“ 
казал да ги приеме със стоките. 
. Сега надеждите са в коопера
цията, но има мисъл и че гума- 

би могла да регистрира свои 
Но какво ще -стане най-

Мктровпца предприятието 
ло да извози 14 хиляди тона о-

мнча

се е от-

отловно-цинкова руда 
„Благодат" в Мусул и „Подвирз- 
ве“ в Караманица — до Вранска ска комуна.

Ст.кего, но и за пялата Бощлеград- 
Сгоял Станков У.рата 

магазини.
БРАТСТВО Ш 25 МАЯ
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Небрежност, уравниловка, 

неквалифицираност за сметка 

на събирането на данъците

ХОРА И ВРЕМЕ

ДЕВЕДЕСЕТ И ДЕВЕТ ВЪПРОСА НА 

ПЕТЪР МИЛОВАНОВИЧ
не на терена, (цеховете в Смм- 
ловцп и Каменица ползват джи
пове) — но не дадоха ... Не ста
ва работата ... И как тогава чо
век да има воля да работи? А 
ако добавим, че и с възнаграж- 
даването стоим слабо 
въпроса е ясен. На мен не ми е 
до пари. Пари имам у дома си 
и ако „искам веднага кола мои 
да си взема, но тежко ми пада, 
кога 'гледам как на едни трудът 
се цени, а на други 
и по 90.000 динара, а аз'завеж
дам отдел овчарство и още 6 
други допълнителни задължения 
имам и получавам само 
стари динара.

— Не се цени успеха и това 
ме обезкуражава. Тази пролет ко
оперирах 100 хектара слънчоглед, 
колкото всички останали цехове. 
Никой не цени това . . . Просто 
всичко се 'премълчава . . . 
кам да кажа. че «е се отдава 
признание за успехите — и човек 
се обезкуражи . . .

— Ако искаш да знаеш повече 
за работата на нашия цех, за
повядай в Барйе — каза на раз
дяла Петър.

Петър Миловановнч, селскосто- 
техник в Барйе, може би 

ще си отиде. Петър Ми- 
разочаро-

|!е ни остава нищо друго, ос- 
", да нзпрат,име наши хора от 

данъчната служба в Пирот, за 
а се научат как тяхната служба 

успява да събере данъка на вре- 
• е- _ каза председателят на об
щинската скупщина в Днмигров- 

Димитър Манев, докато бе-

дители От този район. Един данъ 
коплатец от Бребевн,нца с доне
съл чек за самооблагане. Данъ 
чинят служител искал да се пла
ти данъка,

цналнсти за утвърждаване на 
правовите основи на нашето об
щество и на обществените отно
шения. Тези тенденции по-ясно 
се показват, когато става въпрос 
за акта по щата на служителите 
в общината.. Неквалифицираните 
служители, конто са най-много, 
настояват да се запази същест
вуващото положение на кадрите 
и в следващия акт. Значи спе
циалистите и е .са много желател
ни в общинската скупщина, а под 
влияние на тези тенденции подпа 
дат и -комунистите в управление
то. Общинската скупщина още 
не е взела да разгледа специал
ността на персонала ;в управле
нието и ^да се намеси, макар че 
от изпълнителните и контролни 
органи зависи политиката в ко
муната.

Да не бъдем несправедливи 
трябва да кажем и това, че сла
бото събиране на данъка има 
свои причини и в липсата на сти
мули във възнаграждението на 
служителите. Добър данъчен слу 
жител има толкова, колкото и 
'колегата му, който по-слабо си 
гледа работата. Това не е право. 
Също и организацията на служ
бата не е 'на нужната висота. 
Изглежда, че Съветът и не виж
да, че е необходим ръководител 
на службата, който да е отгово
рен за съупрането на дънъцнте и 
да ръководи службата. Начал
никът на стопанския отдел в об
щината сета едва ли може да 
върши и работата по дънъчната 
служба.

папски 
наскоро 
ловановнч е дълбоко
вай.а ме взел сумата за 

самооблагането, макар че е бил 
длъжен. Във Височко Одоровцм 
селянин казал 
зарад болест не могъл да плати 
данъка си на време От миналата 
година. Служителят му 
рил, че го интересува само данъ
кът за тези година. Съществува 
мнение в града,

Познавам го отпреди 
Млад, енергичен, с воля за ра 
работа, бе дошъл от прокупацкн 
те села в затънтено Барйе. И ме 
се уплаши от работата. Напро
тив, напрегна сили и тогавашна
та земеделска кооперация, 
клон на „Сточар“, зареди успех

години.
тогава

на служителя, че
седвахме за прилива на средст- 

бюджета. Това изказваневата в 
не е 
бида.

нито прекаляваме,- мито о- 
Фактнте говорят най-убе-

отгово- сега
не.•Штелно:

До 4 май са събрани 48 591.000 
от данъка, а до края на 

плана, в общинска- 
110 мили-

след успех.че данъчните — Преди три години нашата 
ферма постигна такива резултати, 
каквито само в книгите се пишат. 
От 100 кг. мляко — 31,7 кг. си
рене получихме. А дотогава тзвл 
беше само теоретически възмож- 

не без вълнение ни каза 
Миловановнч. — В нашите усло
вия се получават средно по 26— 
27 килограма — и толкоз.

— Как постигнахте този успех?
— Пред всичко тогава отноше

нията в колектива бяха добри. Аз 
ръководех с овцефермата в Бо- 
рзвеко поле. И работата спореше. 
Първо промених начина на напа
сването на овцете, водопоя. Не 
позволявах овцете да пият на 
локвата, а бях определил 
три водопоя. Разделих стадото на

прилагат прииуднтелнин 
за плащане на данъка към бед
ните хора, а -на по-заможните 
умеят да гледат и през пръсти. 
Посочава се тример, че в Грапа 
на едни беден селянин искали да

динара 
юни, според 

,Та трябва да постъпят 
она динара. Според данни на слу
жбата са събрани 79 на сто от

Остават

мерки
60.000

пр.нходи.планираните
неиздълженн суми от

с изминали фаталнин 
общо 42 милиона стари

номиналата
година 'и изкарат на търг за данъка три 

овце, а на частния кръчмар в 
Димитровград, който дължи гол
яма сума, били направили инвен
таризация за принудително пла
щане на данъка едвам в края 
«а миналата година. Сигурно има 
още примери, обаче и тези водят 
към определени заключения. Към 
деветстотин данъкоплатци 
жат 14 милиона динара.

Данните показват и слабости
те, конто обременяват дънъчна- 
та служба. Тук става въпрос не 
само за неквалифицнраност, 
и за небрежност в службата. За 
разчистването на данъците вър-

срокове
динара. До края 'на годината еа- 

просветата трябва да се 
250 милиона динара. Днес

Ис-
ио за
дадат
общинската каса е плитка, а ви
наги съществува опасност

и самите работници в у-
полз-

вашите
правата да останат с къси ръка
ви. Ако това ое случи ще се съ

да го наречем, „об- 
въпрос''.

М. АНДОНОВ
здаде, така 
щиноки 
който

самополитически 
винаги трябва да 

предвид самите работници в Слу 
жбата за приходите. Съветът на 

самата об-

дъл-нмат Окопаван е на 

слънчоглед
три по-малки стада и строго оп
ределих посоките на „движение“ ..

— Върху млеконадоя и масле
ността на млякото влияе тревата в 
„Рудината“. Всички тия фактори 
успешно съчетавах и рабзтата 
вървеше. На майстора, който 
прави сиренето, дадох нови на
ставления 
турата на подсирването с 2 гра
дуса, строго опазвахме предписа
нията за преработка и имахме ус
пехи. Магардихме най-добрите ов " 
чарн.

— Днес вече не е така — каз
ва Петър. — Отнзшеншлята в ко
лектива не са добри. Няма раз
бирателство. Ето, отида в управ
лението на кооперацията в Ди
митровград да си поговорим и да

трудовата общннет и 
щннека скупщина. Какво ще ка-

На 17 май тази година учени
ците на димитровградската смесе 
на гимназии „Йооип Броз Тито“ 
проведоха акция за око-паване на 
кооперативните ниви, засадени 
със слънчоглед. Акцията стана по 
споразумение между представи
тели на земеделската кооперация 
„Сточар“ и димитровградската ги 
мназия за помощ на учениците 
в изоставащите полски работи.

Над 260 ученици от първи дз 
трети -клас дадоха средно по де
сет трудочаса като само за едни 
ден окопаха към 1.3 хектара слъ
нчогледови ниви. В 'кооперацията 
считат, чг ако плош.чте бяха в 
блок, а не на отделни ниви, кое-

жат самите служещи, ако ,им се 
случи едни месец да не получат 
.лични доходи. Убедени сме, че за 
това ще обвинят други, 

изоставане

но

намалихме темпера-
наху дохода от имуществата 

преселени лица, за които «е се 
плаща данък, макар че земята се 
обработва, се ,нска и квалифнци- 
ран-ост, и упоритост, 
службата го нямаше досега. Да
нъкоплатецът Петър Колев 
пример умрял преди няколко го- 

останал да дължи

в събиранетоЗа
пада главна приходите вината 

но върху службата, >която се 
ни ма® а с тези въпроси, т.е. вър
ху хората от тази служба. Всич
ките деветима са професионално 
неподготвени за тази работа, не

за-
А това в

на-

•се ангажират в достатъчна сте
пен, защото не са стимулирани, 
а самата служба не е организи
рана както трябва.

Нашият вестник и по-рано пи
са за явленията на погрешно за
дължаване на данъкоплатците с 
размера на данъците. Сега ще 
дадем нови данни, от които чи
тателят може да заключи оправ- 
даносгта на самата статия В 
Долпя Невля на голям брой на- 
дъчоплагцн са връчени погрешно 
попълнени чекове. По-точно за
дължени с пконтацшя, а не с 

. действителни,чя данък от мнналатз 
година. С оглед че тези задъл
жения през първия квартал са 
по-малки, отколкото трябва, ще 
се получи в останалите квартали 
селяните да бъдат задължени е 
значително по-големн суми, кое
то ще предизвика недоволство 
при селскотсстопзноките произво-

Значи проблемите в службата 
не са прости. Но това пък не 
значи, че общинските служби тря 
бва да търпят зарад това, че ня-

дини, като 
данък 377.000 динара. Макар че 
въпросът за наследството е пов

ее договорим за нещо, а не изле
зе нищо от това. Не намирам 
подкрепа. Шефът на цеха на зе
меделската кооперация в Барйе 
и да иска не може да ми по
могне. Има хора в кооперацията, 
К01ГТ0 не мнелеят за нея...

— Търсих от кооперацията, да 
ми обезпечи някакъв превоз Се
дем села държа и не мога да 
стигна да от,ида където трябва . . 
Исках поне едпн кон, за обикаля-

дигиат, данъчните органи още не 
са представили иск за плащане

то отне доста време за премина 
ване от една на друга нива, уче 
ниците на гимназията щяха зна
чително повече да окопавят. Стой 
ността на акцията се цени към 
200 хиляди стари динара.

Именно, в това отношение гря 
бва да се цени акцията па гнмиа 
листите в Димитровград.

кой не изпълнява служебните си 
задачи, за които му се плаща 
или че политиката трябва да пла

на данъка.
Настояването да се решат те

зи кадрови въпроси в службата 
среща голям отпор. Има и таки
ва мнения 
мист, когато трябва да му плаща 
ме 100.000 на месеца. По-добре е 
двама с по-малко образование и 
с но 50.000 заплата. Някои чле-

ща за незнанието на някои.
Това не е все едно на общин

ската скупщина.защо ни е иконо-

Ст. Н.М. Бакнч

„МИНИАТЮРИ“ ОТ ПОХОДА НА 

ПЛАНИНАРИТЕ
об-нове на съвета на трудовата 

щност се опират срещу иска да 
се обезпечи юрист за правната 

Съветът се колебае да 
подобрение на службите, 

необходими повече спе

помощ, 
реши за 
когато са

изкуствено дишане, Биляна по
казала максимум 
находчивост, без да познава се
лото намерила болногледачката, 
която оказала първа помощ, а 
след това била повикнана и бър
за помощ от Димитровград и 
Стана била опасена.

Любнца и Биляна били пре- 
меотени у други хора — у Цена 
и Тодор Заркови.

— Много добри хора, в хор 
казват Любнца п Биляна. Въо
душевим сме от поганрвчани. По
срещнаха .ни много хубаво и ни 
напостнха. От всичко пай-мишо 
ни хареса киселото мляко. Ще си 
кореспондираме с тих обещахме, 
че пак ще посетим Поганово и 
чудно хубавия Пога.новски 
пастир . . .

от ЮгоизточнаПланинарите 
Сърбия бяха еднакво 
посрещната и в ербекнте, и бъл
гарските оела, през конто минаха 
•по време на похода на свободата.

За пашите читатели избрахме

паспя са ориентацноините състе
зания по планинарство:

Двамата Драгановци станаха 
неразделни приятели.

сърдечно планина река

ЗАЩО НЯМА 

ВОДА ЗА ПИЕНЕ?
X X X

'НЯКОЛКО случки.
ЛЮБНЦА И БИЛЯНА ОТ 
БЕЛГРАД ПОМАГАТ ИЛ 
ДОМАКИНЯТА СИ

ххх

РЕЛЯ — РЕЛЯ.. .
Лиобица и Биляна, ученички от 

Шеста Белградска гимназии, чле
нове на плашшарскотл дружество 
„Звездара“ проявили 'необикнове
но самообладание.

На тяхната домакиня и Пога
ново Стана Станоева 
прилощало и паднала ,в безсъз
нание. Докато Любнца и давала

Край Погаиоаскп манастир под 
председателят па планинарите от 
Югоизточна Сърбия Брашсо Но
жица предаде малък подарък на 
доаена па планинарите от 
чаог ша Републиката — д-р Реля 
Ара-нитовнч.

Дълго след това клисурата о- 
теюваше от гръмкото: „Реля — 
Реля!“

От Ю май градският водопро-
дза. И ло-рано, но особено 

пролет босилеградчани се оплак
ват ежедневно, че няма вода за 
домашни потреби, дори и за пие
не. Градският водопровод не мо
же да подмири нуждите на хо
рата, а те от ден на ден става г 
все по-големи. И ияхолкото час
тни водопровода са използвани до 
максимум.

Но работата не е там, че во
допроводът е малък и не може 
да задоволи нуждите «а ползва
щите го, но в нерационалното и 
и безразборно разпиляване на во
дата. Скромният капацитет 
резервоара от 23 кубически метра 
вместимост 
водата, ако тя се използваше за 
потребите на домакинствата. О- 
баче
поливат градини и дворове или я 
използват при повдигането па но
ви постройки за гасене на вар, 
нравене на кал, малтер и прочее. 
А градските чешми рядко са със 
затворени кранове.

Ето защо отговорната служба 
ио Строителство и комунални про 
олеми при общинската скупщина 
е принудена да предприеме ця- 
Кои мерки, за да доведе положе
нието в ,ред.

тази
вод се затваря ежедневно

то от 9 до 12 и 22 до 5пъти и
часа, за да се пълни резервоарът. 
Няко.и от уличните чешми в ско
ро време трябва да бъдат затво
рени. Гражданите са предупреде
ни да не ползват водата за поли
ване, напояване и строителни о- 
бекти.

тази

внезапно
ма-

М. Андонов

Аранитович• е преходпл 
всички планини в нашата страна, 
а по-голям брой планини в Гър
ция, Чехословакия и Бълагрия.

Реля
Освен това, завежда се запла

щане на 'водата. Според решение 
то на общинските органи потре
бителите са длъжни в срок 
4 месеца от 1 юли да се снабд
ят с водомери, ако искат да пла
щат 30 динара кубически метър 
вода. Ония семейства, които ня
мат тоя уред ще плащат десето
кратно по-скъпо. Предпр.чятията 
и учереждепнята ще плащат' за 
кубически метър вода по 40 ди
нари. Семейства, 
чат вода от уличните чешми ще 
плащат по 25 динара месечно за 
всеки член.

За да има в бъдеще достатъч
но вода, наистина трябва по гол
ям контрол от органите на вла
стта и по-съвестно ползване на 
водата от всеки граждаднн.

Ст. Ст.

от
ххх

на
ДВАМАТА ДРАГАНОВЦИ

решава проблема с
В Поганово пионерската ща

фета на планинарите предаде пио 
нерът-пъ.рволак Драган, а прие я 
неговия едноименни, вече- извее- 

от Лесковац, сед-

много граждани с тая вода

тен план,им ар 
мокласникът Драган Илич. 

Отличникът-планина)) от леско- 
дружество „Кукавица“

които ще то-

вашкото
Драган Илич беше гост на пър- 

Драган от Поганово.
— Драган Илич, няколко 

спечелил първи награди на раз- 
република нски състезания 

— ми каза ръководителят па дру 
Душап Ръкнович. Негова

волака

-.V

ПЪТИ

лични • • V
Планинарите ца кратка почивка край Погаповски манастир
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вини. Излизайки насреща им ние 
имахме предвид предизборната де 
щност т.с. ги<Л10ча1ването на в тая 
дейност. Зя тези устни новини са 
подени разговори цяла седмица 
преди деня на устройването им. 
Интересно как председателят на 
културно-просветната общност не 
е знаел за това! И какво иска 
да каже, че филмът бил плакати 
раи преди пет дена. Дали зарад 
това не смее да го отложи, или 
че зрителите ще бъдат измамени. 
Поне такъв беше отговорът му 
преди. Ако е така — откъде то- 

за 200 йо
да се отложи. 
Ме говори ли 

че са 'важни парите, а не

НА КРЪСТОПЪТОтговор на статията „Чия е“ 

кинозалата в Босилеград Тази седмица в Димитровград 
ските основни училища са вра,, 
чехи към .400 свидетелства ни 
завършилите 8 клас ученици. Във 
връзка с насоките на ученици и- 
към бъдещите професии е сга 
пало дума не ведъж през година
та. Наблягапо е и връху това, 
че добре организираното земедел
ско стопанство е също доходен 
отрасъл, който не трябва да 
се пренебрегва. В основното у- 
ч клише „Мила Пия де" в Дими
тровград тези дни бе направена 
една анкета , с учениците от ос- 
мите класове. Въпросът беше кое 
училище искам да продъжа и 
каква професия бих избрал. От 
150-те анкетирани ученици нито 
един тге е заядчл, че иска да ос
тане на земята като .земеделски 
производител. Това говори, че Все 
по-необходимо е професионална
та ориентнровка в училището по- 
здраво да се опира върху земе
делската кооперация и родители
те на учениците.

Имам предвид, че основното у- 
чилнще е задължително за всич
ки, без оглед дал.ч ще продъл
жат или ще останат на земята. 
Значи, завършването на основно 
училище не повелява обезателно 
продължаване, нито значи обра
зование, което за.рад равнището 
си поставя в понижаващо поло
жение ученика, който реши да 
остане на земята. Другояче схва
нато, това образование би зна
чило за няколко години да ня
маме земеделски производители и 
работници.

Но такъв е и въпросът с дру
гите професии. От споменатите у- 
ченици само петнадесет са заяви- 

се запишат в 
Също

се подценява педагогическото учи- 
само 12 ученика 

заявили, че искат да се запишат 
в такова училище. Интересът на 
учениците се насочва към сред
ните технически и медицински у- 
ч или щя, по-малко към икономи
ческите и гимназията. Нито един 
ученик не иска да отиде на за
наят или в .земеделието.

Въпросът е действително сери
озен. Димитровградската гимна
зия е в състояние да прибере 
само 110 ученици. В специалните 
училища из Републиката броят 
на учениците ще бъде значително 
ограничен, а конкуренте и зна
нията на изпитите ще бъдат ос
новното условие за подбора на- 
новите ученици.

БЕЛЕЖКА НА АВТОРА 
НА СТАТИЯТД

Във вестник „Братство" №287/ 
288 от 1 май Т.г. .бе поместена ста 

тия под заглавие „Чия е ,кинозала 
та е Босилеград“. В споменатата 
статия -става дума за лошата рабо 
та на Културно-просветната общ
ност, а именно — вместо култур- 
но.ирооветиата общност да по
мота културната дейност, тя 
прави обратното. Това произ_ 
волно заключение на корес
пондента Стефан с:е потвърждава 
с .изречението „само под условие, 
че -всички приходи, отиват в каса. 
та на -културно-просветната об
щност! В случая .кореспондентът 
вижда само едната страна, а дрУ-

нн динара. Стоян отговори. че 
нямат пари и си отиде. Около 16 
часа Стоящ отново потърси кино
залата и отново му бе .казано съ
щото, доколкото не се пр.о- 
жектнра филмът, относно прекъС. 
не неговото прожектиране, някой 
трябва .да заплати 200 поми ди
нара. Кино представлението започ
на навреме. Залата не 'беше пъл
на Освен -Стояна, който е предсе
дател на продужницата на СОРН 
в Босилеград никой друг не с пн_ 
тал за кинозалата, а в статията 
пише, че секретарят на ОК ОКС, 
па и Общинският отбор на ОСРН 
.итггервр.ннрал, по без успех. Пра
во да вн кажа, тези другари и 
не разговарят с нас, по само на
реждат чрез друго лице. Този Ден 
в гимназията видяхме секретаря 
па комитета и лично председателят 
на .културно-просветната общност 
му -се приближи ц м-у каза, че про 
жектнрането на филма е прекъс
нато н чс гражданите са дошли да 
чуят устните новина и че могат 
да влезат в кинозала га, където се 
и състояха устните новини. В тоя 
.момрит секретарят каза нещо на 
председателя на КПО, но какво е 
казал искаме засега да остане ано
нимно, __

Ето така стоят нещата, а нак
рая искаме и това да наЖрМ, Че 
никой не може да отрича успехите 
па Културно-просвети ата общност, 
конто постигна за последните две 
годни и и за конто „Братство“ пи
са Още накрая да подсетим и 
ние кореспондента Стефан, който 
най-добре знае какви впечатле
ния той е оставил на нашите граж 
дани, работрйки-па културното по
ле, а и-мено за какви цели бе поч 
нал да ползва оцрната и какви ра 
боти бе почнал да режн-ра (коо- 

•бойсМи филми) н накрая да лавър 
шии, като смятаме, че кинозалата 
е на оная организация, на която 
е дадена с нея да управлява ,и то
ва, че тя се използва за оная ЦеЛ, 
за която е определена. И заради 
туй най-малко има право ,па кои- 
тикува този, който най-малко .по
знава проблемите.

Културно-просветната общност 
— Босилеград.

Онези читатели, конто си про
чели статията „Чия е ■кинозалата 
в Босилеград“, безпорно си забе
лежили, че в пея не се критику
ва дейността ма културно-просве 
тната общност, както се опито» 
в своя отговор да представи пред 
седателят й — др. Любен Бого 
словов, но се критикуват някои 
негови отрицателю постъпки п 
своеволия във връзка с използ
ването на кинозалата.

В отговора си др. Любен Бо- 
гословов дава обстойно поясне
ние как е вървял договора около 
представянето на пиесата „Кота 
на". Без да -Сс спирам и навли
зам в течението .па договора ще 
посочим факта, че др. Любен Бо 
гословоо не отрича онова, което 
съм посочил: той търси всичките 
приходи за касата на културно- 
-нроспетната общност, дори и за 
представлението „Микрофонът е 
ваш". Къде е тук насърчението 
ил самодейците? Сигурно предсе
дателят па културно-просветната 
общност такива условия не е по 
стапял на други културни друже
ства, музикални и певчески състп 
пи. Защото много добре знае, че 
кинозалата се дава под наем. А 
защо тогава с учениците 
дейци се обхожда по-инак, защо 
те да -бъдат и онеправдано поло
жение? И както той с негодува 
ние се пита и казва, че ако им.т 
ло още представления самодей
ците (т. е. директорът на гимна
зията) биха рекли, „че догово
рът е бил за първо и второ дей 
стене на пиесата . .“, също и аз 
се питам: нима ачо са пристана 
ли веднаж, това знача, че той 
се е абонирал на венчкн приходи 
от представления, конто ще дават 
и занапред? Да кажа на др. Бо 
-гословов, че -културно-просветната 
общност не считам за „дойна кра 
ва“, дори не съм правил и намек 
за това, но че ако той това счи
та (може бн и има оправдание!) 
защо негови мисли приписва на 
мен?

гава признанието, че 
ви динара може 
дори и прекъсне, 
топа
и начинът по който ще се спе
челят. Може би председателят на 
културно-просветната общност не 
знае, чс тази общност трябва да 
обединява и съчетава дейността
на всички културни институции, 
всички дейности изобщо, които 
допринасят за културното изди
гане на гражданина. И накрая, 
че културно-просветната общност 
не е само предприятие зя прожек 
пия на филми, но обществена 
културна институция, която тря
бва да действува по всички по
соки на културното поле.

Другарят Богословов се 
ва, че секретарят на 
и председателят 
отбор на ССРН разговарят с ие 
го чрез друго лице. Без да на
влизам в отношенията им 
да го подсетя да се запита 
защо? Може би и сигурно имат 
спои причини. Това, че не иска 
да каже какво му е казал се
кретарят вечерта (а не през деня. 
както той се опитва да предста
ви) не съм любопитен. Но ако 
е това някоя обидна дума 
трябва да го осведомя, че също
то разбира се на ум) на негов 
адрес -отправяха гражданите, кон
то разкарваше от залата в об
щинската скупщина до учебните 
стаи над училището и кинозала-

гата като че ли не съществува, а 
защо?

-Още на 30 дена пред представя 
пето на ииеската „Кощана“, пред
седателят на общността -бе пови
кан от страна на директора на 
гимназията „Иван Караиванов", 
където сЬ договориха, и то по пред 
лоЖрННр на директора, венчкн црн 
ходи да отиват в касата на кул
турно-просветната общност, но За 
това културно-просветната общ
ност е -длъжна да заплати .разхо
дите, ,конто ще бъдат -създадени 
прн органцзацион-но-тгхннческнте 
подготовки. Така и стана. Дума, 
ното е дум-ано. Но, за съжаление, 
когато дойде Др.нят да се предста
ви подготвената пнеска венчкн бя
хме свидетели, че на афиша стое 
ше: „ ... билетите се -продават в 
гимназията“. А за първото пред. 
ставленне „Микрофонът е ваш", 
билетите -вече се продавха. Запита 
хмр директора защо така -се пра
ви — получихме отговор, че дого
вора важи само за пиеската. До
бре. .И така стана. Вечерата нне 
изпълнихме обещанието и .между 
другото залата озвучихме. За те
зи приходи не е -ставало 
Дойде ред и на пиеската. Култур
но-просветната общност продава 
билетите. За да успее 
-културно.просветната 
закупи костюми от вранската нул 
турно-п-росветна общност, а също 
така бяха набавени и платна за 
сцената .и други необходимости. 
Разходите бяха за 50% по-големи 
от получаваните приходи от про 
дадените билети. По-точно казано: 
приходите изнасяха 460 нови ди
нара, а разходите 670 динара. В 
разходите не е зачислена аморти 
зацията на залата, електрическата 
енергия, ангажиране на техничес, 
ки лица и други неща. Знача по- 
вр.че дара -от -масло. Затова вед
нага след програмата се намерих
ме с ръководителя на театралната 
гру па Зоран Тахев и му казахме, 
че е нужко да даДат още 
представление, за да се покрият 
разходите. Учениците се съгласи
ха, но под усровие те да прода
ват билетите Така и -стана. Те 
продаваха билетите, а куЛтурно- 
- просветната общност им ка-за, Че 
денят, за който е насрочено пред
ставлението е сряда и че тоя ден се 
прожектира филм. Повторно се 
намерихме с директора на гимна
зията и той каза, че договорът е 
важел само за премиерата, а не 
и за регсризата. Ако имаше още 
някое представление -сигурно ще
ше да излезе, че договорът е бил 
за първо и второ действие на пи, 
есата „Кощана“. Както и да е кул 
турно - пр Осв етн ат а общност от Да 
дените представления загуба над 
500 нави динара, понеже наем за 
филма е платен 100 -динара, за 
връщането му -и пощенските .раз- 

33 и около 50 .динара за

оплач 
ОК СКС 

на Общинския

искам

само

ще

ли, че искат да 
селкостопа-яоки техникум.

салнше
та.

Доколкото става за мои прояви 
от преди три години питам дру- 
грая
Защо не е казал какво мисли, но 
когато аз посочвам някои негови 
отрицателни прояви той си спо
мня за мои. Правилото, че „на- 
па-данието е най-успешната за
щита“ не винаги успешно се 
прилага

Тъй или инак 
те прояви са си отрицателни и 
вместо да се самозащищаваме 
ще трябва да се обърнем крити 
чески към себе си.

дума.

зашо е мълчал досетя.
пиеската
общност

За произшествието във връзка 
новини

отрицателни
те кажас устните 

следното: .нашата редакцияа из
лезе нафеаца па .молбата на об- 
ществено-политнческ,» дейци от 
Боснлгерад да устроим устни но-

Председател
Любен Богослопов Ст. Н.

.......Имах редното щастие д*.'
бъда класен наставник на най- 
добрата по успех паралелка не 
само в IV -година, но и в цялата 
нн гимназия. Това беше един из
вънредно сплотен и деен учени
чески колектив с голям брой от
лични и много добри 
Такъв
благодарение на отворените 
другарски отношения между уче
ниците и преподавателите с взанм 
но зачитане на правата и задъл
женията и -постоянното контакти- 
ране с родителите. Тача се 
даде самодисциплина ,и отговор
ност при учениците в моята па
ралелка.

НАИ-ДОБРАТА ГЕНЕРАЦИЯедно

ЛАЗАРОВ, ИВАН НИКОЛОВ и 
РАТКА ИВАНЧОВА.“

БОЯН АЛЕКСОВ е дългогоди
шен преподавател в средните у- 
чилища в Босилеград. Напълно 
е съгласен с преценката на коле
гата си Стоев.

В училищния двор се вие буй
но младежко хоро-. Веселят се 
босил«градските абитуриенти, 
имат право да се .радват 
буйни девойки и младежи, пълни 
с жизнерадост и понесени от мла 
дежки ентусиазъм. Това е трета
та и досега най-солидната гене-

младата 
Караиванов“.

за третата генерация на гимна
зията „Иван Караиванов“. ученици, 

колектив, се изгражда-И МИЛАН СТОЕВ е класен на 
обществеио-тия и-втората паралелка 

езиков смер. Работил е в повече 
средни училища в Сърбия. Тази 
година работи за пръв път в 
Босилеград, 
извънредно мнение за тая абиту- 
рентска генерация е реално и о- 
бектнвно. . .

„ . . . ТазгодишнатаСмята че неговото генерация 
зрелостници е по-добра от двете 
предходни във всяко отношение. 
Сега нямаме примери да се натя- 
гаме около бележките като по-

рация зрелостници на 
„Иван

съз-
гимназия
Това е мнението на директора, 
безрезервно подържано от клас- „. . . Това са много бистри деца. 

Но тяхното остроумие не е пос
ледвано от съответно трудолю
бие и амбициозна борба за по- 
хубави бележки. И те имат нещо 
с днешните млади генерации . . . 
Според мене това се дължи и на 
подобрените жизнени и културни 
условия при -чонто днес 
младото поколение. Тръгвам от 
обстоятелствата при които е на
пример
моята генерация. Днес много на
ши ученици и ученички дават и 
по сто хиляди динара за да чест- 
вуват абитуриентска вечер, 
пример отразява и желанията н 
възможностите -на вашите хора. 
Не оговарям и не завиждам на 
вашите ученици. За да не бъда

ннте наставници -на трите паралел 
кн и останалите преподаватели.

Последните учебни часове 
станали малки тържества, 
сбогуване с преподавателя, кой
то не е жалил труд и време за 
да ги изпрати с повече знания 
и умения. Забравят се всички не
доразумения и стълкновения, тол 

обикновени в училищния 
.. „В знак на голяма бла

рано, за да някой ученик ке пов
таря. Учениците са изкарали 
сравнително добър успех и малъч 
брой ще останат на -поправителен 
изпит. А това се дължи на ре
довната и упорита работа, осо
бено през второто полугодие. В 
някои паралелки в IV клас и по 
цели два месеца не е записано 
нито едно отсъствие. Това е още 
едно доказателство за старанието 
■вено езикова -паралелка.

Почти венчкн важни въпроси 
сме решавали съвместно с уче- 

Тоя ниците от тях-ните самоуправн- 
телни общности до заседанията 
на учителския съвет. А това е 
м-ного допринесло за създаване 
на трудова атмосфера н за по- 
добър успех и в моята общест- 
веноезикова паралелка.

Доволен .съм от всички мои

Ние не сме само разглеждали 
ежедневни въпроси във .-връзка с 
обучението, -но сме разговаряли 
с тях и за -професионалната им 
ориентация. Мога да1 кажа, 
днешните генерации много 
сериозно гледат когато се касае 
за избор на бъдещата професия. 
Не само от математическата, но 
и много ученици от двете езикови 
паралелки изразяват готовност и 
жела-нне да следват .природни 
уки било в университетите, било 
на висшите училища. Някои вече 
се това за' приемните изпити.-- 

Ако трябва да похваля 'няко
го, тога-ва това е цялата паралел 
ка 1АТ-3, ако трябва да посоча 
най-добрия учецик в паралелка
та и и цяла та генерация 
ИВАН НАКЕВ, всестранно дар°‘ 
вит ученик н деен младежки Ръ' 
ководител. Той с еднаква любов 

учеше н природните и

са
За

че
по-

НОоХИ
електрическа енергия. Поставя се 
въпрос — отг-ъде пари на култур- 
но-лгроФегната общност да запла 
ти тези разходи? Коресподентът 
това не вижда и той смята, че
куЛТ,урно,п.росветната общност е
„дойна крава", и всеки люже да 
я яздойва както си желае- И.мен«о 

търси стопанската рефор
ма, смятаме, че въпросът «е е 
мястото -си.

Второ яроизщебгвие «а преДсе 
дателя на културно-просветната 
общност е станало, когато не е 
позволял кинозалата на редакция 
„Братство“ и сътрудника на ТАН 
ЮГ, се казва в статията. И по тоя 
въпрос нещата са обърнати с 
главата надолу, а именно:

В сряда около 10 часа при пред 
седателя на общността дойде Сто
ян Евтимов, който «и каза, че в 
18.30 чаФ ще се устроят устни но 

кинозалата. На Стоян Ев-

живее
кова
живот учила н -развивала сегодарност, предаваме ви другарю 
преподавател тоя букет.“ 
кламира конвенционалния проща
лен говор задълженият 
докато бурните аплодисменти на 
другарите му като въл-на го прек- 
рнят и се превръщат в единоду
шен .поздрав и пожелание «на пре 
подавателя успешно -да .води още 
много и много генерации.

В учителската стай е необик
новено живо. Консултации за бе
лежки, среждане на дневници и 
протоколи, комеитира-не кой най- 
хубав букет е -получил. Разбира

имат

нз-
де-

ученик.
това ли

това <едностранчив привеждам още е- 
дин -пример: За събиране матери
али за домашната работа за зре
лостен изпит нашите ученици са 
жертвади ваканцията полугодие- ученици, а особено 
то отивайки -по библиотеките в 
Ниш, Враня и Скопие за да на
мерят и прегледат необходимата 
литература, -които тука нямаме. . .
Имал бих още м-ного да кажа.
Най важното е, че съм много 
доволен от тая генерация а осо
бено и от сплотения и хармоничен 
учителски колектив, който е усп
ял да я изгради и да и даде до
бър пример.

Заслужават похвала всички у-

похвалявам 
ФИДАНКА СОТИРОВА, МИЯЛ 
СТОЯНОВ за успех и ИВАН А- 
ЛЕКСАНДРОВ и ВЕЦА КОС
ТОВА за самодейна активност. 
За успех и обществена активност 
похвала е заслужила и ИВАНО
ВА МАРА.“

ВИНКО АНДОНОВ,

и успех
обществени науки. С такива уче‘

всякосе. класните наставници 
най-вече работа. От Утре те са 
коменданти без войска, безгласни 
букви — подхвърлят им не ше
га колежките и колегите.

Използваме случая да побесед- 
ваме с класните за техните уче
ници, разбира се под условие да 
бъдат реални и обективни, поне- 

е известно че всеки класен 
се смята и като закрилник

И под това

ници може да се гордее 
училище.
още м-ного ученици от 
то и от останалите паралелки е

Похвала заслужават 
^-3 как-

ВИНИ в
тимов лично бе съобщено от пред, 
седателя «а общността, че по това 

кинозалата ще се гтрожрк

класа ..."
В двора се чуват провиквай4*

пода 
генера-

класен
наставник иа природоматематнчевреме в 

тира
преди 5 дена и може филмът Да 
не се прожектира само в случай, 
че някой трябва да плати 200 но-

н музика. В стаята миришат 
рените букети. Още една 
ция отива -в живота ...

Ст. СТАНКОВ

филм, който е плакатиран же ската паралелка, повече 
работи в гимназията, т.е. от откри
ването.

годинина
ченнци в паралелката лгн, а най- 
•вече ИВАНКА ВАСЕВА, МИЛЕ

своите възпитаници.
„условие“ започна нашата беседа
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рАЗВОВОР СЪС СРЕДНОШКОЛЦИ-ЗРЕЛОСТНИЦИ
I

МОЖЕШЕ ДА БЪДЕМ ПО-ДЕИНИ
в Съюза на комунистите. Младе
жката организация не успя доста 
тЪЧно да ангажира 'Разполагае
мите сНлн, затуй 'извънучилищна
та дейноОТ щочти не съществува
ше. Не действуваха «аучни Гру
пи, а идеологическото възпитание 
■на младежта е на .низко 'равнище. 
Мисля на широкия 1Кръг младежи. 
Случва се. че се червим понякога, 
когато «е знаем най-обниковен.1 
политически събития, твърде ак- 
туални за времето, в което ж.и- 
вРем. Инак нашата генерация е 
добра, но можеше Да бъдем по- 
пейпи.

ПЪРВАН АНДОНОВ: ВзеХ 
тема из областта на химията, за- 
щото в последния илас ,на гимна
зията няма физическо възпитание. 
Горещо Желая да Запиша физ
култура — било на 'факултет, би 
ло ,на висине училище. Когато ста 
ва дума за знания мисля, че общи 
знания ,сме получили. Но слабата 
идвнъучилнщна дейност попречи 
да получим комплектни знания в 
любимата област т.е. по ония пре 
дмети, които ни Интересуват. Ето 
например спортното дружество 
при гнмназмяа твърде слабо рабо 
ти, дори изобщо н не съществу
ва. .Предоставя се само на голия 
талант на ученика.

Нашата генерация нито особено 
се изтъкна, ниго е слаба.

СВОВОДАН МИНЕВ: Щедър 
жа Зрелостен изпит зо чертеЖна 
геометрия. Привлича ме като дял 
от математиката, а ще се опитам 
да се опитам да се запиша на ар
хитектура. Лошото с там. че по 
тоя предмет нямаше редовно обс-

Вече години наред в края на 
годкиа нашата редак-

ченне. така че знанията не са осо 
бено богати.

Веднага бих казал, че минали
те генерации са били по-добри От 
нас■ Свиря в ученическата музи
ка и •другарят Шукарев «и раз
правя. че побрано .музикантите 
самп свирали на различни Търже 
■ства. .Ние Днес не можем. От ДрУ- 
га страна липсва -организиран МЛа 
дежкн живот. Няма сукции, де- 
батнн клубове, затуй идеологичес 
кн .изоставаме. И аз към на м«е- 
нне. че сМе можали повече да Да- 
дем, но сега е къоно.

учебната
иия разговаря с ученици-зрелоСт 
„ци като се интересува за мие- 
иетониего им По различни въпро 

"и от досегашния живот и работа
та, както и за техните бъдещи 

и замисли.Планове
ф-ря път «ъм групата з;релост- 

н1СЦ|| се отнесохме със 
въпрос»: какво мислите да С1лед- 
ваТр н защо, дали гемназията ви 
с дала купените знания за след- 
в2не и приемните изпити, какво 

ще кажете за извънучилищната 
неност и работата «а младежката
организация 
сВоята генерация.

Общо отговорите на учениците 
биха били: гимназията е дала ну- 

знания, макар че слабата

С. Дойчева, А. Георгиев, Т. Илиева
олелиите

Безспорно, трябва да се подоб- 
извънучилищната дейност- Спо 

ед .мене спортна група гтри гимна 
зиягга е постигнала добри резул
тати. Не казвам, че не е 
още по-добре да работи, но тук 
има и обективни причини.

бнм предмет, затуй темата за Зре 
лостния изпит е по тоя предмет. 
Обаче мисля «а следвам Техноло
гия. Гимназията ми е дала нужни 
те знания, така че се надя!вам «а 
успех. За генерацията няма како 
.тпа ,се кажа, освен че има и добри 
и лоши ученици, трудолюбиви и 
.неработни. Извънучилищната Дей 
нОст «е е бог 'знае каква, но това 
не значи. Че ученикът не може Да 
Се самообразова. Правя опит в 
прозата, но повече .обичам да че 
та поети, да ги зачувам наизуст.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ: Взех те
ма из областта на социологията, 
но мисля да гоОтъпя във Военна
та академия, ако ме приемат. Ако 
не, възнамерявам да следвам фи
зическо възпитани*. Нашата гене
рация отличава извънредно Друга 
рство затова считам, че сме псцдо 
бри от предишните. Освен това тя 
гледа «а живота по-.реалистичню, 
трезвено.

1>и

могла
МИЛИСАВ РАНГРЛОВ: При 

влича ме математиката. Мисля, 
че това е заслуга и на препода
вателя др. Гюров. Получил съм 
нужните знания. В извънучили
щната дейност сме сравнително 
слаби. Младежките ръководства 
са слаби, затуй на събранията по 
«яКога не ПрисЪсТвуват и Две тре 
тн от членовете. Генерацията пък 
не ни е 'СДвба, но лошото е, че се 
борим с труд. Има случаи, «ога- 
то „молим за бележка“.

Може би нямаше да бъде така, 
ако работеха различни клубове, 
секции. И разбира се. ако препо
давателите Проявяваха повече ин
терес към създаване на тези сек
ции. Трябва да се ползват разли
чни форми. Инак ние се паснви- 
рнраме. Общо трябва да бъдем 
по-дейни, гнО и не пропуснати на 
иамп себе си.

От паралелката на *зиково-об- 
щетвената отиовориха:

ТРИФУНКА ИЛИЕВА: Бъл
гарски език отвинаги ме е бил лю

н какво .мислите За

СПАОКА ДОЙЧЕВА: Зрялос- 
тен изпит ще «Държа ;по история, 
но бих искала Да следвам литера 
тура. Знанията. с които разпола
гам •) които получих в гимназия
та .мисля, че са |ДостаТъчни за на
чалото на факултета. Истина не 
■сме постигнали толкова, колкото 
сме .могли, но според мен това е 
елн-а от най-добрите генерации —

жпит*
извънучилищна дейност не 
допълнила, генерацията им не се 
разлнчва от предишните, но се 
ч>вствува по-неоганИЗИран мла
дежки живот, главно защото сн= 
ли-те не се използват.

Поотделно пък учениците отго-

ги е

вариха:
От природо - математическата 

паралелка:
КРАОИЧ; Зрелостен изпит щс 

лъпжа по биология, защото въз
намерявам да следвам медицина. 
Определих се за тоя факултет: 
понеже 'С<е чувствувам задължен 
тъй тая наука — бях тежко болен 
и медицината м.и помогна. Обичам 
я зарад хуманОсттг й. Що се от
нася до знанията, конто ни Даде 
гимназията, считам, че 80% нуж 
ните знамкя имаме.

Член съм на с|реД'нош'Колския 
комитет. и Кандидат за приемане

дейни, с чувство за Другарски об
носки «и искреност. Успехът ни не 
е 'С1ла1б,- а това сви дете лствува. че 
сме и трудолюбиви. Когато бл ми 
предложили да си избера Дякон 
генерация категорично бих се опре 
делила за своята.

Ст Н.

ЗА ИЗБИРАНЕ НА ФАКУЛТЕТА
то, най-много ще отговаря на ин 
телекггуалиите им залежи, инте
рес и влечение, са оказвали и 
преподавателите на Димитровград 
ската гимназия, особено класните 
ръководители. Чрез разговори у- 
челшите — зрелостници са запо
знавани с условията, критериите 
и други интересуващи ги неща 
от студентския живот. В тази на
сока неотдавна и Заводът за про 
фесноиална ориентир.рвка в Пи
рот прожектира късометражен 
филм за зрелостниците.

Общо, гимназията в Димитров
град сравнително добре е осведо 
мила своите зрелостници за след

Г рупа професори, преподавате
ли на правно-икономическия, ме
дицински и технически факулте
ти, съвместно с представители на 
Завода за професионална орнем 
тнровка в Ниш на 17 май тази 
година устроиха беседа със зре
лостниците на димитровградската 
гимназия.

Състоялата се беседа измина в 
живо разискване върху условия
та на следването на различни фа 
култети в Ниш, критериите около 
приеманото, възможностите за за
емане след завършване, на фа
култета и пр. Учениците — зрело 
стницн проявиха особен интерес 
за беседата, така че посещен.пето 
беше извънредно.

Помощ на зрелостниците оба
че за избиране на факултет, кой

ването н им е оказала нужшата 
помощ при избирането на факул 
тетите

Ст. Н.М. РангеловС. МиневП. АндоновКрасИЧ,
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аКарлос Чангмарин 

(ПАНАМА)
о КРЪВОПРЕЛИВАНЕТО ао -е аа а
а

а□
а
□Но ето че един следобед цо радиото в селището се 

предаде бързо съобщение: „В болницата са нуждаем 
от господин Мундо Белтран Оп*шно! Молим всеки, 
който ви чуе. да му съобщи!"

— Муидо. Мундо! — завика задъхано съседът му. 
— Викат те по радиото- Слушай!

Откъм дъното на Двора Мупдо се приближи, зако
пчавайки ризата си. Децата му тичаха след «его,

— Бъдоай! — го подкани жена му.
Мундо излезе на улицата преглеждайки черния си 

кичур коса. паднал върху ъшловатото му чело.
Пред него рязко спря кола.
— Вие ли сте господин Мундо Белтран? — попита 

шофьорът и му отвори задната ерата. Мундо влезе в 
колата и седна на меката седалка. Бързината, с която 
летеше колата, като чудна ласка сладостно го зашемет-

хора и сеатри тръгна по коридора към изхода.
Една от милосърдните сестри изтича след него. пре 

пречи му ггьтя. хвана го под ръка ,и го дръпна настра- 
— Спрете се за малко. Искам да 

ви кажа нещо — го помоли тя. — чуйте ме: не мразе
те никого тук на земята. Господ вижда всичко отгоре. 
Вашата кърв ще спа,сн едни верующ. Нима не занете. 
че ония. които най-много са страдали тук на земята, го
ре н.а небето ще бъдат първи? .Моля ви е вимето на ва
шата хатоличеака вяра спасете човека даже и да ви е

джобовете си и с 
ъгловатото му чело.

О Мундо Белтран пъхнал <ръце в 
паднал черен «ггчур коса -въросу 
вървеше крачен по улицата, «оято водеше към болни
цата на селището. В отчаянието си беше решил да про
даде малко от /кръвта ог — това беше последната въз
можност. която му се удаваше, ‘за да получи някой и

□ §
о □

ни.о а
□

□ а
□ адруг долат>-

— Ззглежда-ш зле — каза му лекарят в клиниката, 
— смятам, че п;?и това положение не трябва да даваш 
от кръвта си.

— Така е — отвърна мъжът. — не съм в най-добра*- 
та си форма, но аз съм работник и ще издържа.

— Вярно това не Р толкова ог.асно — отвърна ле- 
карят. — но’действително ми изглеждаш много анеми
чен. . . -

а □
о п

~о а
неприятел.

— Аз не 1съм 1католик и отказвам да дам от кръвта 
—отсече рязко работникът, спомняйки си

□ □
О а

си за него
деня в който дои Пно Соса заповяда на полицаите да 

— Вие сте протестант?

□ □
□ □
о □

потущат стачката.
— Не аз съм «омуннет. .
— Аха. . . — възкликна милосърдната сестра ,и сгьо 

бразявайкн се бързо, добави: — Но аз разбирам, че и 
вие комунистите имат* -някакъв свой морал н хуманост 

— Вярно — отвърна работникът. — затова съм я 
такъв. 1КЯ|къвто ме виждате.

— Добре окъпи мой — нежно го помоли сестрата,
— дайте още цДпо доказателство за вашия висок морал! 8 

Тогава Мундо а* върна и амбулаторията намести се "
на исушетпсата »< сестрите източиха половин литър от п 
кръвта му. . . За миг .Мундо «ои помпали, че ленен пред 
фабриката и но заповед на док Пно Соса полицаите из
смукват кръвта му ,с хиляди пиявици внити за тялото 
му. . , Сестрата измъкна иглата. Мундо стана. Дадоха 
му глътка ром. Огледа се наокоро и забеляза. че вси
чки го гледат със състрадание
дори угодливост — та той беше спасил живота на гос
подаря 113 СрЛОТО. . .

Тръгна по дългия коридор към изхода. Натрупали
те се хора раболепно сму отва:ряха път и си шушукаха. 
Внезапно пред него се изпречи братът на пострадалия
— доравнтелят «а фабриката. Извади чековата си кни
жка и изпълнен със задоволство написа чек за 50 до- 
ла/ра. Подаде му го. Мундо го взе. Накъса го на парче
та и го хвърли в лицето м.у. Не каза нищо. Всякакви 
думи бяха излишни — пълният му с презрение жест го. 
вореше красноречиво.

После излезе от болницата с ръце пъхнати в джо
бовете си: и с черния си кичур коса. паднал върху 
ъгловатото му чело и се изгуби надолу по улицата.

От испански Хр. Т.

О — Вие — настоя работникът — твърдите, че дава
нето на кръв не е проблем А аз съм в голяма 1гуекда 
н трябва да продам малко от нея.

И Мундо Белтран му (разказа историята си;
— В малката фабрика, в която .работех условията 

за работа бяха много тежки и ние решихме да стачку-
подабрениЯ'. Дои Пио Со-

а
а яваше. •

Спряха пр*д болницата. Край входа се бяха струиш- 
ли много хора. Замаян. Мундо 'за ,мшг си въобрази, че 
болницата е държав«а фабрика, в която той идва да ни 
сиектира като отговорник по индустрията, 
около него са работниците и техниците, конто са изле
ели дз го поорещиат.

В действителност това бяха отговорните и лични .хо
ра е селището конто нетър.пиво очакваха да видят чо
века който щеше да Даде от своята кръв.

Муидо слезе от колата .и учуден си проби път към 
амбулаторията Докторът .го потупа любезно що гърба 
и му каза:

— Имал си късмет, момко да продадеш от кръвта 
си .из добоа цена!

Придружен от няколко сестри и близките на претър 
пелия катастрофата. Мундо се приближи .към. кушет
ката и подпомогнат от сестрите, легна на нея. В момен
та когато сестрата щеше да .вкара иглата в ръката му. 
Мундо подтикван от любопитство, попита:

—■ .Кажете ми сестро, за кого ще бъде тази .кърв.
— А нима не знаете — извика учудено сестрата — 

не знаете за нещастието, което се блучи в това село. 
Дом Пио Соса туко-щу катастрофира с колата си 
на смъртно легло. Само вие с вашата кръв можете Да 
го слабите. .

а
о а
о а
о а

а тълпатао а
□ аваме: за да извоюваме някои 

са. собственикът на предприятието, е човек влиятелен, 
с авторитет който успя да привлече властит* на своя 
страна и когато блокирахме входа на фабриката, за Да 
не могат стачкоизм*.ншодите да се промъкнат 
пристигна националната гвардия и 
бомби, палки и изстрели потуши .стачката. Аз бях наче
ло на стачкуващите работници. Биха .ме С палки и за
едно с Другите другари ни тикнаха » затвора. Дълго 
лежах там и когато най-после се върнах в авоя беден 
Дом. заварих семейството си затънало в страшна /мизе
рия и глад. Търс1ех работа но напразно — нз»сякъде 
ми затваряха вратите. Другарите 'м.и не ме изоставиха, 
дават ми го някой долар, но ми е срамно да злоупотре
бявам с тяхното другарско чувство. Тогава узнах, че 
в болницата купувате кръв аа кръвопреливане, и реших 
Да продам от своята, за да получи пари с които да се 
преселя със семейството си в друго селище. . .

Лекарят за жа се отърве от него. каза на сестрата 
■аа провери от коя кръвна група е и да му вземе името.

— Е добре — каза (му лекарят. — ще те повикаме 
когато някой се нуждае от преливане ма кръв от тво- 

група.

а а
о
о
о в нея
о асъс сълзотворни
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— Аха- ■ . — изръмжа Мбундо и стана от кушетката. 
— ако е за този мерзавец, не давам нито капка за него. 

— Но. . . как можете господине?
-— Как може .питам и аз. как мага да дам кръвта сн 

за този който ми я изсмука безмилостно — троснато 
й отвърна Мундо м измъквайки се от натрупалите го

П а
ятао а

Не се сбъдна надеждата му да получи веднага па
ра в болницата. . . Рагаоча/рван и унил. Муидо Белтран 
се прибра е колибата ои. И дните се занизаха в мъчи
телно очакване.
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10. Дразните ли ре от дреболии?
17. Говорите ли по-високо, я- 

колиото е необходимо?
18, Трепери ли ви ръката, 

гато трябва да държите лист хар
тия повече от 10 секунди върху 
длаяита 
ръка?

10. Рухвате ли вечер мъртво •/. 
морен в леглото, дори косато не 
сте свършили много работа през 
деня?

I НИШ
25 МАИ

| СТРАНИЦА 8
Шп-тстНо 20 въпроса

' ° 1 - ; V •
КО-

ЗЛОБОДНЕВНА ; <-И с опъната напред

МАЛКО ЗООЛОГИЯ
Р тава дума за охлювите — обикновения и голия сХлов- 

И па децата е известно, че имаме два вида охлюви. 
И много деца (възрастите знаят) се питат как така тази 
къщичка, която цял живот мъкнат със себе си, а другите 

. голи, без къща остават цял живот . . .
Децата нямат опита, а старите знаят, че тача. е в жи-

20. Спите ли лошо? Сам.» е 
I тр Ис п ив а тел и и сред ет иа ?

Ако сте убедени, 
всичко е в .ред, ме е необходи
мо да четете по-яататък. Но ачо 

нещо

превантивни мерки. Чрез само
контрол и самоиомощ. Опитайте!

ЕТО И ВЪПРОСИТЕ. ОТ
ГОВОРЕТЕ ИСКРЕИО И 
КОНКРЕТНО НЛ ТЕЗИ 
ПРОБНИ ВЪПРОСИ

1. Събуждате ли се още от су
тринта уморени?

2. Отслабва ли паметта ви?
3. Тръшчате ли вратите след 

себе си?
<1. Несръчен ли сте3 Изпускате 

ли предметите лесно от ръцете 
си?

имате чувството, 
връви, тогава последвайте ни. На
шият опит задочна със следното 
упражнение: опитайте се с под
вит крак да седнете на сгол.

В състояние ли сте три опъна
ти колене да докоснете пода с 
двете длани?

Легнете
обърнатите длановс докосват по
да. Причшгяпа ли ви болка това? 
Можете ли да седнете ма петите

че и е
вота . .. \

Но не винаги е било така. Отначало всички охлюви 
били еднакви. Всички охлюви били без къща — голи. Някои 
учени казват, че и рогата им били малки и еднакви. Тогава 
охлювите рядко се служили с рогата . ..

Но дългата еволюция направила (те революцията) и 
ето сега някои охлюви си имат къща . . .

Как е станало това?
Някои учени казват, че това станало на следния начин: 

родил се едни охлюв, който имал навика да пълзи към ви
сочина. Опитал се един път, два -пъти н тогава започнал да 
пълзи все по вискоко. Най-сстис престанал да слиза ог висо
чините. А когато един ден слезнад между своите, всички 
охлюви забелязвали, че той сдобил .с къщички, Нашфио 
трябва да я мъкне целия живот със себе си, но сто сдобил 
се с къща. По късно -неговото шотомство също така се раж
дало с къщи: някои с.едностайннн, други с двустайни м мно
гоетажни апартаменти. Учените забелязали и това — кодкот» 
охлюва по-високо изпълзи, толкова неговия апартамент става 
поголям . ..

гръб, лактите ипа

5. Говорите ли понякога' сам 
със себе си?

6. Изгубвате ли понякога в раз
говора контрола пръху себе си? 
Прекъсвате ли думите па дру
гите?

7. Трудно ли ви е да изслуш
вате хората?

8. Може ли една нелюбезпа ду
ма да пи така оскърби, че някол
ко час9 ио-чъспо да се терзаете 
от това?

9. Недоволен ли сте от рабо
тата си?

10. Залавяте ли се сутрин с 
говече пеша, отколкото можете 
да свършите през деля?

11. Стряскате ли се ир.и неоча
квани шу.\;ове?

12. 'Груйо ли е да седите на 
стол, без да се облягате?

13. Пречи ли вш постоянното 
присъствие на други хора?

14. Излизате ли от магазина, 
когато не са ви обслужили неза
бавно?

15/ Имате л,и определени нави
ци, които други хора окачестяват 
като „мания“? Например търкате 
ли пода с крака, или щракате ли 
с пръстите?

си.
Всеки зине: Има дни, когато 

опетът е хубав, хтфата. мили и 
човек се чувствува добре в кожата 
си. След топа идват моменти, ко
гато всичко ми е криво. Скарани 
със себе си и със света, животът 
пи се струва ужасен, хората ко
ито и,и заобикалят — непоносими 
и досадата става все пд-голямп. 
В такова настроение не бива да 
взимаме решения. По-добре с да 
починем и да размислим.

Ако на 15 въпроса дадсте ут
върдителен отговор, вие се нами
рате в състояние вред нервна кри
за. Толкова сте изтощен, че сам 
си утежнявате 
време е да мислите за себе си и 
•за другите около тебе.

Ако на. 10 м повече въпроси от
говорите с 
на шофьор, 
ръчна спирка натиска педала на 
газта до дъно. Без спирачка се 
живее по-леко.

При 5 утвърдителни отговора 
вие фактически си чувствувате съв 
сем добре.

Все пак трябва да предприемете 
нещо Намерете време и за кон
трола на вашето здраве. Вземете

-Л
„>•

у:

.
И още нещо. Настанали и Други промени. Рогата на 

охлювчетата се променили. Казахме, чс отначало всички 
люви
изпълзи по-високо, толкова по-голямн рога има .. .

Някои учени предвиждат, че ще настъпят и други про
мени по еволюциоинеи път, ( тези животни не обичат рспо- 
люцтт). Казват в близко бъдеще обикновените 
станат необикновени и покрай апартаментите, 
със себе си, ще /подучат апартаменти, които остават тЯХил 
собственост и при напускане ма местожителството.

Голите охлюви, ще си останат — 
НАРАВОУЧЕНИЕЮСТАНЕТЕ СИ ГОЛ ОХЛЮВ, НО 

НЕ ПЪЛЗЕТЕ ...

ох-
нмали еднакви рога. Сега обаче, колкото един охлюв

охлюви, ще 
конто носят живота. Крайно

голи . . .
„да , вие приличате 

който с затегната
Богдан НИКОЛОВ 6

ЛИЕдинствен случай 0

Кралево е имало през 
1941 година над 15.600 жите
ли, а повърхнината на града 
(заедно с индустриалната част 
без аеродрома) изнасяла 326
ха

. . . Гамзиградска баня се 
намира на 12 километра от 
Зайчар. Тя се намира на Цър- 
ни Тимок с температура на во_ 
■дата от 26-38 С. Тази топла 
минерална вода лекува хрони
чески ревматизъм, .мускули, 
невралгии, женски и други бо
лести Къпането се провежда 
в общ базен и готделни ва
ни. Климатическите особенос
ти на водите на Църни Тимок 
го правят незаменимо курорт
но място за гражданите от 
Зайчар и Бор. Банята има 260 
л-гла. от които 26 
„Ка-сч-рум". В банята -същест
вуват и даа ресторанта.

— Хареса ли ти вчера теа
търа? — пита един.

— Не! Седях на такова мяс
то, щото нищо не се виждаше, 
пито чуваше. А ти?

— По-лошо. Бях на прекра
сно място II всичко видях и 
чух . . .

— И да ти кажа, пак ще 
си имам достатъчно неприят
ности, когато тя ме попита 
коя си ти.

И ТОВА СЕ СЛУЧВА
- о -

СТЕНА НА ВЛЮБЕНИТЕ?— Как можете толкова дъл
го да разговаряте с този чо- 
век?

— Ако бях мълчал, трябва
ше да го слушам, а това е 
по-трудно.

На един от островите Нови Хе- 
бридн, които се намират на око
ло 1.500 км източно от Австралия 
съществува интересен обичай. В 
навечерието на женитбата мла
доженецът е длъжен да прекара 
цяла нощ на един крак върху 
една стръмна скала, наречена 

■ „Стена на влюбените“?
Всеки, който изгуби равновесие 

по време на .изпитанието, се из- 
слючва завикат от списъка на 

1 кандидатите за женитба. Мъже
те, които са издържали успешно 
изпитанието, твърдят единодушно, 
че човек е в състояние да извър
ши подобно нещо само когато е 
млад н е наистина много -влюбен.

Разводите на острова са твър
де рядко явление, защото никои 
не се осмелява да прекара втора 
нощ «а романтичната „Стена на 
влюбените", надвиснала на 250 
метра над океанските вълни . . .

хотелв

. . . Долевац и околността 
са взели .дейно участие в НОВ, 
Пър-ва въоръжена акция е на. 
п-ра-вена на 18 юли 1941 годи
на на (железопътната линия 
пои Долевац. кълето гру
па активисти пюд ръководство 
то на народния герой Ратко 
Павловия прекъснала телефо
нните връзки.

- о -
— Как отгатна, че тззн дъл 

гокос е юноша, а не девойка? 
— По велосипеда.

- о -
Майката поставя детето да

спи:
— Злато мое, а-ко през но

щта -нещо ти потрябва, из
викай мама, и татко тн вед
нага ще изтича при тебе.

година нейния род е твърде бо
гат. Стъблото на сливата и тръна 
рязко се различават, защото стъ
блото на тръна е значително по 
тънко. Докато то има обем 84 
см. стъблото на сливата има по
голям обем.

Направените отгит.и да се ка- 
лемят други сливи на трън оста
нали безуспешни.
юосюоооаосюаоппсшаасшпсшпгюопопооиосшпоапсюасшаоосшсшаасшасшоа зааоапоаааиапппоопсооасоааааааасооапапаоаооааоооооаооо

В двора «а Мирко Мапонлов 
в‘ Градини расте една необикно
вена слива. Тя е калемена на 
един трън през 1924 година. Аг
рономите от Н,иш тогава изказа
ли съмнение, че от сливата ще 
стане нещо. Обаче сливата „джа
нка“ в скоро време започнала да 
дава плодове и от тогава всяка

. . . През 1942 година Народ
движениеооовободителното 

на Земун и околността постоя
нно се увелшчава. В източен 
СрРм ставали сражения и ди- 
вероии а в града през 1943 го
дина привържениците на пар_

- о -
Саша се разхожда в парка 

с девойка под ръка. Минава 
хубава млада жена,
Саша поздравява -най-учтиво.

— Коя е тази? — пита де
войката.

която

тизакекото движение нарасна
ли до 4.000 души.

Конкурс-автопортрет
К ЛС СИЗА7ТИЗ.И 'ТТОВД
( л/есгенце в о-ссаБРАТСТВО п ,с\>./ КОНКУРС

(3 -

КОНКУРС
Вестник на българската на- 

СФР Югославия, 
петък ★ У-

. СУ ородност в 
Излиза всеки 
режда редакционна колегия *

оI. «е?I!

Директор, главен и отговорен 
Асен Лазаров * Из-

-
:редактор 

дава „Братство“ — Ниш ★ Го
дишен абонамент 10 н. динара. 
Тек. сметка 625-3-78 Нар. бан
ка Ниш — Печатница „Наша 

реч“ — Лесковац

’

.директор

77


