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ЩщсчЩо и да се реши как в

об-
свиждания.

ководни
окръг и Димитровградската 
щина. Наскоро, на 12 октомври, 
се очаква оше една такава сре
ща, на която, както и на пре
дишната, ще се водят разгово
ри за разширяване на сътруд
ническите връзки на Димитров 
градско със Софийски окръг.

ввстиии па българската нароаноств сФрЮгославия ПО-ЗДРАВИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ

На 12 октомври в Димитров
град Ше пристигне една стопан 
ска делегация на 
окръжен съвет, която 
разговори със стопански дейци 
от Димитровградската комуна 
за сътрудничеството между съ
ответни предприятия от окръга 
и Димитровградската комуна.

Още преди две години на ед
на подобна среща бе констати
рано, че има възможност на
пример каучуковата промишле 
ност на Димитровград да съ
трудничи със съответни пред
приятия от Софийски окръг, а 
също така и кожообработващо--' 

ганизиране на посещенията и то и други -предприятия от Ди- 
взаимните връзки се постигна митровград. Тези констатации 
съгласие, че е необходимо по- обаче оше не са осъществени и 
здраво планиране на сътрудни- се очаква на предстоящите раз 
чеството през годината, като говори да стане дума за тяхно- 
двете страни обсъдят тези пла- то реализиране, 
нове и настояват да бъдат из-

Б О С И Л Е Г Р А Д
Софийския 

те води
СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

СОЛИДНО ПЛАНИРАНЕ 
НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТОНАИ-ОЕТНЕ ДЕЛОВА РАБОТА Може би това е най-важният

извод от разговорите, които на 
28 септември се водиха в Дими 

комисиите затровград между 
гранично сътрудничество на Со 
фийски окръг и Димитровград
ската община.

Като бяха изтъкнати не една 
от слабостите в досегашното ор

П1 >::5а и прекъсването на строе
жа па пътя Бистър-Назърица. 

и На съвета на трудовата общ
ност в управлението е наложе
но да се заинтересува повече 
по този въпрос. Отоорнпкът 
Васил Андонов подвигна и въ- 

а проса за самовластното, присво 
лване на общонародно имуще
ство в район Назърнца.

На заседанието бяха разгле
дани и жалбите на преподава
телите в основното училище з 
Горна Любата. За директор на 
училището по конкурс бил по
ставен Стоичко Андонов, учи
тел, а кандидати с ранг настав 
ници били отхвърлени. С бол- 

ство от закриването на местна шинство гласове жалбите на 
та канцелария в Назърица и преподавателите бяха отхвърле

Стоян Евтимов

соаог-

Отборниците на двете камари в Общинската 
в Босилеград обсъдиха на 27 септември т. г. от
чета на обществения тъжител, проектопрограма
та за работа на* общественото тъжителство 
еха

к
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и при-
решение за образуване на рибовъден район 

в Бссилеградско, който да се ползва от страна - 
на риболовното дружество „Пъстърва“.

Бяха приети' и някои други решения из об
ластта на горското и селското стопанство и др. 
Приети еа и решения за заплащане на обезщете
ния на отборниците, членове на разни комисии 
и-пр. по време на заседания.
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пълнени.

С оглед на това е решено за 
идната година да бъдат изготве 
ни планове за сътрудничество
то в областта на културата, и- 
кономиката и други, които да 
се обсъдят съвместно на 
от следващите заседания на ко
мисиите.

ПОСЕЩЕНИЕ НА 
ПЛОВДИВСКИЯ ПАНАИР
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Група политически и стопан
ски ръководители от Димитров 
град по покана на Окръжния 
съвет в София неотдавна посе
тиха София и се срещнаха с

П
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Обсъдено бе и искането на 
група граждани от Църнощица 
във връзка с пренасянето на 
училището от Обе реки в Пет- 
ковска махала, но решение не 
бе намерено тъй като се стиг
на до големи разногласия по 
въпроса. Затова децата от Пет- 
ковска махала и занапред ще 
ходят на училище в Обе реки 
докато въпроса окончателно не 
се реши.

Общинската скупщина прие 
решение, с което се задължава 
при Комуналната банка в Лес- 
ковац за изграждане на трафо 
пост в Босилеград. Така също 
е дадена гаранция на общност
та по образованието в Босиле
град за отпускане на 750 000 но 
ви динара за довършване 
новата училища постройка.

Отборниците разискваха и за 
откриване

ръководителите на политиче
ския и стопанския живот на 

се окръга. След разговорите за 
сътрудничеството, на 
констатирана
от по-здраво сътрудничество,, 

че гостите посетиха Пловдивския 
мострен панаир, като се запо
знаха с достиженията на НР 
България в промишленото дело 
и с експонатите на нашата про

На заседанието в Димитров-
другград е разгледан и един 

наболял въпрос — къде да 
организират в бъдеше свижда- 
нията на граничното население. 
Досегашният опит показва,

край граничната

отменяването на доставната слу които бе 
необходимостта

свижданията 
полоса при Градини и по други 
места са свързани с много тру
дности по организирането им, 
а въпросът за удобството на 
посетителите е просто неразре
шим. Двете комисии са се съ
гласили, че най-приемливо и 
най-удобно за населението е 
свижданията в бъдеще да се 
организират в населени места 
на югославска и българска те
ритория —0 например в Дими
тровград и в Драгоман последо 
вателно.

Решено е да бъдат осведоме
ни правителствените комисии 
по тези въпроси, които да об
съдят констатациите и предло-

мишленост на панаира.
М. Н. Нейков

Реорганизирането 

на СК
в Димитровгадско

възможностите за 
на училище за квалифицирани 
работници в Босилеград. Реше
но е да се наложи на 
по образование да разучи по-

През октомври — обсъждане 
па Проекта за реорганизиране 

на СК в комуната
Съвета Изглед ог Босилеград Миналата седмица в Дими

тровградско приключи обсъжда 
нето на, щателно този въпрос и на сле 

Общинската 
да бъде 

обсъждане и

Проесторешението за 
реорганизиране на ЦК на СКС. 
Във всички първични партий
ни организации членовете 
запознаха с проекта и разпоре
дбите му и дадоха 
редица въпроси за 
организация на СК:

двашата сесия на 
скупщина решението 
предложено на 
приемане.

Станаха оживени

ТАЗИ СЕДМИЦА В ДИМИТРОВГРАД

|/РАЗИСКВАНЕ ВЪРХУ УЧЕБНОТО ДЕЛО се

разисква
ния във връзка с използването 
на рудните богатства на този 
край. Мините, които 
чална фаза още не дават сред
ства на общината, 
съдействуват за заемането 
работна ръка. Затова бе пред
ложено да се състави една де
легация от 5о души, в която да

мнение по- 
бъдещата

постта, финансирането на дву
езичното образование, организи

В разговорите за проблемите 
на учебното дело на народнос
тта в Димитровградско, 

състояха

като при това, се 
повече възможности.

От друга страна двуезичното 
обучение и тоя път бе 
на който в

изтъкнахаса в на- Наскоро предстои обсъждане 
на Проекта за 
на СК в комуната, 
за изготвяне

които ране на семинари за учителите
Димитров- от народността, специализация

Баси- и пр. и пр.
По въпроса за уедряването на 

образователните общности бе 
изтъкнато, че димитровградска 
та образователна общност не е 
чужда на тази идея и че тя се 
поддържа още от сформиране
то на общностите. Разбира се, 
това уедряване никак не смее 
да доведе до нови проблеми в 
учебното дело, макар че бе из
казана готовност началните тру

реорганизиране 
Комисиятанито пък В',се въпрос.

участвуваха 
Скала, секретар

град, 
лис
републиканската образователна 
общност, Властимир Стаменко- 
вич, заместник на релубликан- 
сия секретар за образование, 
Драган Пешич, заместник на 
републиканския секретар за

изказванията 
спряха повече от участниците. 
Републиката ще трябва 
дели допълнителни средства от 
34 милиона стари динара за 
спешно провеждане ма двуези
чното обучение. Засега 
16 милиона, главно за 
вяване програмата по сърбохър 
ватски език в училищата 
народността.

Макар че в края на разгово
рите не бяха взети никакви за
ключения и решения безспорно 
разговорите имат огромно зна
чение за по-нататъшното 
витие

сена на проекта вече 
привършва работата и се оча
ква през октомври материали
те да бъдат представени на ор 
ганизациите на СК в Димитров 
градско за обсъждане.

Както е известно в Проекта

на
да от-

У-
влезат и народния представител 
за този край, председателя на 
Общинската скупшинд и се
кретаря на ОК на СКС със за
дача по-обстойно да се запоз
нае с бъдещето на минното де 
ло в Босилеградско.

Отборниците от Назърица и 
Ярешник изразиха недовол-

тя дава
осъщест-

култура. както и членовете на 
изпълнителния отбор на общии 
ската образователна общност.

В тези разговори бяха засег
нати повече въпроси — уедря
ване на образователните общно 
сти, развитието на отделни пе
дагогически служби за народ

на се предвижда организациите 
да бъдат уредени на село, и в 
грйда, с оглед на възможността 
редица общозначими

дности да се преодолеят.
Може би, най-интересна част 

в разговора бе организирането 
на семинари за учителите от 
народността. За разлика от до
сегашните семинари последни
те биха се провеждали в Дими 
тровград, а лредавачи биха би- 

специалисти на българските 
образователни институции. От 
друга страна, учителите от Ди
митровградско, които непосред 
ствено се бавят с български е- 
зик биха могли да специализи
рат в НР България, което ще 
допринесе до опресняване зна
менията и езика. Разбира се, 
всичко това ще бъде възможно 
едва, когато някои от разпоред
би в конвенцията между наша
та страна и НР България бъцат 
допълнени или разширени.

В разговора бе засегнат и 
въпроса за набавка на българ
ска художествена литература,

въпроси
да се разглеждат и решават по 
ефикасно и па време.раз

на учебното дело. Ст. Н. м. н. н.

НАСРОЧЕНА СЕСИЯ 

НА ОС В ДИМИТРОВГРАД
ЛИ

В този брой поместваме:
★ ТРИ СРЕЩИ НА ЛЕНИН — —
★ КОНКУРС И СЕМЕИСТВЕНОСТ -
★ НОВИНИ ОТ ВИСОК — — —

★ ПИСМО ДО БАЙ ОНЗИ — — —

★ РАЗГОВОРИ ЗА КУЛТУРАТА —

2Предстоящата сесия на об
щинската скупщина в Дими
тровград, която е насрочена за 
10 октомври т. г., ще обсъди по 
вече отчети от различни обла
сти, Така например ще бъде 
разгледан отчета за изпълнени 
е-го на плана за доходите и раз 
ходите на общината в период 
от януари до август, отчет за 
социалната защита, за работа
та на местните канцеларии, жал 
бите на гражданите. Също така

ще бъде направен анализ за 
доходите ца гражданите и да- 
данъкооблагането в сравнение 
с по-раншните години.

На сесията общинската скуп
щина ше приеме и някои изме 
пения в социалната зашита, 
подобрението на горите в част 
на собственост и пр.

П л:ечето от материалите са 
готови и са изпратени на отбор 
ниците на проучване.
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Ст. II.



Международния 

панаир в Пловдив
СЪБИТИЯТА ПРЕЗ
ПОСЛЕДНАТА
ИзгЛШШЕЬ
ТИХАТА ДИПЛО 

МАЦИЯ НА У ТАН
КОИТ7, българските предприятия 
проявяват значителен интерес, 
Посетителите проявиха голям 
интерес към електродомакин
ските апарати, колите и теле-

чници ьа излъчване, машини 
за бране на плодове по вибра
ционен метод и други.

Тази ' година на панаира уча
ствуват за първи път

Двадесет и третият поред ме 
ждународен мострен панаир в 
Пловдив, който бе открит на 
24 септември привлече в града 
ма Марица 43 страни от Евро
па, Азия, Африка и Америка, 
които показаха хиляди разли
чни експонати,

Страната — домакин изложи 
3,300 експоната, от които 1000 
за първи път тази година.

Нашата страна, която 
има здрави икономически връ
зки с НР България, участвува 
вече девети път. Повече от 150 
наши предприятия показаха 
много стоки за широко потреб
ление, леки коли, автобуси, про 
изведения па химическата про
мишленост, металообработващи 
и други машини, телевизори, 
конфекция и други стоки, към

някои

Генератният секретар на Обединените нации У Таи използ
ва присъствието на министрите на външните работи на сесия
та на Генсралпата скупщина на ООН след по-дълго време да 
събере министрите на четирите велики сили. На вечерята,4 ко
ято той им устрои главна тема беше кризата на Близкия изток. 
У Тан със своята тиха дипломация се опитва да придобие ве
ликите сили на разговори в рамките на ООН, схващайки при 
това, че най-належащите световни проблеми пе 
разрешат без сътрудничеството на великите сили, преди всич
ко СССР и САЩ. Затуй той е взел този документ от Повелята 
на ООН и напомнил на четирите велики сили, че този доку
мент дава възможност за устройването на заседания на Съвета 
за сигурност на равнището на министрите на външните работи. 
У Тан, както и предшествениците му Тригве ли и Даг Хамар- 
шелд, досега не успяха да съберат великите сили, чмито ше
фове на дипломацията седяха около „зелепата подкова“ в Съвс 
та за сигурност. Изглежда че тихия, упорит бирманец у Тан 
щ.е успее на осъществи идеята сн.

ОТПОВО СРЕЩА РЪСК — ГРОМИКО

вече

могат да се

3 в О Н Ц и

Провеждат се 

събрания на 
комунистите

Главните актьори в замисъла на У Тан са министрите на 
външните работи на САЩ и СССР Ръск и Громико, които се 
възползват от, случая да се срещнат. Тече два пъти те разго
варяха по въпроси извън от обсега на У Тан. Освен кризата на 
Близкия изток, проблемите по разоръжването и пякои други 
въпроси, двамата министри са говорили и за войната във Ви
етнам, която САЩ водят. Министърът Ръск е заявил, че сре
щите с Громико не са дали някакви сензационни 
Според някои съобщения по въпроса за Виетнам двамата ми-

намерят

фирми от Бразилия, Ирак, Ка-изящните ли-визорите, зарад
нии и вече засвидетелствувано нада, Судан, Камерун и Брега

на слоновата кост.
На снимката —* изглед от Пло

1то им качество.
Правеха впечатление експона 

тите и на Съветския съюз, меж 
ду които-изкуствеиият бъбрек, 
раДиоизотопните уреди с изто-

и*шв.Тези дни във всички села в 
район Звонци се провеждат 
събрания в Съюза на комунис
тите. Обсъждат се проектотези 
сите във връзка се реорганиза
цията на СК.

В разисванията се изтъква, 
че образуването на една мест
на организация в района ще 
способствува да се засили дей
ността на Съюза на комунисти 
те и претворяване в дело зада
чите на стопанската и обще- 
стевната реформа у нас. Изтък 
ва се също така, че досегашни
те организации и занапред ще 
могат да работят като отделни 
и подведомствени организации 
като се занимават изключител
но с проблемите на даденото 
селище, предприятие и прочее.

В разискванията взе участие 
и Стоян Младенович, секретар 
на Общинския комитет на СКС 
в Бабушница като запозна присъ 
ствуващите с международното 
положение.

резултати. М. Н. Н
са се „съгласили, че не могат данпетри единствено 

съгласие“.

Сто години на 

Марксовия . Капитал“
ПОД ЗНАКА НА ИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

Съгласието, че Виетнамският въпрос трябва да се реши 
мирен път не е лесно да се постигне в сегашните условия ко
сато САЩ и техният президент Джонсън се готвят за изборите. 
Миналата седмица Джонсън произнесе още една реч, в която 
както и досега, повтори американските условия за преговори. 
И от тази реч на американския президент личи, че той не 
скоршни преговори по виетнамския въпрос.
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„Капитал“ 
43 езика. Най-

Първият том наТози месец се навършиха сто 
години от излизането на пър
вия том на знаменития труд на 
Карл' Маркс „Капитал".

Преди сто години, на 14 сеп 
година,

е преведен на 
напред излезе в Германия — 
1867 г.. После в Русия — 1872 
г., Франция — 1872-75, Полша 
— 1884-90, Дания 
глия — 1887 и пр.

В балканските страни най- 
напред излиза в България — 
1910 година, след това в Гър- 

1927, Югославия —

е за

1885, Ан-1867 книгатаОПАСНОСТ НАД СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО тември
излезе в Хамбург, в Германия, 
и оттогава за стоте години бе 
преведена на 43 езика.

Историята на излизането на 
„Капитал“ е вероятно

■ Представителите на напредничавите движения в 10 страни 
от Европа, Африка и Азия, чиито брегове мияа водите на 
Средоземно море два дни заседаваха през изтеклата седмица в 

Болония. Те посочиха опасността па по-пата- 
тъшното изостряне на обстановката в Средиземноморието по- 

имперналистическите сили да претворят та-
влиянието

извест
на на мнозина. Маркс бе окон 
чателно завършил само първия 
том на книгата. Вторият и тре 
тият том не бяха

ция
1933-54, а тук да прибавим и 

Румъния
италианския град

1947съседните 
и Унгария — 1921 г. След осво 
бождението от фашизма Марк

ради стремежа на
зи област в стратегически мост и в нея да засилят 
на Атлантическия пакт. Появяването на такива стремежи уча
стниците в заседанието, на което се намираше и представител 
на Югославия, виждат в неотдавнашната израелска агресия 
срещу арабските страни, военния преврат в Гърция, машина
циите срещу независимостта на Кипър, засилването на репр 
ските в Испания и Португалия. Затова те отправиха апел къ е средиземноморски

довършени 
напълно и тях ги приготви за совият труд е печатан на маке 

донски език 
словенски —

Най-много издания е дожив
ял в Съветския съюз. Издаден 

169 пъти в общ тираж 
6.075.000 екземпляра, на 18 съ-

— 1953 г., и на 
1961 година.

печат неговият съмишленик и 
съратник Фридрих Енгелс, през 
1885 и 1894 година. Съставка 
на Марксовия труд е и „Теори 
ята за принаденатата стойност“, е 
но тя излезе сравнително по- 
късно. едвам след смъртта 
на Енгелс.

встрани да"с^ обединят в борбатТза заздравяването на мира, 
р зачитането на самоопре-миролюбивите условия на развитие и 

делението на народите. (Танюг) ветски езика и частично на чу 
ждестранни езици. щаК. Гюров

\
КЪМ ПЕТДЕСЕТГОДИШНИНАТА НА ОКТОМВРИЙСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ДВАМА СВИДЕТЕЛИ НА ЕДНИ 

И СЪЩИ СЪБИТИЯ

Три срещи на Ленин „Подобно както пише Путилов в сво
ите произведения, м аз видях разкопа
ни улици и барикади, направени от ра
зваления калдърм по време на истори
ческите събития. Това ми напомни на ■ 
Парижката комуна. О, свети камъни 
на Революцията! — това бил Отговорът 
на Клара Цеткин.

„Улиците са в лошо състояние. На 
шарени са с дупки. На места са напъл 
но унищожени“. Това бил отговорът на 
X. Дж. Уелс. Но и покрай всичко, 
Уелс не бил прозаичен еснаф. Той бил 
човек, от чиито книги извирали смели 
и нови идеи^ Но какво е видял тук, в 
страната, в която пролетарската револ 
юция била стара три години?

„Рускията революция е величестве
на както делата на много столетия. Тя 
е триумф на човешкия дух и не е про 
изведение на инерцията, „макар че ста
на при необикновени обстоятелства Тя

Елисавета
Драбкин:

Между тях беше и въпроса, който го 
измъчваше до смъртния час: 
тта от бюрокрацията.

„От дъното на душата си ненавиж-
Ленин-

Уелс, английски писател, който изра
зил желание да говори с него. По-къс 
но X. Дж. Уелс написал книга за посе
щението си, която нарекъл „Русия в 
сянка“.

опаснос-

дам бюрокрацията“ 
обяснявайки, че не мисли конкретно за 
някой чиновник но за държавната бю- 
рократическа система, която парализи
ра, а от друга страна ражда корупция 
на всички равнища, отдоле до върхо-

казал

Един съветски киноснимател поми
слил, че думата „сянка“ е употребена 
в преносно значение и неговата фил
мова версия на тези събития от сре
щата на Ленин и X. Дж. Уелс изобил- 
ствувала с мрачни зимни дни и сту
дени снежни нощи. В действителност 
времето не било лошо, но когато Уелс 
пристигнал в Съветския съюз на 26 сеп 
темрви и сам забележил, че неговото 
двуседмично пребиваване било в хуба
во и топли слънчеви дни.

Мрачността, която се кристализира
ла в душата на Уелс била от друг вид. 
Той дошъл по един път, който водил 
от Запад за Русия, по който пет дни 
преди дошла и Клара Цеткин — през 
Етиопия за Петроград, Скитал -по 
щите сгради и разговарял със същите 
хора. с които

вете.
Какво е считал Ленин за сигурно 

средство за превъзмогване и изкореня
ване на бюрокрацията — даване на на-

образо-най-широко възможно
въобще издигане на неговото

рода
вание и 
културно равнище.

Когато през една студена нощ Кла
ра се върнала в своя хотел, размисляла 
за всичко, за което говорили. Мислила 
как Ленин е необикновен „вожд“, на 

ония „лидер“, за

Клара и Ленин веднага започнаха ра
зговор за изкуството. Ленин говореше, че 
изкуството принадлежи на народа и.тря 
бва да сближава, и съединява чувствата, 

ртремежите на масите. У хо
рата то трябва да предизвиква чуетвото, 
за хубавото, и да издига масите към по- 

равнище. Ленин постоянно изтък 
ваше своето становище по този въпрос: 
„Това не е падане на равнището на нео
бразования читател, но негово постепен- 

твърде грижливо издигане на по-

е зародишът на новите обществени от
ношения“.

мислите и пълно различен от 
които народът е 
рия“, която Ще бъде употребена като

„историческа катего-
Не, това не са думи на X. Дж. 

Уелс но на Клара Цеткин. Уелс 
зал

високо
е ка

нещо друго. Той казал, че трите го 
дини от руската революция били дълги

глухонема марионетка.

съ-„РУСИЯ В СЯНКА“ ,

Времето минаваше и от ден на ден 
Ленин трябваш© да решава най-различ
ни въпроси, 
ството на
ликобритания.

Един ден му било казано, че 
ветска Русия . ,ще пристигне X. Дж.

но и 
високо равнище.“

Лениновият разговор с Клара не се

и мрачни години, време през 
сия

което Ру
сигурно затъвала все по-дълбоко в 

бездната. Той не могъл да види бъде
щето на Русия.

говорила и Клара. Мо
же би го е питал и същият сътрудник 
на РОСАТА (Руска телеграфна агенция), 
който му е поставил . същия

ограничаваше само върху ,културните 
проблеми и изкуството. Той приемаше 

своите най-близки 
международното работниче 

Изнесе й своите идеи и

започвайки от лроизвод- 
оръжие до преговорите с Ве- Това били впечатления, които дали 

на книгата ср: „Русия в сянка.“ 
на книгата си: Русия в сянка.“

Клара като една от 
приятели 
ско движение, 
проблеми.

въпрос:
„Какви са вашите впечатления от Съ
ветска Русия?“

в в Съ-
(Следва)
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Конфекция „Свобода*4 Г ДЕЖУРЕН ТЕЛЕФОН 

КОЛКО СТРУВА?Качествени дрехи — намалени дени
От неотдавна в 

■ на „Свобода",
магазините предприятието винаги си прави 

сметка че не всичко произведе 
н0 ре продава изцяло.и затова 
си осигурява нужните 
тия, \

е много скромна 
динара, обаче материалът е 
вносен, все още неизвестен у 
пас, и калкулациите са такива. 
Не искаха да ни съобщят чиста 
та печалба от едно палто, но 
гТо наши изчисления, без да 
претендираме за точност, изли 
за към десетина хиляди от пар 
че. Ако нашата сметка е точ
на. това значи, че „Свобода" ве 
че си е обезпечила към 40-50 
милиона динара за покриване 
и засилване на фондовете и за 
евентуални нови намаления на 
цените, без да посяга върху за
платите на хората си.

Още една радостна 
идва от това .предприятие. До 
края на годината в Съветския 
съюз и други източни страни 
„Свобода“ ще изнесе готови дре 
хи за повече от 230. милиона 
динара. С парите от износа ше 
има възможност да си осигури 
нови количества вносни тъка
ни, които още не са проникна
ли на пазара ни и с тях да на
прави нов пробив на пазара 
на конфекционните, стоки у 
нас и в чужбина.

към 59.000 Преди няколко дни бик от кооперация „Сточар“ повредил
Трябвало

а те не са малко 
в страната, има много купува
чи. Наближава

тежко в изатовската ферма пазача Йордан Наков, 
бърза помош. Било след обед и пощата в Каменина не рабо

тила. Случаят бил на страната на повредения. Намерили служи
теля и някак се оправила работата — но след три-четири часа, 
зарад телефона.

През септември във Височко Одоровци станал пожар. Су
трин пет часа. Разтичали се хората, но пощата работи от 7 
часа. Нямало ДРУГО решение, но агрономът от 
тръгнал с мотопед в Димитровград да съобщи за пожара. Ко- 
гато пристигнала пожарната от Димитровград и Пирот Две 
плевни с оборите, с хамбарите и другите помещения изгорели. 
Казват че щетите били големи, а хората останали без

есента и хората 
качествена 

дреха. Изненадата
покри-идват да си вземат

и модерна 
им обаче е голяма, Наистина, 

документацията в
като се проследи 

„Свобода“, 
личи, че реализирането .по фак 
тури е значително над минало

когато про
давачите им съобщят, че цени
те са намалени и с парите мо-

кооперацнята

зърно
жито.

Утре или други ден ще се случи пак нещастие. Болеп човек 
Ше има, друго нещастие ще се случи и няма да може да се 
помогне па хората.

Телефонът не работи. Той има време, оиределпо с 
каква разпоредба, която е много далече от 
хората и от човещината.

Когато приказвахме за това, някой се сети, че само едно 
движение на ръката на пошаря е достатъчно Да се уреди рабо
тата. Само едно движение, да!

Умникът каза: Когато си излиза, той трябва да включи 
кооперативните телефони със СУП в Димитровград и работата 
е в ред. Връзката тогава би била постоянна и хората не биха

ня-
потребпостите на

новина

страдали така.
Нали е мъчително да говорим, сега в третото десетилетие

включване на едно бу-а % 4 шт % $. • ь *
на социалистическото изграждане, за 
топче, което трябва да ни спаси от нещастие 

Да, мъчително, даже и много неудобно!
Ама като не струват разпоредбите или не се сещат Не хаят 

задължените, какво друго да се прави?
Може би умникът не знае цялата техника на телефона и

осъществимо.

-
Димитровград — Общинската скупщина

гат да си вземат още нещо.
След всеки сезон 

намалява цените на 
тъй като по-изгодно 
продадат, отколкото да се скла 
дират
някога ще бъдат продадени.

От месец юли такоза нама
ление привлича купувачите по 
вече от друг път, зашото меж- 

действително 
качествени

ще излезе, че неговото предложение не е леко 
Но вярваме в другото: че някаква подобна техника е възмож- 

СТИГА САМО РАБОТИТЕ ДА НЕ ГЛЕДАМЕ САМО ПРЕЗ 
ДИНАРА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ.

оценка няма опасност за запла 
тите или фондовете, тъй 
годишното равнище за 
период. Същото важи и за пла 
тената реализация и за лични
те доходи, които тази 
са по-големи с повече от 25 на 
сто, без увеличението да обре
менява обшет.) натрз*пване.
НОВАТА МОДА — ЗИМНИ 

ПАЛТА ОТ ИЗКУСТВЕНА 
КОЖА

..Свобода" като
същиястоките, на.

е да се иМ.г Н. Нейковпри неизвестност дали година

\/ ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ПАНАИР

ЗА НАЧАЛОТО—ДОБРЕду стоките яма 
хубави модели от 
тъкани. Дамските шлифери от 
молтопрен от 25.000 
продават за 16.000 динара, мъж 
ки шлифери вместо 28.000 сега 
струват 17.000 динар?, 
костюм

Машините в „Свобода" не 
спират работа Сега . всичко е 
заето с подготовка на зимна 
конфекция, ко.ято непрестанно

сега се

В края на септември в Дими 
тревград за първи път бе орга
низиран тридневен панаир.

До спортния комплекс в бив
шия градски парк имаше вър- 
телешки, стрелбища и други 
панаирни обекти,и забава на 
посетителите, а „Балкан“ бе ор 
ганизирал солидна скара и би
рария.

Търговските магазини могат 
да бъдат доволни от оборота

като разбраха, че тук 
възможност няма, бързо си за
минаха по градовете, 
се. само до 8 октомври, когато

ли добре, че това не е гранич
но свиждане, бяха дошли в гра 
да. Искаха да 
българското население контра
бандни стоки от Италия или на 
ши преоценени артикули. Тъй

такавамъжки 
24.000 пс ли, дамски се праща по магазините на пре 

дприятието из страната или до 
търговските

Разбиракостюм всичко е намалено 
с повече от 30 на сто.

Тъй като това е един вид 
разпродажба на преоценени сто 
ки. поискахме обяснение от ръ
ководните в „Свобода“

продават на
магазини, 

купуват стоките на „Свобода“.
Няма голя-.т избор 

конфекция. Основнотб сега

които
сигурно търговският инспектор 
ще има работа с тях.на зимна

М. И. II.е
дали

тези преоценки няма да повли-
ла се произведат повече дам
ски палта от изкуствена кожа 
— които с изящността на изра 
ботката и хубавия вид бързо 
предизвикаха интерес сред же 
ните. Вече са произведени бли
зо 5 000 такива палта, от които 
пс-голямата част е разпратена 
по магазините. Цената обаче не

яят върху дохода на предприя
тието и съответно върху запла 
тите на работниците.

Обясниха ни, че най-благо
приятно е стоките да се прода
дат през сезона по предвидени 
те цени. Но из случай на пре-

Куршумлия

В спомен напрез панарните дни, защото 
имаше достатъчно купувачи, 
специално от селата на кому
ната.

На пазара за добитък, въпре 
ки оживлението не е 
много • купо-продажби. 
се. че са продадени най-много 
стотина добичета, което се тъл-

оапосюа□аааа□□□□□□□□□□□□аа□□□□□□□□□ааааоаас□□□□□□□□□□□а□□□□□□□□□□□□ос Вирил Маджарови

КОЙ ЗАБРАВЯ ГРИЖАТА 

ЗА ЗДРАВЕТО НА 

КЛИСУРЧАНИ

□
о имало

Счита
□

а
□□ □

о
а В присъствието на голям брой 

обществено-политически работ
ници и населението от Куршум 
лия на 30 септември бяха из
пратени тленните останки на 
Кирил Маджаров, виден бъл
гарски революционер от Осто- 
во, См!)лян. По задача на БКП 
Маджаров като числящ се към 
българската окупационна ар
мия и тези краища нелегално 
сътрудничил с партизанските 
части, осведомявайки ги за при 
двиишаието на българските о- 
купацишши войски. Поради то
на през август 1914 година той 
бил прехвърлен от чачанеките 
в куршумлийските части, на 
територия къдсто напредвали 
партизаните на Пеко Дапчсвнц. 
След пристигането си в Куршу 
млия Маджаров с още двама 
другари избягал при партиза

ните като ги осведомил за по
зициите и укрепленията на о- 
купацонните сили.

□
□

О кува като резултат на сравни
телно добре организираното из 
купуване от страна на коопе-

а
о Маджаров 

познавал терена и помогнал на 
партизаните при завземането 
на града. В щурма бил тежко

о
а

а
а □ рацията.

Може би в последния лен — 
петък

Миналата година тго ?9 ав- 
§ густ Хигиеничното улразле- 
о ние въз Враня е извършило 
а анализ па водата за пиене в 
о Клисура и е установило, че 
3 същата съдържа колиба цил и 
п че е пряко замърсена от та- 

канаречепи фскаляи мате-

с в анализа и казва, че специ 
алистите от Хигиеничното у- и 
правление може би поправил д 
но са взели вода за изследва п 
не, защото водата в клисур- 
ските чешми е от планински и 
извори. Той добиви също та- д 
ка, че още миналата година ° 
е наложил па местната общ- п 

Резултатите от този анализ I пост в Клисура да извърши
някои работи около каптажа д 
в селото.

Ио с това струва ни сс не п 
е даден отговори дали водата ° , 
е за пиене или пе. Дали съ- В 
ществува опасност от зарази ” 

От тогава до днес нищо не ' или не. И най-сетне трябза
окончателно със сигурност'д 
да се установи да ли Хигие- ° 
пичното управление правил- □

о

ранен и по-късно починал.
При погребването, на тленни

те останки на Маджаров 
изнесоха речи Люба Миличко- 
пич. член на Общинския отбор 
на организацията на бойците в 
Куршумлия, а от името на бъл 
гарската делегация говори Бо
ян Михнев, генерал 
също участник в партизанското 
движение. Той

търговските предпри
ятия пе биваше да затварят ма
газините в обичайното про-време,
защотп мнозина се надялаха те 
да бъдат отворени през целия

3
□ ден и ме си взеха някои потре

бности.
Да споменем и това, че мно

зина контрабандисти, иеразбра-

о

□ рии. в пенсия,
о

□ същия ден били предадени 
ва управителя на Здравния 
дом в Клисура. Управителят

подчерта зна
чението ка съвместната борба 
срещу общия враг за развитие 
то на братството и единството 
между югославските и българи 
скин народ.

а
□

Босилегоадо

° лично предал същите на са- 
□ нитарните органи от Сурду

лица. СЕМИНАР ЗА 
УЧИТЕЛИ

Милан Радоичичс
□п
пп

д е предприето за да се лредо- 
а тврати една потенциална опа 

обща зараза. Хигне- 
р личното управление е изпъл 
й нило своя дълг с извършения 
д анализ. Здравният дом също 
с с изпълнил своето задълже- 
а ние като е предал анализа на 
; сапитарпите органи.

Заинтересувахме се за съд- 
анализ.

На 3 и 4 октомври в Босиле
град се пропеде семинар за пре 
подаватели по сърбохърватски 
език в малцинствените учили
ща. Изтъкати педагози от Попи 
Сад запознаха учителите с но
вата програма на преподаване 
по сърбохърватски език, 
вече у години с успех се при
лага в малцинствените учили
ща във Войводина.

Новата програма е по-съкра- 
тена, но осигурява по-контуира 
но обучение и улеснява работа
та и на учителите и на учени
ците за по-успешно овладяване 
на материята.

епост от □
но е взело анализ па водата 
или пе, щом като санитарни- а 
■ге оргапи от Сурдулица изра § 
зяват съмнение в същия.

Все докато това не се па-

п

□
п

□
прави и разясни, по мнение- а 
то на управителя иа здрав- д 
пия дом, опаспост от зараза § 
ще виси като Дамоклиев меч 
над главите па клисурчани.

въпроси °

която
I
д бата па въпросния 
о Санитарният инспектор от 
д Сурдулица ни съобщи по те 
о лефона, че вероятно е полу- 
ц чил споменатия анализ, щом 
о като управителят от здрав*
° ния дом в Клисура е заявил 

това. Той изразява съмнение
Ъоаоооаоаооаисаосааоаааоосюоооооааопоооаосюапоооооапаапааопоооапопа *

□

□

□
Отговор па тия 

трябва да дадат санитарните ° 
органи от Сурдулица.

п
п
п
и

д.
Братът па К. Маджаров на траура в Куршумлия
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КОНКУРСИ и 

СЕМЕИСТВЕНОСТ
Редовиннт и допълнителен конкурс за няколко преподава

тели в основното училище в Клисура внесе разстройство в ко
лектива, Просветно-педагогическия завод във Враня и общин
ската скупщина в Сурдулнца. Резултатът от конкурса за 9 ва
кантни места е: двама приети и трима уволнени, 
есе още няма: тримата преподаватели 
-висшите органи за защита па своите права.

Но да видим как са се развивали събитията от 
обявяването на конкурса досега.

Па 2 август във вестник „Политика“ бе обявен конкурс за 
двама математици, двама преподаватели по български 
едип по рисуване, един по история и география, един но дома
кинство и музикално възпитание и двама учители в подведо
мствените училища в Паля и Колупица. Намерението на Съве
та па трудовата общност беше всички предмети да бъдат за
стъпени с квалифицирани кадри. Намерение, против 
няма и Не може да има възражения, без оглед, че някои 
дългогодишните неквалифицирани преподаватели ще 
без работа.

Но епилог
са се отнесли към по- - '

деня на

език,

Штткоето
от

останат

За съжаление на редовния конкурс се явяват хора без ну
жните квалификации, така че само за български език и лите
ратура се явява кандидат с необходимите квалификации и ве
днага бива приет. На допълнителпия конкурс биват попълнени 
още две места: за преподавател по история и за преподавател 
по български език. И двамата приети са абсолвенти на Внс-

Ниш. Значи с непълни квали-

Изглед от Каменица
Сметката
Есенните

да бъдат продадени, 
обаче не е особена, 
агнета, едно зарад количество
то им. друго зарад сезона, ня
мат цената на пролетните, ни- 
то е възможно да бъде органи
зиран износ. Затова се прода
ват средно по 650 динара за 
килограм живо тегло. Твърди 
се и това, че овцете не се изто
щавали, стига храната им да е

гиЕ стадата на „Сточар" в Ста 
ра планина има -40 малки агне
та и се очакват още толкова.

Някои от овцете дават на ко 
операцията още по едно, есе

нно агне, както овчарите 
наричат тук.

Сегашните са вече по около 
пст-шест килограма и се чака 
теглото им да се поувеличи, зашето педагогическо училище в 

фнкации.
Недоразуменията избухнали на заседанието 

трудовата общност от 9 септември, когато един от дотогаваш
ните преподаватели в Клисура Сима Богоев трябвало да отиде 
за учител в подвсдомаственото училище в Колупица. Сима 
Богоев и хонорарната преподавателка по домакинство и му
зикално възпитание Апа Иванова се явяват на допълнителния 
конкурс за преподаватели по домакинство и музикално въз
питание. Междувременно за този предмет конкурират дото-

Митко Марин-

на Съвета па
■

/Идната година 5 ми 

лиона тона пшеница
!

по-богата.
В район Забърдие също има 

нови, есени агнета и то за първ 
път откак се помни. Коопера
цията вече е продала 90 таки
ва агнета.

гавашните преподаватели по български език 
ков и Сима Михайлов. На това заседание не било взето ника- 

По-късно Сима Богоев отива за учител в под- 
медовственото училище в Паля така че за домакинство и му
зикално възпитание остават трима кандидати. На 10 септем
ври училището сключва договор за учител в подведомственото 
училище в Колуница е кандидат завършил гимназия. Същия 
Ден Сима Михайлов подава молба да бъде приет за учител в 
Колуница понеже притежава нужните квалификации.

това Съветът па

Добивите в Димитровградско 
също бяха големи. Земеделска 
кооперация „Сточар“ получи 
средно към 350 кг от декар, до 
като миналата година добивът 
възлизаше на около 300 кг. По 
значителни са постиженията и 
в частния сектор, макар те да 
не достигат добивите на коопе
рацията.

През изтеклите години доби
вите в Димитровградско бяха 
значително по-ниски.

През 1959 година кооперация 
..Нишава“ е имала средно 250

Според още непълни данни
тазгодишната реколта на пше
ница възлиза на повече от 4,8 
милиона топа и се счита за ре

кво решение.

М. Н. Н.
кодпа у иас.

Условията бяха 
ни ,а обработката 
по-качествена от миналите го 
дини.

благоприят-
значително Ученическа

екскурзия
На две последователни заседания след 

трудовата общност разисква по молбите на тримата кандида
ти, но без успех. На заседанието от 29 септември никои от 
членовете на Съвета, според протокола и изявлението на ди
ректора на училището, не искал да се изкаже. Накрая Съветът 
взема решение часовете по домакинство и музикално възпита - 

хонорарно между преподавателите.

Предвижданията за следва
щата година са, че можем да 
догоним цифрата пет милиона 
тона пшенично зърно. което 
значи да надминем рекордната 
реколта с около 200 хиляди то 
на зърно.

За това предвиждане същес 
твуват реални предпоставки. 
На първо място в есенната се
итба ще бъдат засети близо 2 
милиона хектара. Има доста
тъчно минерални торове, а 
също и достатъчно трактори и 
друга тяга за оран. Счита се, 
че в есенната сеитба Югосла
вия може да ангажира близо
55.000 трактора, от които към
13.000 частни.

В края на миналия месец 65 
ученика от IV клас на дими-

еие да се разделят
Не можем да приемем мненията, според които едно ра

ботно място в това училище е закрито за да се създаде въз
можност за хонорарни часове, обаче всички факти говорят, че 
този колектив дълбоко е навлезал във водите на семействени- 
те отношения. Вместо обективно и принципиално да се оцени 
кой от тримата кандидати, при липса на квалифициран препо
давател, най-много ще допринесе за обучението, което е в 
терес и на колектива и на учениците, членовете на Съвета на 
трудовата общност в настояванията си да не засегнат никого 
от кандидатите приемат най-лошото решение. От социално- 
хуманна гледна точка трима дългогодишни преподаватели ос
тават без работа, а от друга страна обучението по домакинство 
и музикално възпитание сигурно Ще бъде па още по-низко 

миналата година. По ст>щите причини, ве-

тровградската гимназия напра
виха десетдневна екскурзия из 
страната. Учениците от Дими
тровград посетиха повече юго-

Белград,

кг от декар, а частните произ 
1650 кг. През 1961 

2024 кг, а 
1300

водители
г. кооперацията славски градове 

Загреб, Любляна, Риека, про
мишлени центрове, курорти и

ин- частниците 
През 1963

към кг.
кооперацията — 

2140 кг, а частниците — едвам 
700 кг.

По-природни знаменитости 
Стойна, Блед и пр.

Екскурзията имаше запозна-
Ясно е. че сегашните добиви 

са резултат на обработката, ко 
ято всяка година се подобрява,

зателен характер, а ка учени
ците ще даде възможност за 
разширяване кръгозора на зна
нията т. е. запознаването им с 
непосредственото производство, 
културните паметници и др.

Ст. Н.

равнище отколкото 
роятно, не е приет и квалифициран учител в подведоместве- 
ното училище в Колуница.

Най-сетне този конкурс, без оглед на неговото крайно нс- но в зна.чителна степен и на 
благоприятните

правилно решение, може да послужи като предупреждение на 
всички ония преподаватели, на които е оставен срок до 1970 

използват времето за доквалификация.
климатически

година да условия.Д. Й.

сери отстъпват по качестзо и 
големина ка морските. В мина 
лото по някои реки на Русия 
селнамират значителни количе 
ствХ бисерни миди и дори бил 
издавен указ, с който те били 
Юбявани за собственост на дър
жавата,.

Огромната цена на перлите 
поставила пред биолозите про
блема как изкуствено да се въ 
збуждава образуванието им. 
Несъмнено за целта е била ну 
жна операция, чрез която да 
се постави вътре в мидата дра 
знеш.о тяло. За пръв път това 
е извършено в Япония, където 
изкуственото отглеждане на би 
сери понастоящем -има голямо 
значение. С тази работа се за
нимават почти изключително 
жени — така наречените „ама". 
Тези водолазни се спускат на 
10—12 метра дълбочина в залива 
Тоба, изваждат своите кошнич- 
ки миди и след това им постав
ят седефени частици. След пет 
години мидата дава скъпоцен
ния дар. .Ама“ познават несго
дите на ловците на бисери, макар 
че ползуват новостите на леко- 
"водолазната техника. Тях ги въл 
нува опасната професия и чув

ството, че са по-силни от всемо
гъщия Нептун. За да го омило- 
стивят, п0 стара традиция на 
определен празник се принасят 
в дар на морето 12 от най-скъ- 
поценните бисери. Това става в 
трогателна обстановка.
„ама“, облечена в най-хубавото 
си кимоно, след редица обреди 
хвърля бисерите на най-дълбоко 
то място. Тази стара традиция 
се пази и днес като израз на 
благодарност към морето.

(сп. „Космос“)

Сълзите на царицата
на нощта Някоя

колко години близо До архипе 
лага Сулу (южната част на Фи 
липините). Това е овален би
сер с дължини 9 а ширина 6,5 
сантиметра. Оценен е за 25 хи
ляди долара.

Морските бисерни миди са 
твърде лениви и водят засед
нал живот. Дебелата им седеф 
на покривка често подхранва 
по няколко бисера едновреме
нно. Родните им части са Ин
дийският океан и Червено мо
ре. Тук живеят и прочутите 
ловци на бисери. Страшен е 
техният занаят — той поражда 
тежки неизлечими болести, а 
често бива прекъсван' и от на
безите на акулите.

Мидите, обитаващи пресните 
води, имат по-малки размери 
от морските си сестри. Срещат 
се в речните басейни на Евро
па, Източна Азия и Северна 
Америка. Обикновено се дви
жат по дъното на водоемите. 
Постепенно речните миди из
чезват и нямат особено значе
ние. още повече, че техните би

(песъчникаС*поред
случило много отдавна —» 

преди повече от четири хиляди 
години. Царицата на нощта тъ- вътрешната
нела, в печал, понеже злият дух черупките започват да обвиват
отвлякъл прекрасната принцеза неканения гостенин в „бисерно
Кацуко от обятията на любимия чувалче“. Този процес продъл-
й. Мъката й била толкова сил- жава години наред, докато ни-
на, че усамотена на остров Та- щожната песъчинка се превър
туку, тя заронила сълзи. Морето не в бисер, който често се оцен
запазило чистотата на тези съл- ява за хиляди долари Обикно
зи, като ги превърнало в бисери. вено бисерът има сребристо-се
Мидите били призвани да ги па дефен блясък, но окраската му
зят под мантията си. може да бъде розова или жъл-

” Как в същност става образува теникава. Някои от тези, кои- 
н=то иа зърна™ с ч|,„„ пре- дали
ГТсЛи^"а”„„йпГо™рл°;

ците на най-богатите жени на ™с“г™ „^разказите от 
света? Да образуват перли са КЕ)ИВа прочутия черен бисер на
Морската фГсернТййдГ дости- ЙГ&й“»?

Щ *тт -
тина Ргруба каса за събиращи Стойността на перлата опре- 
т в Нея скъпоценности. Ра делят нейната големина и пра-
Збир! се Нрюдобна чест се пада вилна форма. Бисерите могат
™ъппе рядко а е и нежелана да достигнат до размерите на
Гпаоството на мидите. Когато гълъбово яйце. Най-големият
под черупките на мидата по- екземпляр бе открит преди на

падне чуждо тяло 
или някакъв паразит), то запо 
чва да я дразни. Колетки от 

седефна част на

легендата това се е

ааоозоЪзаоосюсоассаслшааасюастаа»

на
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ФотохооникааСто и двадесет
М ЛЯ*">

литра лижка, която е по-едра, 
чна и с повече 

Тази

3ло-мле чарските кучета и невъоръже
ните овчари.

Резултатът 
им бродене из 
менатия район е — 15 заклани 
овце, три говеда и едно овчар
ско куче. Овцете са на коопе
рация „Сточар'', а говедата 
кучето на частници.

Пазачите на стадата са без
помощни, защото освен 
малък сигнален пистолет, с кой 
то гърмят, когато вълците до
ближат стадото, 
во оръжие.

И овчарите, и населението са 
недоволни от ловното 
ство, зарад бездействието му. 
От 1963 година не е имало ни
каква хайка, макар че годиш
но вълците колят близо 100 до
бичета. Даже

авълна.
есен кооперацията 

купи близо хиляда свърлижки 
овце, с които ще подмлади ста
дата си. Подмяната на състава 
е резултат на досегашния 
в отглеждането на

аще от едномесечното
планината в спо

опит
свърлижка 

овца в Стара планина. Овцата 
на снимката „Рогуша“, 
нейният овчар Бора 
само тази година е дала 
операцията 120

и

твърди 
Костич, 
на ко-

един

литра мляко и 
няколко килограма вълна. Ма
кар вече да е на седемгодишна 
възраст овчарите не 
бъде продадена

нямат никак-

са дали да 
за клане, за

щото, казват, тя ще дава пове
че мляко от другите 
две години.

друже-

поне още

★ и в организирана 
та през 1963 година хайка не е 
бил убит нито 

Диви свине също 
из Стара планина. През 
са направили значителни щети 
в картофищата и по нивите. 
Овчарите ни съобщиха, че ня
кои хора са били принудени 
да организират нощно пазене 
на картофищата, защото иначе 
свинете биха ги унищожили 
съвсем.

Вълците пак 

правят щети
един вълк.

се движат 
лятото

Добитъкът, 
угояване

намиращ 
в Стара 

района на Висок, 
грозен от вълците. 

Единично

се на 
планина, в 

отново е у-
Нашата фотокамера забележи много неща на път за Висок. 
Нередно и редно, хубаво и лошо.

Впрочем ето вижте сами:
В Смиловци в едно гузно жената, която белеше царевица 

избяга пред обектива ни, защото „щяла да си има разправии с 
мъжа, ако се фотографира. Малките не се дръпнаха. Те спокой
но белеха царевицата, докато ги снимахме.

От миналата година коопера- 
ци.: „Сточар“ обръща по-голя- 
мо внимание на племения съ
став на стадата. Тя подменя до
машната овца с породиста свър

или на глутници 
те нападат овцете и едрия до
битък, без да се пазят от ов- м. н. н.

ПО ВЪПРОСА ЗА ЕСПРОПРИАПИЯТА
Почти две години се подгот

вят изменения и допълнения 
закона за експроприацията. Из 
глежда обаче, нещо особено не 
е направено. Съществуват раз
лични мнения за начина по ко 
йтп промененият закон да ре
гулира въпроса с незастроени- 
те площи.

Конституционният

Пак в Смиловци. Насред път 
стои вършачката. която отдавна 

е свършила работата си. Стои не
прибрана с кантара 
въжето, което, още придържа на 
гърба й помощните предмети за 

вършачката. Вали, вече, разва
ля се въжето, вършачката, ръ
ждясва кантарът, а задължени
те и отговорните в клона на ко

ни незастроени 
мента значи сме единствената 
страна на света, която 
със закон регулирани 
ния в тази твърде 
област.

площи. В мо- Много забележки 
с решението, което се предла
га. са дали ония градове, 
които експроприацията е, така 
да се каже, от жизнено 
чение и пряко влияе върху о- 
формлението

във връзкав
няма

отноше-
интересна

за
отгоре, с

зна-

градоустрой-наСРОКЪТ НАБЛИЖАВА ствените планове.
Има ризногласия обаче и по 

въпроса как правилно да 
обезщети

Положението трябва обаче да 
се уреди най-късно до 27 де
кември, както налага и Консти 
туционния съд. Остава 
още малко, време. Тогава вли
за в сила закона за изменени
ята и допълненията в 
ло експропориацията. Срокът ве 
че е изтекъл

съд през 
средата на месец юни тази го
дина провъзгласи за противкон 
ституционни някои основни раз 
поредби във връзка с експро
приацията на земята и закона 
за национализацията. И не са-

се
експроприираното Зе 

млище. Конституционният 
стои категорически на станови 
щето, че трябва да се имат пре 
двид пазарните цени.

съд операцията не хаят. Директорът, 
който беше с мене им се разсър 
ди сериозно. Но когато вечерта

беше

значи

Закона минахме пак, 
свален. Другото си стоеше 
Някой в джипа ни 
каза: „Пусто дърво.. .“

мо това кантаръттози съд анулира 
всички разпоредби приети след 
7 април 1965 година въз основа 
на които били национализира-

НЕ САМО ЧАСТНИТЕ 
ИНТЕРЕСИа проектозакона 

не е признат още и от органа, 
който го е предложил. Съюзни 

секретариат по финансите!

пак. 
полугласно

Всички заинтересованият са съ
гласни, че възмездието трябва 
да определя съда (така е в ця
ла Европа, освен в Полша), но 
градовете наблягат 
ляне на обезщетението 
имат предвид и

0п«Егаовго1!И1!свсзяя1зя»ссг11ажш>и**яшващ в«*б пи □□□□□□ |зааааа
аСЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ □

при опреде□

Захарта и зъбните 

заболявалия
а да се 

обществените□
□
□

интереси, а не само интересите «а: '4на^заетните стопани, чието зем 
-^^^улйще се експроприира. Паза

рът често пъти дава

. NI, т ™■

а за право
на последните. В Далмацияо на

^ Древни времена не е имало чести зъбни заболявания ° 
Зъбите на хората били

пример един квадратен метър□много по-здрави, отколкото сега. Изслед
ванията на учените показват, че хората от каменната епоха не “ 
страдали от зъбобол. В бронзовата епоха започва развалянето к 
на човешките зъби, а от XVI век болестите нарастват чувстви- ° 
телно. Наистина зъбъболъ

незастроена площ, преди по
строяването на Адриатическата 
магистрала струваше 300—40о 
стари динара. Днес обаче стру-

динара!

□

□те известен и -в древните времена, 
например в Вим, ооаче това са били редки явления.

В настояването да се открият причините за нарастването на 
заболяванията учените се спират и върху храната на човека, 
в миналото, казват те, не е имало зъбъбол, защото храната е 
Сила в пресно състояние или твърда, а това изисква повече дър- 
вчене и съответно вода за по-голямо циркулиране на кръвта, □ 
а зъбите по добре се чистят, тъй като такава храна по-малко Я 
полепва за тях.

□
и по 5 000 ст.па□

Може ли да се позволи□ сега
частните стопани блатодарение 
голямото търсене и благодаре
ние обществените 
си правят големи печалби?

Абсурдно е положението във 
Войводина. Обработваемата зе
мя там се продава п0 10 до 16 
милиона един хектар, 
един хектар незастроена площ в 
някои бачки села струва и по 17 
милиона стари динара!

О

□
□

влагания да
В Каменица пък кантарите бяха свалени. Но само на един 

метър от сайванта, под който биха били по-добре съхранени от
колкото така пред него. Имаше пет-шестима мъже, когато'ди
ректорът им направи тази забележка. Всички сс съгласиха че 
не бива тъй, но никой не предложи да ги пренесат веднага. 
Тръгнахме си късно от селото и те си останаха там. Читате
лите нека .проверят дали някой се е сетил да ги помести под 
сайванта.

□
а

Моите наблюдения на цигани, които псе още употребяват □ 
достатъчно твърда и пряспа храна,показват. че техните зъби ° 
са по-здраЕи. Но промяната 
появата на болни зъби.

□
в храненето довежда и при тях до □

докато□
Мнозина днес обвиняват захарта. Разни изследвания показ- § 

ват, че наистина съдействува за заболяването на зъбите, но тя § 
не е непосредственият причинител. Безогледна това, че съдей- Я 
ствува за развалянето на зъбите, не бива да се отстрани от хра Я 
ната, защото е необходима нейна съставка. Разбира се тук има- § 
ме предвид не само захарта, но и бялото брашно и другите хра- § 
ни, които съдържат нишесте, което е вид захар. .

При нормално хранене на поотраснало дете в необходимите °
Ако пък □ 

се и възмож-

ГРАДОВЕТЕ СЕ ПЛАШАТ...
п

Юнското решение на Консти
калории захарта трябва да участвува средно с 11%. 
този проценат надмине повече от 20% увеличава 
ността от заболяване на зъбите. Примери има много. Например □ 
народи, които не са употребявали бяло брашно и захар, щом § 
започнат да го ползват за храна, си развалят зъбите. Някои са □ 
правили опити с деца. Даването на по-голямо количество за- § 
харни изделия довеждало до засилено разваляне на зъбите, а § 
намаляването на захарта в храната поспирло развалянето им ° 
Случаят с диабетици 

Разбира се, важно

туционния съд дава за 
на частниците 
нат експроприираните 
април 1965 година 
пък да им се даде правилно о- 
безщетеиие. А

право 
Да си възвър- 

след 7

а

□

площи или

топа не е само
голям правно-икономически, 
но и политически проблем. 

Градовете се плашат от го-
за-

и комунално 
изтеклия

осъщо е показателен в това отношение, 
е и как се употребява захарта. Чистата ° 

захар не се лепи за зъбите и не се задържа в устната кухина.
Но шоколад, сладки и други такива изделия полепват и разла- ° 
гането на захарта до киселини съдействува да се явят забол- 8 
яванията. Затова е необходимо след всяко употребяване на за- § 
харни изделия зъбите да се мият. Най-добре е захарни изделия 8 
ла се употребяват преди спане, защото нощем повече се създа- § 
ват киселини, отколкото денем. Ако пък се употребят сладки, 8 
тогава е необходимо зъбите старателно да се измият. §

Д-р Живота Попович, зъболекар °

лемите материални загуби, 
щото жилищното

□
□

то строителство през 
период бяха много В Изатовци, във фермата,интензивна 
в повечето от тях. Засега обаче 
не е съвсем ясно дали

вършачкиге стояха ма двора, 
но ги чистеха от зърното, да не поникне по тях. Готвеха ги
за зимата, защото иначе пропадат 
един от най-старите трактористи във фермата, 
жеха да сторят и ония в Смиловци, в Каменица. 

Може би и вие

както каза Шагерът, 
Нали мо-

новият 
по- 

след ре- 
Конституционния

закон ще може да облекчи 
ложението, създадено 
шението на 
съд. читатели и коперанти сте виновни, че не 

сте ги подсетили, какво трябва да аапринт.
(Танюг)

Текст и снимки М II. II,
БРАТСТВО • в ОКТОМВРИ 1967

Страница I



<Л.и.супо ош <&аеи.ледрад.
сНаш репортаж ~^)

Драги бай Онзи„ПУСТИ АА останат
ПИПЕРКИТЕ“

читаме ла ума ти и на широ
ките плещи. Но дойди по-бър
зо. докато вратите и грамофо
нът ни са сте цели.

Другарски привети.
Антон Борисов, председател 
на младежкия комитет ари 

гимназията

Ти си възрастен човек, пъту
ваш по нашите краиша, попад
ни кнеш в някое ведомство или 

оправяш ра-_ Въди щастлива, че си сс ка
Не види ли колко жени о- предприятие и — 

ротите.
С такава цел ти 

ние, младежите—гимназисти 
да дойдеш при

мила.
станаха в Сурдулица.

— То, така си е — промълви 
примирително жената от задни 
те седалки па рейса.

Със скорост от 15 километра п 
Клисура.

пишем и
кой ие казва пито думица. А ни 
кой не може да седи 
па седалката си. Видях, че тук 
всичко има съвсем други изме
рения. Други са измеренията и 
за пространство и за време. Най 
-важното е да се влезе в рейса, 
а как и къде щс седнеш това е 
неию второстепенно. В мислите 
си вече остро критикувах шофьо 
ра и кондуктора, упреквах ги, 
че работят против правилата за 
движението. Но по ■ това 
правилата губят всяко 
ние. Шофьорът от хуманна гле- 

но време, когато през снежните Дна точка не можеше да остави 
преспи при ГУерина барака не хората да останат в Сурдулица 
може и танк да мине. или при Стойковичева махала

Когато рейсът от Ниш приети Д° Утре сутринта.
Рейсът тежко скрибуцаше под 

товара от хора и чували по не
равния път към Клисура.

— Гроздето изтървах. Какво 
ще кажа сега на децата 
се вайкаше оная жена.

........На път! Човекът е
когато е в Босиле-с ьвестно насчовек тогава, 

на път". град. _
Да Не те маем много, по да 

ти кажем направо — нужно ни
помощ

(И. Пенев) вчас пристигнахме 
Преди нас беше пристигнал и 
кооперативния камион пълен с

ДА ПАЗИМ 

СТАРИНИТЕ

илие посредничество 
да се разберем с младежта от 
града — студентите и ученици 
те в стопанството. Цяла година 
не можем да се разберем, а ето 
защо: ние в гимназията

Ако познатият поет беше пъ
тувал за Клисура сигурно няма
ше да напише тези стихове. Или 
щеше поне да добави: „С изклю 
ченне към Клисура".

Не знам да ли е по-лошо да 
се пътува есенно време, когато 
хиляди килограма чушки, дома
ти, греюде на коне и с рейс пое
мат път към Клисура или знм-

чушки.
Заинтересувах се защо хората 

бият път чак до Сур 
коперацията

Се мъчат и 
дулица,
снабдява. Отговориха ми, че це
ната им е висока, и което е май 
-важно не са доволни от качес
твото на продуктите.

Както и досега и догодина ще 
се чуе „Пусти да му останат пи 
перките", по керванът от 
и рейсове пак ще потегли с ни 
перки към Клисура. Така ще 
бъде вероятно докато коопера
цията ме започне да мисли и за 
качеството иа продуктите които 
предлага па потребителите.

Д. Йотов

когато нима-
оргаиизиранме помещения за 

забавен живот и затова лолз- 
от учебните

шосе
значе- стаи

свършат часовете, От
ваме една 
след като 
миналата година в учебна стая 

организират 
танцова

Не е нужно да доказваме, че 
димитровградският край е бо

на старини. Зашото доказа-
ста-

гимназиегите си гат
ния срещаме постоянно 
рини черкви, манастири, изкоп 
ки. Но сякаш това не е доста
тъчно да изменим и отношени
ето си към тях. Все оше не про 
явяваме нужната култура

коне Есеки четвъртък своя 
забава. Въпреки желанието ни 
на танцовите не можем да при 

и учениците
гна в Сурдулица, малката биле-

емем студентите 
в стопанството, зашото стаичка 
та е малка, а само гимназисти 
те са много да се сместят в 
пея.

тарница не се виждаше от же
ни с чували, бохчи, кошници. 
КондуктоЪрт заключи вратата и 
през проз1 реца съобщи, че няма 
да пусне нито един човек без 
билет и докато не сс направи 
ред. Въпреки това предупрежде
ние рейсът беше в пълно, обкър 
жение. Между множинството же 
ни имаше само неколцина мъ
же чиито по-силни мишци бър
зо стигнаха До вратата.

За ония, които не познават 
живота в тоя край, много чудно 
изглежда, че главно жени се за 
нимават с „мъжки работи". Ту
кашните жени не познават таки 
ва разграничения. Тяхно е и ра
лото и сърпът и мотиката също 
както и хурката. Мъжете им са 
ония чудно сръчни майстори-зи
дари. които от пролетта до късна 
есен са по разните строежи из - ° 
страната.

Докато правех тези сравнения, 
кондукторът се мъчеше с един 
неубедително авторитетен глас

да
пак ги запазим, а просто препуска

ме да времето и невежеството
четвъртък в 

организирахме 
забава. И ка- 

случи? Надойдоха мла-

Ето, миналия 
тази стая си 
скромна танцова 
кво се
дежите рт града и танцовата се 
превърна в обща блъсканица. 
Това не е за пръв ггьт. Мина
лата година например един у-

искаше

ЗСШСНЗООС) □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ЛООПСЗ □□□□□□□□ 00 ОООООСШПО0СШСШО0 01300 □□□□[] да ги заличат.
Не е редък случай, особено 

в града, строителните работни
ци на частни и обществени 
сгради да попаднат на стари
нни предмети: урни, канализа- 

кюпеве. И колко противо-

Ои
□ иЗВОНИМИР голов□ р

□ пАтлас по анатомия□ □
□

м ЦИИ,
речизо да звучи, в действител
ност е така: от десетките ур
ни, например, не е запазена 
пито една. Главно 
вежите строителни 
вярват в заровено 
пят урните считайки, 
сетне са попаднали на него. 
Най-свеж пример, че е така е 
построяването на новата поща. 
къдетг. пак от шестте урни ни- 
то една не бе запазена.

Но не само изкопните се у- 
яишежават. В не по-завидно 
положение са и другите стари
нни паметници, особено черкви 
те и манастирите. Знаем съдба 
та на Изатовската черквица — 
твърле интересните подпорни 
стълбове и други стррителни 
материали бяха използвани за 
строеж на овчарник. Какво не
вежество!

Днес и черквицата в Болев- 
дол преживява същата участ. 
Пороищата са разрушили две 
стени и макар че останалите 
две (южната и източната) са 
добре запазени, фреските са в 
добро състояние, нищо не се 
предприема да се запазят. А 
както личи, тази черквица е 
строена някъде през ХП столе
тие, защото под сегашните фре 
ски се намират други стари мо 
же би четири-пет столетия. Та
зи черквица преди сто години 
била пак затрупана от порой, 
но някакъв руски стенописец я 
възобновил. Днес трябва поне 
да се запази онова, което е ос
танало. Жителите на селото са 
съгласни да помогнат, но нала
га се някой да ръководи с ра
ботите.

п □
Искам да видя тялото на черния човек върху петата

страница на Атласа,
□ □ ченик в стопанството 

да бие вратаря, зашото го спи
рал да влезе. Един младеж от 
Райчиловци удари плесница на 
един ученик, че не станал от 
стола да седне той. Сега пък, 
един младеж от града искаше 
Да се бие с мене, зашото пои
сках да излезе. А пък една де 
война от градския актив на 
младежта напсува всички и 
хвърли един стол, защото тан
цовата била свършила рано. 
Младежите от града, като дой
дат. пушат в стаята,-а това е 
забранено. Имаше случаи, кога

□ и
хълбоците, 
сърцето му, 
скъпоценната кръв
как клокочи в кЦъвптока на споените вени; 
ръцете, които са влачили кръст 
и падали под него три пъти; 
очите, които са гледали яркия огън на Юга, 
пръстите, които са броили мъртви,

□ □ о а що то не
работни ди□ □

□ п имане, чу- 
че най-о □

□ □
и □
□ □и дланите, които са 

късали вериги, □
□ □бъбреците, уринирали кръв въху срамната стъпка иа□ □Дикси;
□ □дробовете, дишали дима на барута и саждите на горямште

колиби;□ а
да направи какъвто и да е ред.
Но нищо вече не можеше да ° 
задържи тази вълна от разноцве 
тни забрадки. Една жена просто 
увисна във въздуха и изтърси 
кошницата с гроздето.

— Пусти да останат и пипер
ките, да бог даде! Гроздето ми... 
Още не довършила мисълта си, 
беше внесена в рейса. Никой не 
и обръщаше внимание.

— Ма: ни кошницата, мари же 
но, скъса ми новите чорапи — ' §
викаше друга коленичила пред § 
вратата.

Вместо 40 души в рейса бяха 
седамдесет. И все пак някои же 
ни останаха да чакат следващия 
рейс — до утре преди обет.

— Кажи на

□ □врата, бесен по дърветата,
пропаднали под тежестта му
в горещите пукнатини на земята
като знамена на скръбта закачени на копие
в празника на безумие-го;
тъпанчето, разкъсано от псувни;
вдовици съсечени,
изнасилени

□
□ а то идваха пияни.

, Драги бай Онзи,
Да се разберем, ние не иска

ме да се изолираме от нашите 
Напротив,

□ □
□ □
□ □
а □ града.другари от 

желанието ни е да работим и 
да се забавляваме общо. 
ще стане когато бъде 
залата в новото училище. Сега

□ □
□ Товаои приковани

на кръстопътя на пътища, които водят 
към четирите страни на отчаянието.
Искам да видя тялото на черния човек, 
черното тяло,
върху което котвата на бича е оставила своя печат

от сяра
върху петата или седемнайстата, или върху коя да е

страница на Атласа,

о
□

□
а

готова
ь 5 шните помещения не стигат и за 

нас затова не бива да се създа
ват групи и да се заканват, кога 
то сме принудени да забраняваме 
влизането им. Ние сме към 320 
ученика. Колко ^можем да се 
съберем в една 
стая и да танцуваме отгоре?

Бай Онзи, сигурно си се до
сетил, че искаме помощ от те
бе. Ела да ни бъдеш вратар по 
време на танцовата, защото раз

□
□
□□
□□
□□
□□

48-квадратназа да мога да кажа: това е и моето тяло,
зовящо в смъртта
и смирено ,когато обича;
плачът го разтъсрва във свойта утроба,
то — голото — тръпне
и плаче, и хълца — всесилно и слабо
като пулс, спотаен в гърлото на обречено животно;
то е черното лице на съвестта,
отпечатано цветно върху най-хубавата хартия, която

съществува;

□п
□□мама, че ще ос

тана до утре у льелини. Чували
те закарай у дома — чуваха се 
поръчения отвън.

□□
□о
□□
аРейсът тръгна със закъснение 

от 20 минути. Кондукторът пак 
зае авторитетна поза.

•— Всички, които са без места, 
нека се свалят долу! Не искам да 
видя нито една глава да стърчи, 
докато не напуснем Сурдулица.

Това предупреждение изглеж
да не беше нужно. И преди та
зи команда всеки търсеше мяс
то къде да се свие. На излизане 
от Сурдулица шофьорът спря и 
прие още три жени. На кръсто
пътя Босилеград — Клисура се 
набутаха още няколко души. 
Две жени пак останаха.

— Те са близко, ще си стигнат 
пеша. Пет-шест километра не е 
много, прокоментираха няко{/ в 
рейса.

Отначало много чудно ми бе
ше, че никой не възразява, ни-

□
□□
□а
□□ Училищният съвет на ос

новното училище в Долна 
Невля ОБЯВЯВА вакантно

□□
да видя презряното и оплюто чело,
да измеря топлината иа тялото, дълбочината на

□□
□□

страданието □□ място за преподавател по 
руски език с допълване 
по биология.

Условия: завършено ‘Ви 
сше педагогическо учили
ще — отдел руски език.

Молбите с необходимите 
документи се подават до 
Съвета на училището.

Обявлението

силата на омразата и любовта
и всичко онова, което не би могло да се измери,

□□ Ясно е, че нуждата от запаз
ване на старините е голяма. ИГ 
би трябвало в тази насока 
се предприемат мерки. Защото 
ако не сме в материално състо 
яние да направим 
изкопки и те.м подобни, то мо
же поне да запазим 
което случайно или по 
чин 
главно
етвото на хората към старини-

□а
претегли 
и обхване,
и всичко онова, което ни разделя и споява 

братската ни общност на човеци>

□□ да□□
□□

във 
да разгадая, 
да разбера
и веднъж завинаги да схвана

окото ми, кръвта и мойта кожа 
неговата плът.

□□ проучвания.□п
п□

онова, на□а
друг на 

попадаме. И което е най- 
да лекуваме невеже-

защо □□
по-ценни са от 
зачената от слънцето.

□□ трае 15 
дни от публикуването му.

а
□

а От сърбохърватски Анг. Хаджиеваа те.^□□□□□□□□□□□□оопооооааоооооаостаоосюсшооааопопггаасюсшсшаооооапааамс
Ст. Н.

СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ
КОМУНАЛЕН ЗАВОД ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ

ПИРОТ ДВА НЕРЕШЕНИ МАЧА И ЕДНО ТЕЖКО ПОРАЖЕНИЕ
Съветът на клона от Комуналния завод за социални 

осигуровки в Пирот Двата последни мача 
щу „Лужница“ (Бабушница) и 
„Машинотекс“ .(Лесковац) — 
димитровградският отбор „Асен 
Балкански“ игра нерешено 2:2. 
Така че футболистите от Дими
тровград в есенната част на 
състезването имат една спече
лена, една загубена и две нере 
шепи срещи. С оглед на уча
стието им в междузоновата гру 
па, където се състезават срав
нително по-силни отбори, дими 
тровградчани засега имат поло 
жителен баланс.

Че можеха всички срещи да 
опечалят в това никой не съм
нява. Но димитровградските 
футболисти още не са стъ
пили здраво на краката си. 
Липсва им ударна сила, завър-

сре- шък на акциите, които 
приемат срещу вратата 
приятеля.

отбор .А. Балкански“. Резулта- 
от 5:2 напълно съответству 

ва на слабата

пред
на не- тът

игра на дими-
тровградчани, които играха без 
жизнено, бавно 
терена и не проявиха умелост 
пред вратата на противника. 
Но за високото поражение до
принесе и твърде слабият вра
тар.

В ръководствотообявява считат,
това е резултат и на лробле- 

които разтърсват спорта 
изобщо. Вярват обаче, 
проблеми ще бъдат 
скоро, поиеже са 
делови отношения със строител 
иото предприятие „Градня"

Ст. Н.

че
се движеха поКОНКУРС мите,

че тези
решени не
установениЗа приемане на един работник в районния клон в Димит

ровград до 31. 12. 1967 година. Общ0 
груба,
проявиха неспортно 
като нанесоха повреда 
от играчите на „А. Балкански“.

За димитровградския 
точките забележиха 
единадесетметров удар 
ров от игра.

играта не бе 
макар че

особено 
домакините- 

държание
У с л о е и я:

©
— средно образование — средно икономическо учи

лище с най-малко три години работа по финансите,
— лични доходи — 500 н. дин. на месеца.

Срок за подаване на молби — 15 дни след публику
ването му.

на един-
„Озрен“ (Соко Баня“ 

Балкански“ (Димитровград) 5:2 
полувреме 3:1.

„А.
отбор 

Гюров от 
и Пет-Футболният отбор „Озрен“ от 

Соко Баня 
ко порази

на свой терен висо- 
димитровградскйя С. Иванов
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РАЗГОВОР ЗА КУЛТУРАТА
Димитровград

БЕЗ СРЕДСТВА —НЯМА
БОГАТА ДЕЙНОСТ

Обзавеждане 

на училищата
двнжва Бройни КУЛТУР™ жнвот пРез есента се раз- 

па заразН00бРазни културни прояви бър- 
запълнят лятната празнина и привлекат в зане

мелите зали повече посетители. Какво тази есен таж даните на Димитровград могат «а очаквах “ сРвоя
1УЛгТУРГ3абЗВеН ЦеНТър бе тема- по която беседвах- 
®си Ръководителя на самодейната активност и вре-

7р. Срете?ИговЯ'">ЖН0СТ1а ™ «енгъра

ка например за да дойдем до ня
коя пара озвучихме конгреса на 
експрантисте в Бела .Свобода“. Следи конфекция 

това и строителното предприя
тие „Градня“' с 300 хиляди, 
гимназията изказаха

Димитровградрските училища
— и основното, и гимназията
— са на път да осъществят ед
на дългогодишна мечта да об
заведат учебните стаи с най-съ 
временни мебели, а в обучени
ето да приложат нагледни сред

паланка, 
неотдавнашния събор, а наскоро 
ще озвучим и граничния събор 
при Градине. Освен това

В
надежда,

кооперация
известни

вър
шим технически работи за уре
ждане на стопанска изложба и 
пр. и пр. Какви са изгледите за 
по-нататъшни дотации обаче не 
зная, нитп пък мога 
Само мога да кажа, че за под-\ 
вижното кино непременно тряб
ва да се увеличат. Защото билет 
от 100 стари динара е сравни
телно скъп за нашите посетите-

че и земеделската 
„Сточар“ ще задели 
средства и ще помогне учили-

ства. което е гаранция за срав
нително подобряване успеха на 
учениците. Ето защо, понастоя
щем и двете училища полагат 
огромни усилия да осъществят 
възможно най-скоро това же
лание. И не може да се каже, 
че нямат успех.

Само гимназията например, 
засега ще даде към 12 милиона 

■ ! ' -:

щето.
Най-голяма сума ще бъде из

разходвана за подобрение 
кабинетното обучение по биоло 
гия, физика, химия 
тика т. е. за онези 
които се нуждат от повече на- 
гледност и експерименти в обу 
чението. За пръв път гимнази
ята ще разполага и с кино-про

да кажа. на

и матема- 
предмети,Началото на — Известно е, че Септемврий 

ска награда за култура бе да
дена на самодейния 
Преди малко 
намерявате да подготвяте

есенния
обещава сравнително обогатена 
дейност. За първ път в Димит
ровград бе присъдена Септем
врийската награда. Освен 
ните културни акции — прожек 
тиране на два филма седмично 
в града и обиколки на селища
та с подвижното кино, предвиж 
дваме и други прояви. Безспор 
но, главната от тях ще бъде че- 
■ствуването на

сезон

ли на село и те чувствително на 
маляха.

театър, 
казахте, че въз-редов две

драми. Нима срокът не е къс? *— Освен с подвижното кино 
посещавате ли селата с още 
нещо, да речем, с представле
ние, концерт или подобно?

Не. Селищата «в Димитров
градско едва през месец или 
два видят един филм и това е 
всичко. Разбира се, и някое пре 
дставление, коетп ще дадат мла 
дежите или училището, ако под 
готвят. От наша страна, друго 
няма.
ва. В някои селища — 
вия. Някогашните културни до
мове сега са магазини, складо
ве и пр. И което е твърде важ
но: не се знае чии са. Ползват 
ги всички, а никой не ги под
държа. Ето защо, дори в центро 
вете няма библиотеки и чита
лища.

Да,малко време ни остава 
но аз мисля, че ще успеем. За
щото съще временно ще работ
ят два ансамбла. Разбира се, до 
колкото осигурим артисти и пое 
тановчици. Надявам се, че 
оправдаем доверието за Септем 
врийската награда, която полу
чихме.

70-годишнината 
от създаването на библиотеката.

Предвижда се също раздвиж
ване и на театралнта самодей
ност така че до края на годи
ната трябва да дадем още 
премиери. А няма да изостанем 
и от общите културни акции — 
„Месец на книгата“, който ще 
бъде през ноември.

ще

Има ли акции, които да сте 
запланували, а\ или са се про
валили или пък считате, че 
ще се провалят?
Вече казах, че без 

няма дейност. Сега искам да под' 
крепя това с 
то на годината

две
Няма обаче средст- 

и усло-

средства— Споменахте 70-годишнина 
от създаване на Димитровград 
ската библиотека. Какви 
готовки мислите да предприе 
мете и какви са изгледите за 
осъществяване 
ви?

пример. В начало- 
нашия танцов 

състав се готви почти три месе 
ца за фолклорния преглед в За 
греб. Когато общината ни при
съждаше дотациите предвидени 
те средства за тази акция зачер 
кна. И, разбира се, нашите фол 
клсристи си останаха у дома.

под

Гимназиятана замислите
— И накрая бихме ви попита

ли, очаквате ли помощ от ня
кого и кой според вас може 
най-вече да помогне?

стари динара за съвременно об 
завеждане на осем учебни стаи. 
Когато прибавим и миналогоди 
шното обазвеждане на залата 
за физическа култура гимна
зията ще йма към десет учеб
ни стаи, които отговарят на и- 
зискванията според 
вите за обучение 
училища

От дванадесетте милиона ста 
ри динара към 4 милиона ще 
бъдат изразходени за набавка- 
та на чинове, а над 7 милиона 
стари динара за набавка на на

жектор за късометражни науч
но-популярни филмове, 
безспорно ще оживи 
нията.

Тази учебна година основно
то училище за пръв път ще 
учи в новата учебна сграда, 
за която в период от 1963 годи 
на па насам общността даде о- 
коло 80 милиона стари динара. 
Училището също ще 
осем учебни стаи с нови мебе
ли. За четири от тях мебелите 
са дошли, а наскоро трябва да 
дойдат и за останалите 
Средствата от 4 
динара

— Веднага да кажа. че без сред 
ства няма богата дейност. Осо
бено в културата. Считам оба
че, че за 70-годишнината ще на 
мерим широк отзив, не сам<5 
сред обществено-културните сре 
ДП, нз и сред хората — посети
тели, читатели, зрители. Всъщ
ност, подготовките започнаха . с 
подреждането на книгите по ме 
ждународната децимална квали 
фикация. Крайният план за дей 
ствие обаче ще приеме отборът 
за чествуване, който 
трябва да оформим.

което 
предава-

Кажете нещо за дотациите 
и за изгледите те да бъдат 
увеличени?

— Всеки гражданин може да ни 
помогне. Няма защо да се учуд 
вате, именно всеки! Някой нормати- 

в средните— Какво да кажа: тази година 
общината ни даде 5,6 милиона 
стари динара, а това е само към 
4 Она сто от необходимите сред
ства. Ето защо понякога трябва 
да се комерциализираме 
вършим услуги, които имат мал 
ко общо с културната дейност. Та

пряко, друг косвено. Купен би
лет, пълна зала, за нас са по
мощ. Огромна. И материална, и 
морална. Посещаване на преда- 
вание, концерт или представле
ние. Нейно участие в самодей
ните активности. Но, най-голяма 
помощ може да ни окаже общ
ността, обществено - политичес
ките сили. Би трябвало да 
познаят с проблемите на 
Рзхз, Да разискват търху тях и 
вземат съответни решения. То
гава няма да се случи да се пре 
чертават дотациите за фолклора 
и пр. Селищата биха имали чи
талища, работниците 
повече развлечение. Вих 
да кажа, че трудовите 
ции засега по въпросите 
гурата са най-безчувствени. А 
те са нашият „резерв“ —

обзаведе

и да
наскоро

четири, 
милиона старигледни средства и нужните у- 

чебни пособия. По тоя начин, 
както ни осведоми директорът 
на училището, др. Методи Геор 
гиев, училището ще отговори 
с 60 до 70 на сто на норматив
ните разписания. Досега учили
щето изпълняваше тези норма
тиви само с 10 до 15 на сто.

Ако проследим откъде са те- 
- зи средства ще забележим, че 

това е усилие на цялата общ
ност: пет милиона са редовни 
дотации за х^ггериални разхо
ди на училището, а другите 
пет ще получат кредит, одобрен 
от републиката, 
похвала и

училищетовц епенели
чрез кирия от сградата на ос
новното училище, което за две 
години е отстъпено на комби
нат „Димитровград“

I*.щ. се за
за склад. 

Подобренията в учебното' де
ло ще гарантират не само ло- 

по-богата

култу-

?% -добър успех, но и 
извънучилищна дейност на 
чениците. Безспорно 
на различните

У-
работата

$ научни групи, 
секции и клубове ще бъде 
интересна

-Щ по-
и по-разнообразна,в града

* I искал 
организа

което от своя страна 
дизвика и по-голям§

-.Т
те п ре- 
интересI шг! I»м;

сред учениците.
Ясно е, че при такива усло

вия, с повече знания, ученици
те, които завършат училищата 
в Димитровград 
успешно ще се 
приемните в различните средни 
училища и факултети 
ната.

Заслужават 
димитровградските 

стопански организации, 
отделиха известни соедства от 
скромните си каси. На

на кул

1&Ж коитои ка- 
тря-

заинтересуват, нали?тШШтшт дрови и материален. Само 
бва да се

по-късно по-първо 
комбинат

•Л
място промишления 
„Димитровград", който даде 500 
хиляди стари динара,

класират на

Ст. И. в стра-
колкото ___

Виторио М.ц разк„ = ™ _

нуващо, отколкото да се изложа на опас- . Каролин, 
ност в тресяща се савана. Да се прибера лаР°лина
късно в къщи и да трябва да изслушам 
всичките ти жалби, е много 

! отколкото да се озова внезапно

я иди да видиш — А не. ще ида утре,..
Гледай да не забравиш, иначе ще 

ни глобят. . . Та какво ми казваше? 
Много ме

КОГАТО 

ГОВОРЯ С НЕЯ
отиде и почти 

върна, като каза, че никой
— Добре — каза жена ми. — Значи 

какво казваше?

веднага се 
не плаче.

интересува. Говори, говори. . . 
— Това е, казвах ти,по ужасно.

че понякога 
да ти го-

лице сре
щу лице с някой тигър в Бенгалия, Мене 
ми е много приятно да стоя в къщи. Ра 
збира се, не бих казал същото,
•дах от сърце или бях приятел

знаеш ли какво става, започна— Казвах — отвърнах аз, — че много 
пъти аз говоря, когато. ..

^Кена ми вдигна ръка пред устата ми.
Извиняван — каза тя, — но забра

вих да дам успиващото средство 
цата... Ще ида да им 
върна...

ворп нещо, дори важно ... 
Погледът на— Забелязах 

на ми, - 
в къщи.

— Грешиш, мила — отвърнах аз, като 
повдигнах очи от вестника. — Ще ти ка
жа дори, че не бих могъл да живея без 

. вас.

каза ми оня ден же- 
че не ти е приятно да стоиш

ако стра 
на удоб-

жена ми стана разсеян. 
— Извинявай, слушаш ли ме?гия живот. за

на де- 
и ще се

питах я аз.
Дз, да, слушам те... Мислех си са

мо дали тая сутрин развалих лет хиляди 
лири или десет хиляди...

Добре — казах аз. — Като си спо
мниш, ще ми кажеш..

— Да,но ти продължавай... Интере
сува ме.. . Какво казваше?

— Че понякога. ..
Не, не, развалих банкнота от пет 

хиляди лири, а не от 
Трябва да отида да видя дали са ми вър 
нали точно... Извиквай, моля ти се...

— Да, но..,
— Нямам време сега да те слушам.
— I Це ми го кажеш друг път ... 

всеки случай фактът си е факт — ти ни 
кога нямаш желание да говориш с мене. 
Това е несъмнено. И не разбирам защо.

— Ами тогава защо когато си в къщи, 
никога не говориш с мене? — запита ме 
жена ми, която за шастие не бе разбра
ла много неща от словото ми.

■ го дам

— Да, мила — казах аз.
Върна се след десет минути.
— Говорехме за нещо —
— Действително — 

обяснявах ти защо
— Ще ми дадеш 

прекъсна ме жена ми.
— Заповядай — казах н ~

обикновено ги пуша запалени.
— Така е — измърмори* аз, като й 

поднесох една запалена кибритена : 
чка. — Готово.. . Та какво" ти казах?

Казваше ми, че много пъти, кога
то започнеш да говориш..

— А да. .. И тъй, много пъти 
ва. когато започна да говоря...

— Ходи ли да платиш данъците? — 
запита ме жена ми.

Тя ме погледна изненадана.
— Ще ти обясня — добавих аз. — Ви 

диш ли, семейство като моето е особено 
подходящо за ония индивидуи, които ка
то мене се нуждаят от силни вълнения. 
Аз съм по-скоро буен по природа и не
прекъснато се нуждая от мъчнотии, ко
ито да преодолявам, от пречки, които да 
побеждавам. А семейство като моето, 
състоящо се от съпруга като тебе, пет де 
ца, чиято обща възраст не прехвърля о- 
семнайсет години, една полуглупава слу
гиня и от единственото в света куче- 
кретен, е поведе от‘ достатъчно, за да из 
пълни с различни вълнения един живот, 
който иначе би изглеждал пуст. Да жи
вея в нашия дом, всъщност е донякъде 
като да живея в джунглата. Да прекося

— Защото, видиш ли, щом започна да 
ти говоря... каза тя.

подхванах аз, — 
аз понякога...— Почакай, извинявай — прекъсна ме 

неочекивано жена ми, като ми направи 
знак да мълча. — Струва ми се, че най- 
малкото плаче, ..

ли една цигара? —

аз. — Та. ..— Не вярвам — казах аз. 
казвах ти...

— Замолих те да млъкнеш за малко! 
— каза жена ми. — Не, никой не плаче... 
Та такво ми казваше?

— Казвах ти —отвърнах аз, 
не говоря много често с тебе, то е защо
то много пъти, щом започна да...

— Мълчи, мълчи, струва ми се, че на 
истина плаче — прекъсна ме отново же
на ми. — Каролина — извика тя. извър-

И тъй,
десет хиляди...

кле-

— че ако
Въвсе случ-

I
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Лапи лри почистване па кооператипнии фасул моята Ста- 

пойка се отличиДНейната продукция беше показана за мостра в 
града. Прашинчица не й намериха. Изкуппателите останаха 
възхитени и когато им закарахме три камиона пълна чували, 
хич не ги отвориха. Грабнаха го на .най-висока цена нашия 
фасул. Както си е >с бучките пръст и фуражните смески.

— Ти, Станойке — рекох аз тогава на жената, — направи 
един подвиг, но тая работа няма да мине току-така незабеля- 
зно! Да знаеш!

И написах дописка до окръжния вестник „Напред“. Там 
я поукрасили с разни големи слова и със газлавие „Станойка 
Ст. Кунева — най-добрата почиствачйа на боб (ръчно) в село 
Бяла Люляка!" тя се усмихна до заглавието на вестника. То 
беше голяма радост за родата ни, поради което се наложи да 
изпием всичката ракия на баджанака. Не му е много, щом во
ди сестрата на моята знаменателна Станойка! А баба Дочка, 
майка н, изряза дописката и я сложи до кандилото си.

Добре, ама учителят Даньо започна да клеветничи из се
лото. Отпечатването на дописката станало случайно, породи 
липса на материал. Где можел човек като мене с трето отделе
ние да пише дописки! Где може ли? Добре-е-е.

Една вечер спипах другаря Даньо в пивницата. Ракия за 
жабуркане си купуваше. Зъб го болял.

— Стой, не мърдай, даскале! — прошепнах на ухото му 
аз. — Зъб ли, зъб ли те боли?! Червена репичка си турил под 
бузата си, на кого ги продаваш тия? Алкохолизъм проявляваш, 
а децата ни, горкичките, на ум и разум ще научиш! Още тази 
вечер те те изрисувам в една дописка! Мене в редакцията ме 
познават и ми писаха да дам нещо критическо..Ще видиш 
звезди по пладне, даскале!

Учителят изхълца:
— Ти милост нямаш ли, бе бай Станьо? Мен .душицата 

ми ще изхвръкне от болка, а ти и вестник отгоре на това...
— Душицата ти изхвръква, а що чиниш в кръчмата? 

Съвременната медицина не признаваш, на зъболекар не оти
ваш, а е алкохол ще притъпяваш болките си! И даже съзна
нието на подрастващото поколение, в което е и моят Куш.о! 
Още тази вечер ще те извъртя!

— Чакай бе, бай Станьо! напълниха се очите на даскала. 
— Защо ме преследваш, какво искаш от мене?

— Нищо не ща! — думам. — Само да поправиш на наш
карикатурата! На първата стра-

.

цедено

_ \ .4, ипломр'^
-ЦС/ЧКО, /чомо лу

г-3
И, гл Р у/

Куня двойките... Иначе 
ница ще се озъбиш, че да ти се смеят трудещите се наляво и 
надясно!

Моят калпазанин Куньо премина с четворка. През ля
тото беше в детската градина, макар че някои го мислеха за 
техническо лице, т. е. за помощник готвач например, 
му никне вече чер мъх под носа. След това ходи на лагер в 
Лге ич.0 аь ‘ажвя ао вй ажодо; 'йайен алиПиньиьио о вхвнинвки

защото

осигурил леки науки докато дойде време за средно училище 
(където я стъпи, я не!).

Ето как разбрах какво нещо е авторитетът на човека-
-дописник.

Веднъж имаше маслини в . магазина. Хич не се натисках 
даже. Само мръднах клепач на магазинерката Севдалина:

— Тебе, другарко Севдалинке, само вестникът ще те опра
ви за слабия асортимент! Доставяш две щепички маслини на 
едно трудово население от няколко хиляди броя. 
ват така?!

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ
Къде да- И Клубът на 13-те създа

ден в Америка, има за цел да 
се бори с различните предраз
съдъци, 
брание на 
състояло на .13. XII. в стая 

13, на 13 етаж. В него взе
ли участие 13 члена на клуба, 
а също и стопанката на поме
щението има 13 черни котки.

г^Имали такива клубовеСевда зяпна нещо да каже, че не е виновна, което си е 
и право, но аз останах непреклонен. Сетне получих едно кило 
маслини право в къщи. Севдалина се направи на ударена — 
не поиска пари . . .

Наскоро издебнах доктора. Човешкия

Организационното съ 
това общество се

Ш Клубът на Дората с нисък 
ръст, открит в 
ява 45 души. 
задача е да осигурява за свои
те членове билети за театър 
на първите три реда.

И. Кут. „По моите наблюдения 
много от хо

ландските ергени считат ерген 
ския живот за идеална форма 
на живот и са готови 
борят за него“.

Нямашедоктор.
хора в кабинета му Влязох и се превих от болки. Докато ме 
сложи на леглото ,аз направих три прескундака на пода. Най- 
-сетне докторът ми даде бележка за курорт в дома на труде 
щите се селяни в Банкя и аз моментално оздравях. Но ако не 
му бях казал: „Докторе, и теб вестникът ще оправи, гдето 
тави веднъж баба Добрина да слънчаса на мегдана 
нямаше да излезе от симулацията.

Вечера получих писмо от баджанака Калчо, дъшеря си 
щял да жени. Вика ме в едно село

пания, набро- 
:новна негова

заяви Кут

да се
ос- 

, нищоо • Е9 Клуб на плешивите е съз
даден в ГФР. Неговото ръко
водство се обърнало към пра
вителството с искането на ли
цата, оплешивели до 40 годи
ни, да се дават безплатно пе
ри к и.

■ Нюйоркският клуб на раз
ведените има филиали в 30 гра 
да на САЩ. Неотдавна клубът 
повдигнал въпроса за прераз
глеждане на закона за разводи 
те, преди всичко тази част коя 
то предвижда затвор за непла 
щане средствата за издръжка.

ГРАМИна румънската граница. Где 
сме ние в Тракия, где ще е сватбата — хич да не е 400 кило
метра дотам! Но аз ще бъда на сватбата и още как! Ей сега 

председателя на ТКЗС другаря Славейчев: „Другарю 
председател! Една дописчица съм приготвил за вестник! На
ли знаете, че познават. .. На какво прилича 
на труда в стопанството? Вчера на новия 
имаше само двама души! Добре, че аз отидох да ги видя, та ста
наха трима! Това не се отърпява! Борбата за високи добиви .. .“ 
Славейчев даде колата и каза на шофьора да напълни една ре
зервна туба бензин; че да повози младоженците от негово име.

Да бъдег човек дописник било сладка работа!' Аз отдав
на Не пиша, защото няма за какво. ТКената не се проявлява 
вече, защото я настаних деловодителка в потребителната 
рация. Казах на председателя Ламби една приказка, че ще му 
видя работата във вестника, гдето посред лято лани се беше 
свършила' басмата, и — готово!

Това имах да река аз, бай ви Станьо Кунев, дописник 
от село Бяла Люляка, Щ-ски окръг. Пешо ПЕН

НЕУЯЗВ! 1Тказах на

Живот му/ земен 
без преч

тази организация 
напоителен канал 52 В Ню Йорк е създаден 

клуб на двойниците. Член на 
клуба може да стане само то
зи, който прилича на някой 
знаменит човек. В него има 
11 „Айзенхауеровци“ и 4 „Чър 
чиловци“.

се ниже 
хем знае/да плюе, 
хем знае да 'Лиже!Ш В Аржентина съществува 

клуб за зашита на- тъщите и 
наброява 137 члена, 
зетъове, който се отнасят пре 
красно към своите тъщи.

Това са
ОПАСЕНИЕ

Без страх и свян 
му бих ударил ножа. 
ко плаши ме 
дебелата му кожа!

коопе- Е5 Клуб на мъжете, 
рани зле от своите жени, 
ществува вече 70 години. Въ
преки че хиляди мъже се на 

клубът на

трети- 
съ-■ Клубът на ергените, съ

ществуващ в Холандия, е ре
организиран в 
партия по 
един от

политическа
предложение на мират под чехъл,
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