
ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКОТО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО л9 ФЕВРУАРИ 1968 ф БРОЙ 328 ГОДИНА IX А ЦЕНА 20 ПАРИ

ГРАНИЧНИЯТ СТОКООБМЕН 

Е НА ЗДРАВИ РЕЛСИ1

Югославия и Бъл; Граничният стокообмен между
с^о така с”г"р“к„"н "Ртез нТ

ките от договорештте за първия месец доставки вече 
пристигат в двете страни и има изгледи тазгодишният 
стокообмен да бъде и по-голям, и по-оезпрепятствен. 
В разговорите, които в рамките на стопанските пре
говори между СФРЮ и НРБ се водиха в групата за 
граничен стокообмен през месец декември в Ф ’ 
пролича не само желанието размяната да продължи 
и се развива, но и да се настои за вземане на мерки, 
които да улеснят това развитие.

вести и и набългароиата иароаиост в сФр югосаа в ия
Сесия на Общинската скупщина в Димитровград

ОТБОРНИЦИТЕ НЕДОСТАТЪЧНО 

ОСВЕДОМЯВАТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ телите в граничните райони на 
страната.

Тазгодишният обмен вече е 
започнал. През януари бе дого
ворено първите ттратки от една 
та и другата страна да 
на по 70.000 долара“. „Тексим 
ще осигури на „Ангропромет 
значелно количество свинска 
мас за технически дели а „Ан 
гропромет" — конци за броде
рия за 51000 долара и 
за 19 хиляди долара.

Тези стоки вече пристигат.

Има условия 
ване на този вид 
сътрудничество

внос-С директора на отдел 
износ при пиратския 
промег" др. Витомир ТКивкович 
неотдавна беседвахме за мина- 
л а-годишните |резултати и за 
тазгодишната размяна и той ни 
осведоми, че граничният стоко
обмен е на здрави релси и вза
имното разбирателство 
партньорите в обмена доприна 

"ся много за укрепването и ра
звитието му.

„Ангро-

• ПРЕПОРЪКИТЕ НА ОС НЕ СЕ ЗАЧИТАТ ОТ НЯКОИ КОЛЕКТИВИ % СЪ
СТАВЪТ НА СЪВЕТИТЕ И КОМИСИИТЕ ТРЯ БВА ДА Е ПО-ДОБЪР

# ГЛАВНА ТЕМА — СТОПАНСТВОТО И КОМУНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ
възлизат

I
I

междуОБЩИНСКИТЕ органи — съ 
ветите и комисиите — са рабо
тили успешно, обаче могат да 
се направят някои забележки, 
когато става въпрос за състава 
им. Именно 1К0'млетентните за 
избиране на членове на съвети 
те не винаги са държали смет
ка за тяхната квалификацио
нна струкура. В стопанския 
съвет има най-много земедел
ски производители, а броят на 
икономистите и работниците от

Сигурно най-интересната точ
ка От дневния ред на 
сия бе Отчетът за работата на 
общинската скупщина и нейни 
те органи през 1967 година. На 
11 съвместни и осем отделни за

както и
на един общински събор през 
годината, са били 
многобройни въпроси, засягащи 
различни сфери ня обществено- 
политическия живот на кому
ната. Именно за това и разис
кванията по отчета имаха спре 
делено съдържание: да сс под
чертаят резултатите, но слабо 
стите, които трябва Да 
преодолени в следващия пери-

о успял да свърже работата на 
съветите и комисията с най-ак 
туалните въпроси на комуната. 
Многобройните съвещания със 
стопанските и друти ръководни 
лица са имали положителни ре 
зултати в разрешаването на ре 
лица проблеми. Същ0 резулта
тни са били и неговите срещи 
с избирателите в отделните се 
лища и с трудовите колективи 
по предприятията. Но рядко я- 
вление е граждани дя

тази се-
чадърк

„Свобода“ 
19 000 ДО-

Димитровградска 
изнесла стоки за 
лара за разишря-седания на камарите

обсъждани размяна 
600.000 дола- 

„Ан- 
овластен

Миналогодишната
възлиза на около 
ра двупосочно. Пиротски 

който е
стокообмен

През декември миналата го
дина в София започнаха разто 

между делегации на 
стокообмен

гропромет“, 
за граничния 
НРБ в нашите краища, е изне 

за около 290.000 дола

идват с вари
СФРЮ и НРБ за 
през 1968 година. В рамките на 
това работи и групата за гра
ничен стокообмен с представи- 
вели от двете страни.

Групата изготви 
новата спогодба за 
стокообмент. стоковата проекто- 
листа и протокол за разговори 

Според проекта новата спо 
годба се различава от досегаш
ните по това, 
ше продължава да важи за сле 
двашите години, при

С:'-: Е-

съл стоки
ра, като 9.000 долара лрсдстав 
лявабъдат остатък от договорения из 

1966 година, а българскинос за
„Тексим“ — също за 280.000 до
лара от договорения износ 33 
миналата година и за 28.000 до 

остатъка през 1966. От

проект 33 
граниченод.

ВСИЧКИ ОБЛАСТИ на ли
са били разглеждани от 

скупщината. На еди 
съвместни заседания

вота 
състава на лара от

общата договорена сума за гра
ничен стокообмен с НРБ това е 
около 60 на сто а другите 40 

стокообмена са извър 
в Зай-

те.надесетте
са обсъдени 41 отчети, анализи 
и информации от сферата 
стопанството,. положението >в от 
делни трудови организации, 
здравеопазването. образовани
ето и възпитанието, за .работа
та на събранията на избирате
лите и «а органите на управле
нието., Освен това са били из
готвени и" приети от отоорни- 
ците 128 решения и други зако 
нно валидни актове, отнасящи 

•стопанството и другите от 
живот.

че автоматичнона
на сто от
швани от предприятия

граничните райони на
условие, 

страните и е 
поиска отменяването й. 
ще е ново улеснение,

стокообменът обикнове- 
месеца

че нито една отчар и в 
СР Македония.

Структурата на изнесените в 
НРБ стоки е обогатена с нови 

все още най-

Това
■лятото

досега
но започваше няколко 
след настъпването на новата гс

артикули, обаче 
голям дял в износа иредставля- 

концентрираните супи, ча- 
дамското долно бельо и

дтга.
От югославскатават 

дърите. страна във 
на тозивръзка с развитието 

вид обмен бяха повдигнати ня
кои въпроси за разрешаване.

Например бе предложено па
ртньорите да могат ля ползват 
свои транспортни средства при 

на стоки, без при

ДР.се за Благоустрояването в града и селата — честа тема п Общинска
та скупщина

обществениярасли на
По отделни въпроси, 
разглеждани на сесиите, а м- 
готвяни препоръки до редица 

колективи.

През миналата година напри 
НРБ: чадъ- 

супи 33
които са

мер са изнесени в
78.000 долара,Ри за

около 30.000 долара, дамско до
лно бельо за 62.900 долара, бап-

25.000

промишлеността е по незначи- при председателя с определени 
телен. В съвета по земеделието предложения, които да нямаг 
пък има трима просветни рабо личен характер. Най-много по
тници. Такапщ структура поня- сещения е имало по въпроси 
кога е била пречка за разреша на заемането на работна ръка 
ването на въпросите. и оплакване от решения на кем

ОТБОРНИЦИТЕ най-много са петонтни органи, срещу които 
се интересували за въпросите не може да се обяви предсе- 
по благоустрояването на града дателят.
н селата. Благодарение на по- В следващия период пред ску 

на отборниците и на тях- пигината стоят редица въпроси 
пате дейност са разрешени ре за разрешаване. Сигурна най- 
диця комунални въпроси. Всъ- важният ,> разрастването на ма 
щност това е отражение на ис- термалната сила на комуната 
кане-го на избирателите, които посредством укрепването на и- 
проявяват голям интерес към кономината — специално в об 
благоустрожането на населени- ластта на земеделието и про. 
те места. В резултат на това ммшленостга, макар също зна 
ОС се ангажира за поправката чими Яа са туризмът и радви- 
на пътищета към Долна Невля, тието на редица спомагателни 
Смиловци и Т.рънско Одоровци, дейности, от ксито все повече 
за електрифицирането на За- се чувствува нужда в града и 
бърдае, Сливница, Света гора в селата.

Куса врана. Откриването на Сесията прие доклала с кон. 
яве автобусни линии към Трън статация, ч0 в условията на си 
ск. Одоровци и Забърдие съ- лното развитие на демократ,и- 

° трябва да бъде зачетено към зма в обществено-политическия 
икиииативте на отборниците. ни живот Общинската скупшл- 

СЛАБОСТИ в работата на от ця е внасяла елементи на само 
^ Една управителност и с настоявала

да се освободи старитр ме
тоди на работа. Затова са и по 
стигнати немалко успехи а не 
йната работа.

трудови
НЯКОИ ТРУДОВИ колекти

ви обаче, въпреки задължение- 
проведат препоръките и 

и гтрепоръки- 
неосъществени.

случаят в Дб 
здраве. Трудо 
ДНЗ ошр не е 

за управител 
не се спа- 

ОС за

доставянето 
това да бъдат взимани специ
ални позволителни, които 
необходими за 
външнотърговскя 
тъкна се, че приемането на то 
ва предложение ще блапорият- 
ствува за ускоряване на тран
спортирането, 
на разноскитр по транспорта и 
Ше дава възможност на произ
водителя да има повече време 
във връзка с договорените сро
кове за доставките, тъй като с 
возилата транспортирането ня
ма да трае повече от един ден.

Двете страни се съглааиха, Да 
се продтчи въпросът за произ
водствено свързване и сътруд
ничество между предприятията 
от граничните райони на двете 
страни.

Съшо така бе предложено да- 
се оформи съвместен координа, 
ционен комитет за граничния 
стокообмен, който да обсъжда 
проблемите и да действува пред 
номпетентите органи на двете 
страни за уреждане иа възник 
налитр въпроси по разширява
не на работите. Това бе прието 
и от българските представите
ли в трупата м бе внесена в 
проекта на спогодбата.

ски гащета и костюми за
копци за 44.000 долара, 

обувки, 
тергял

садолара,
6.000 чифта дамски
2.000 чифта ботутпки,

въз
транспорт. Из

возилатато да
са спазвали това 
те са останали 
Най-изразителен е 
ма на народното 
вият колектив от 
обявил конкурс 
на Дома, а до скоро
звашр и решението на _сги_ 
работното време в тази 
туция.

ИЗГОТВЯНЕТО на решенията 
на общинската скупщина е вър 

по определена процедура. 
п° било съ-грудниче-

събранията на изби- 
фазата на из 

ооо

поли и друго.
За първи път в граничния 

стокообмен по-значително е У- 
час-гвувало и димитровградско
то предприятие „Свобода“, кое
то е изнесло „хеланка * дамски 
панталони за около 20.000 до
лара. Също за първи път са из 
насяни обувки и ботуши, които 
както е известно са много тър 
сени в НРБ.

за намаляване
чина

Българският партньор на „Ан 
гропромет“ — „Тексим“ по взаи 
мно съгласие е внесъл през го 

Югославия към 5.000

вяло 
Значително е
ството на
раделите още във _
готвянето на тези Реш т,^игоо- 
■бен0 когато са -имали по-широ- 
ко значение. Обаче им3 « _
боето. Например °тдешш Р? 
ния са представяни на

непосредствено преда
им ИЛИ пък ме
достатъчно. Счит 

на решени. 
и избирате- 

ако в 
рабо

дината в 
тона цемент за около 44.000 до
лара, концентрирано 
пюре за около 25.000 
около 300.000 чифта дамски па 
мучни чорапи, тъкани за въз, 
производствен -материал на кон

доматно
долара,

що
телите 
приемането 
разяснявани 
се, че в изготвянето ; 
ята и отборниците, . 
лите биха били по-де^м.
предварителните Ф*3* кои-
та се предложат 'гезне-и. 
то да се изясни делта1 ** ^„а 
ното решение въз ^ ^
това да се осигури ангажиран^
то на мзбиратедаге м о^ор^ 
ците по-широко да овсъ'’^,н_у. 

* «*

фекциите. фротирни тт>кани нсъшо има.
слабзта връзка с орга 

ните на управлението в труДО-
организационните ^лред-

на самоуправление-
макар с&п°дДа« дИМИТрОВГрдд

борнициите
от тях ,» ДРУГО.

Тези стоки главно са ползва 
ни от предприятията и потребиМ. Н. Нейковставители са в 

гитс органи 
то по селата, 
заинтересовани за
ня своето селище.

ВРЪЗКАТА на отборниците 
с избирателите още не е доста
тъчно здрава. Още не се
ад^б^ета^обн^^тГ^У В Димитровградска община 
пшика и за решенията, които на преизибране подлежат само 
гАизготвят и приемат. А име- трима директори на предприя- 
нно това е необходимо, кхгато тия и обществени институции, 
се касае Д-о публичността в ра- В хода на реформата и укреп 
ботата на органите и на. ОС. ването на' стопанските оргшш- 
5^кда®щите трябва да събират зации са променени директори 
Я^мГ>Гпредложекия на изби те. в много стопански оргаииза 
>тения ,въпроси д, по ции, така че сега няма да се

скупщината. Частично преизбират, 
въпроси са били гфвди
отбзрниците «а сесиите ректора на каучу2:овИя

условия това да ста- 11ат „Димитровград“, директора 
на основното училище ,,М .-ши
ПИЯ Де" Я ДиМ1!ТрОВГР 1Д и ди- 
1«ктора нз ос-п внот;) ;,-дияюие

Редом с това бе предложено 
откриване на магазини в гра
ничните места — български У 
пас и наши в НРБ, но се реши 
въпроса да се решава по-късно 
от координационния комитет.

Тези преложенмя говорят До-

Преизбиране на директорите
оове-

ектите 
ални изменения и 
ггги решеиия.

Иначев Трънскз Одоровци. 
почти зекчк-и ръководители на 
стопански организации имат 
средно или виеше образование. 
Само двама са без завършено 
средно образование.

стагьчно убедително, че граии-
в но

МЕЖДУОБЩИНСКОТО
трудничество със съседагита Пи 
ротска и Бабушиишка общини 
Не е оообеяго резултатно и през 
миналата годасн.4- В .областта на 
стопанството, «ъдето това сътру 
дничество е най-желателно и 
Най-необходимо, няма по-значи 
телни резултати. Все пак може 

за успех оформяне 
съвместни служби, 

са прокуратурата, пра- 
позатцитата, комуналния^ зав^ 
за работна ръка. службата 
съобщенията и транспорта и пр-

съ
чинят стохообмеп навлиза 
ва фаза на развитие, кЪдето по 
край разширяване на стоковите 
листи значително место се па
да на перспективата, за уетапов 
яване на приграничво произвв 
дствено коопериране между ре 
дица сродни предприятия ог 
двете’ страни.

Трябва да подчертаем, че сто 
панските организации все по- 
широко отварят В1ратата на мДа 
дите специалисти, а това е още 
една гаранция, че стопанството 
в тази о>5шина с успех ще „ се 
справя с трудностите в пррвеж 
дането на стопанската рефор-

ра телите 
вдигат в 
такива 
газпг от 
обач,- има
ва по-масок». .

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ня <)б|Н,гн- 
скугшрта през тх^динпта

На преизбиране ягодлежат да
к - мвида се счита 

то на някои 
каквгито ма.

М. Н. Н.м. В.
ската

V
л



СЪВЕЩАНИЕ В ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА СК НА МАКЕДОНИЯ

Ние не можем да бъдем пасивни 

наблюдатели, когато се фалшифицира 

миналото на македонския народ

с.-марии'. 11ш ШХождаме Ор то
ва, че перспективата на Балкз 
ниге е взаимната зачита, 
не правото на '®секи нар д, бш 
оглед дали е голям или малък, 
в братското съдружие иа 
чки, въз основа на пълно рав 
напра вие. Но за да се стигне д о 
това, необходимо е да се 
жи сметка за това и да се има 
високо чувство за отговорност 
въз всяко положение, да се 
я к рив а !■ истинските интереси 
й да се разделят ст лъжливите 
и националистически, през дял 
4та истори да се търси онова, 
Което аги свързва, а не 
воети ни разделя. Често 
надхвърляше, а и сега се под 
хвЪрли от български дейци че 
нашата' нация и македонското 
идцябнално съзнание се разви 
ват върху, знтибългарска 
основей- че уж в оцен- 
българЗЙа основа, че уж в оцен 
«ата на- пфтда ка окупацията 
не сме различавали българйси 
те фашлСтки окупатори от 
българските народ;, неговата ра
ботническа: «ласа: х Комукисли 
ческата партия;

От началото на нашето въс
тание. па все'до днес, разобли 
чавайки българските фашистки 

окупатори и борейки се про 
тип' тях с оръжие в ръка, .ре
шително се противопоставяхме 
на всякакви велик обълтарски
прет&мзии спрямо Македония, 
имаХтие, а ги в нашите маси раз 
низахме чувство за зачитане 
към българския народ къвг ие, 
г:вата борба, а особено към не
говите симпатии за- нашата на- 
родоосвободителната борба. Ка- 
игите хора тачеха и тачат 
паметта- за всички оиия 
прогресивни български хо
ра. които с оръжие в 
ръка, а по-голямата част жерт- 
вувайки и живота си; действу
ваха в редовете на национално 
освободителните движения на 
македонския народ от илинден

в си

дър

Говорейки 
със съседните страни, Цървен- 
ковски особено лсгъкна разви
тието на отношенията между 
СФРЮ и НР България като ка 
за че тези отношения доведоха 
и до контакти между държав
ните и партийни роководителд: 
межда- България >и СР Македо
ния. Говорейки за тези връзки 
през последните три години 
Цщтвенковски каза;

. „Мога свободно и отворено 
да заява, че дори и тогава ко- 
гато съществено се различавах, 
ме, разговорите бяха нс само от 
крити, ;но и приятелски, изпъл
нени с чувство на отговорност 
пред своя народ и неговите мн 
гереси. Такъв характер имат и 
разговорите, к01тто водих с То
дор Живков и други българ
ски ръководители през май ми 
налата година.' И в тези разго
вори, как то и в много преди 
тях,, покрай изразеното жела
ние за по-нататъшно развитие 
на всички отношения, релефно 
намериха израз и разликите в 
становищата по отделни пробле 
ми, произлизащи от третиране
то и правата на македонците 
от Пиринска Македония в НР 
България и към НР България 

- от отношението на ло-голямата 
част ка българката истори опра 
фия към миналото на македон
ския народ.

В рамките на такива отноше- 
изтъкна Цъвенковски 

—- .крито се основаха върху ра
вноправието, съвмествнато за
читане на правата и интереси
те, с право се считаше, че шс 
се превъзмогнат разликите 
становищата и ония проблеми, 
които историята ни остави да 
решаваме, включително и ' про
блема . на македонското нацио
нално малцинство. Централният 
комитет на СК Македония счи
таше, че това представлява за
дължение и за другата страна, 
и тя да съгледа последиците от 
всичктI присъствуващи явления 
на национализъм и терилориал

вата на македонците от Пирин- илн с общо й/50 жители, 
ока Македония. Ние. винаги с голямо зачитл-

Искам да кажа. че за нас от нс сме се отнасяли към така 
ношението на СР Македония наречения димитровски курс на 
към македонското национално Българската 
малцинство има съществено зна партия по отношение на маке- 
чение. Признаването на маке. конския въпрос, а па-спецлал- 
донската национална индивиду но към и етери ческите решения 

македонската на X пленум на ЦК през август 
19-16 година
конски. Тогавашният Централен 
комитет и цялата българска 
парния бяха тогава на върха па 

на интернационалистическитр пези 
ции п областта на националния 
въпрос.

Има много становища, публи
ка чно изразени и обнародвани, по 

отношение историята на българ 
е шия народ, които, искрено ка
зано, ие могат, а да нс предиз
викат учу даване. Но дали ня
кои и как шг слави и величае 
царете от миналото, това е не
гова вътрешна работа, въпрос 
на негова собствена преценка 
и оценка на реалното положе
ние. Ние от своя страна зача-гъ 
ка на нашата нация не сме тър 
сили и няма да търсим далеч 
и средния век, нито пък в дър- 
жавнотвориостта на Самуил и 
подобни.

Обаче, ако о-г нас се иска да 
бъдем безразлични, когато 
настоява да се фалшифицира 
и присвои националното мина
ло на македонския народ, това 
вече е нещо друго и ние нито 
може, нито смеем да бъдем па
сивни наблюдатели. Още пове
че, че е очевидно, че зад така
ва активност се крие съвсем о- 
пределена \ц актуилизирана по

ет литичсска цел.
В разговорите Тито 

ков в София през есента нз 1965 
година бяха порицани ония по
стъпки на отделни 
които фалшифицират миналото 
и, актуално политизирайки ис
торическите събития, тровеха 
нашите добросъседски и прия
телски отношения и полека.ле-

в ка ставаха източник на разни актуилизирани и политически •. 
стълкновения и недоразумения.
Двете страни наблягаха за по- 
г-оляма въздържаност а публич 
ните полемики и върху прена
сянето на изследването на ми
налото на научен план, .с по-го 
ляма научна и морална отго
ворност. Ние от своя страна 
правехме всичко възможно да 

с- спазваме това съвместно съгла- 
пък сие и мога да кажа, че в това 

успяхме. Но това не беше слу
чай и с българската страна. От 

България! моето последно посещение на

НР1 България и от разговорите 
с Живков и българските .ръкО,- 
водители, в българските описа.* 
пия и- вестници са написани о- 

комуниетическа коло стотина статии в к?:ито се 
посяга върху миналото на на
шия народ и върху които се из 
насят екидентнз фалшифоТцира 
пет оценки ет- преценки на с-ъбл- 

каза Цървои- тията с една единствена цел: да 
се „докаже" уж българския Ха
рактер на Македония. Не жв> 
лая да се спукна до провинции 
вяно-шовинистичното равнище-' 
•на „Славяни“ „да полемизира.ч 
с такова едно панфлетио епн- 
са-ние, още по-вече, че от страна 
на българските .ръководители 
ни уверяваха, че те порицава 
тази и такава дейност- Но по
следните събития докрай ясно 
ни преду.преждват, че такива 
и подобни становища по отно
шение па нашето минало започ 
ват официално и о-г най-отго
ворни форуми, и от най-отго
ворни личности и дейци да се 
прокламират като официално 
становище на Българската пар 
тия и държава. Далеч бихме о- 
тишли ако тук всичко изнася
ме. Достатъчно ще е ако кажа 
само, че през януари тази годи 
на най-висшите български ръ- 

сг ководатели провъзгласиха на
шия Илинден за въстание нз 
българския народ. Стита се до
там, че се предупреждават бъл

за отношението
онова, 
ни се

алт-гост значи за 
нация крал на всички възмож
ни вълнувания които бяха в 
миналото, а които и днес съще 
ствуват в съседните страни. От 
друм страна признаването 
националните правад 
донското малцинство трябва да 
значи превъзмогване на 
онализатороката политика 
една част от македонската на
ция и даване възможност иа 
македонското общество «армал 
но да участвува в изграждане
то, преди всичко на културното 
единство на цялата нация.

Същевременно 
страна.

на маке-

денаци

ние живеем а
В КОЯТО народностите 

националните малцинства се 
ползват с всички 
права (училища национални, 

на майчин е- 
зик, право на използване на своя език в комуникацията с 
институциите, право на култур 
ни институции на майчин език, 
свооодно развитие на своето на 
Ционално битие, културна 
ховна връзка със страната 
матица и т. н.) и затова не мо
же другояче да гледаме и да: се 
отнасяме към естествените пра 
88 На -нашето малцинство в дру 
ште страни. Този и такава по- 
^г^Ка толкова е станала до
минираща в нашата платфор.

" лари ’и от психоло-
цгията на -нашия човек че 

В малките групировки народности 
' “ ^5 ползват с всички пра
ва, както и другите народности 
леС Са ЧИСЛен° много по^.’

признаването нацио-- 
• ШтР права на македонците 

ке-д™ипт°Ка Мак0Д«нмя за ма-

ни аспирации, изразени в пе- шение на македонщтрП^г°Ттто~ 
чата. научните публикации и ринока Македония 
по друг начин, >и да заеме днес тересна и загриж-яят,,-. „ ат ин 
единствено възможна позиция ка. От първото аЩа динат,ш' 
в. Европа: пълно зачитане ка през 19"б година в 
националните права на' нацио- Македония македонците 
налшгте малцинства. Такава по сгуват с над 700^ 4 те
лнтика беше напълно приета население през 1956 
от македонския народ. С право 63,7% или 178.862' 
се считаше, че другата страна, през 1965 година ’ 
в случая НР България ще тръг участвуват с 0,1% 
не по димитровския път в ре. нт населението 

шаването на проблема за пра-

ет ДУ

гарските историци за- това,' че 
на таза събитие не са даваеги
достатъчно място в учебници-гг- ския и следилинденския- пери- 
и че вър.ху него не са изграж- од. Дбколгсото пък- в този и -га
дали патриотичните чузетва на . 
българския народ.

Тук очевидно се касае до о- 
Жив- пределени .политически конпдп 

цип и изрателно политически ; 
импликации във връзка с най- 

!1Сторици. близкото минало. Тези и таки' 
ва изявления ни вълнуват и нй 
карат на размисляне още пове-

Ш1Я

къв укор се съдържа мисълта 
■за това че'ние трябва да приз 

българскиянаем и приемем 
характер на" Македония,, българ
ско потекло на нашия народ, 
да се откажем от разкриването 
на ееликебълга реките претен
ции върху Македония,, тогаваче, когато- се има предвид, 

в официалния орган иа. парти- заистина се касае до съвсем- не 
ята „Работническо дело"

че- -

бяха пю друго. Щлвта- наша- еднове
кезна борба за собствено нацио 
нално развитие и афирмация, 
цялото наше ййсътцествх-ване ка
то млада и от много егзяши на 
падана нация; на този: меряди 
зн на койт-о се намираме-,. гпо- 

комбинаторжчи на малките бал край борбата- е- вековния угне- 
кански държави от края-на ми- тител. Отоманската- • имггерия, 
налсто и началото на - това сто-- 
летие, п-> наше мнение винаги • 
е биле противно на интеоесите 
на балканските народи. Българ
ския народ доживея няколко оп- па отношение на< Македония,

поставени концепциите за така 
наречената- Сан.стефанска Бъл
гария . като един неосъществен- 
исторически идеал в обединя
ването на «всички българи в ед- 
на държава, Повамиирязането 
на всички ония вече известни

преброяване 
Пиринска

уча- 
в^обцщд брой 

година 
дочеато 
м акедонците

в общия брой

тясно е свързана- и- с- арбя-иво- 
постазянетг) иа великоЗьцгарс- 
кия. и великсгръц-ки претензии

на

• ,-х-

Безспорен факт е., че .п-олуссгровът на- 
ричан само Европейска Турция 
ствено наследство иа югзславяноката ра - 
са... Югославяните, които са ядрото на

Джордже Игнятович Е-угарско евештенетво псгга}више 
1е грчко, а не- народно бугарско; за то 
би. било врло пожелателно и полезно 
било кад би- неко число млади Бутара 

полуострова, са единствените носители - богослови^у у- Орбиуи- сврпгило, па као 
на цивилизация. Те. наистина, още не свештеници- у- нитхово. отечество меЬу 
са образовало! нито една нация, но в- 0зе>1 .род се вратило.
Сърбия те вече представляват здраво и • 
съразмерно организирано ядро на една- 
нация. Сърбите имат своя история своя. 
литература.

е еете-

СИМО СОКОЛОВ - БЪЛГАРСКИ РЕВ0- 

ЛЮЦИОНЕР-БЕЛГРАДСКИ ВЪЗПИТАНИК
•*- г' .. . •

3. Валяло би- штампати бугарске мо- 
литвене и друге кшиге и буг&рска доела 
у Србизи-; ово важно средство Руси^а> 
веЬ одавка упатребл^ова, и Ср5и]а мо-. 
1-5а гледати да Руси|у у томе претече“.

;:Г 1): ' За вътрешната си незави-
ермоот те трябва Да благодарят на ед.на 
■единадесет годишна героична борба про 
гив числено много по-надмощен враг. 
През последните двадесет години, те- са 
постигнали голям осултусен напредък, ет 
християните в Тракчя, Македсния, Бъл 
гария и Босна ги смятат като център, 
около който 1Цо се сплотят в бъдещите 
борби за нсзавивсимост“.

Малко известното в историята Шопско въстание не е 
оезудтат на случаен бунт на населението.
1 То се явява като организирано революционно движение, 
което има свои организации и свои герои. Един от тях е и 
СИМО СОКОЛОВ, роден в с. Грознатовци.

Този искрен борец за сръбско-българска дружба, въз- 
ЛюбеН Каравелов, офицер, адвокат, журналист 

почина като майстор-предприемач

Объществява.нето ,на тези точки е
дало извънредни резултати, както в пе-- 
чатането на български книги, така и в, 
школуването на млади българи и бъл-. 
тарки. Ще кажем веднага, че от- 1833 до 
1878 година в Белград са учили около 

Общестеното развитие на Събия тю-. дзеста български младежи, почти всичч
сатвя прид буржоазната класа и ощое- к'и като сръбски стипендианти. Ммото
делени задачи във външната политика. °т ’ГЯх са изиграли ‘Важна роля в поли-

бия и се облягат кове на българи занаятчии, градинари, Балкана на балканските., -народи, една т0 «а оставили трайна следа в истзрия-
^ традиция, културно- зидари, тръговци. иавре.мет:> прогресисна. програма. Но в та «а българския народ. Те са_идаали
В'ЪР зртното сътрудничество' започва ед- След свалянето на княа Мщгощ от тази политика има н националиегичее- от всичкщ краища иа България, и бли-

ТОН11Ш1 «а- '.миналото престола, новите носители на властта, уклони, нещо присъщо на всяка бур зки до Сърбия- и съвсем отдалечени:
ва. от тр. д основаването «а първата така ,на)>ечените „уставобранители“ (за- ж-оавка държава. -Р-гцесто да се стреми Хриоант Йованович от Свищов, Георши

‘ ■ печатнтща но вре- щишниц и «а конституцията), начело с към еь^Я&вапето на една югсславянска Й-ошсв от София Яков Димитриевич от,
„ня_ Милош Обренавич. княз Александър Караджорджеветч за- дъдржава,, Гарашаш-я мечтае за- създа- Пловдив, Тодор Кръстев от Търново.

Пой Милошевотз' владичество много почват една добре организирана нацио. ваНЙГ> ма една силна сръбска държава. Константин Кесарев от Габрово, Цани
повече е постигнато на подето на печа. шлно-оропагандна дейност, в рам-юите и В „Начертамиетс- най-много" внкма- ^тикчвв °1 Лясковец, Тома Шишм-аио® и
тането на български книги отколкото на която се води пова по"‘етика и «мм н-ие е отделено на 'българите. В него най Нш<ола Първанов от Лом. Ангел Йова-
в школуването на български младежи, оългарите, особено след възприемането -напред се гсеори' за ' положението в нг,в ’°т Метковец итн. Понякога те са
Ученици отм-а малко, -даколкото ша та- на ..Начертанието на ижгя хараша ^ин, България, за нейното голямо значение идвали с 'Препоръка от своите общини
кива, те попадат и сръбска среда слу- един ,От ная-видните сръоско политици, за Сърбия, Н0 т.у.к ще се спрем върху или учители, понякога след обещание на
Чайно, те не идват в Сърбия именно с _. през XIX век. задачите отнасящи се до културната по мн“з Милош, Александър или Михаиле
намерение ту.к да учат, което по-късно'- Сърбия в началото на петдесетте гп-- литика; те са: , И други видни сърби “да бъдат приети
става редовно явление ет определена по дини се превръща в добре организирано на школуване. Но някои идват и сами.
литика на сръбското княжество. В слу дързкава, която пцоави • първите си отъп- „1. Бугари нема^у васпитаваяуЬа уче 603 ‘каквато ет да било препоръка и сое
жба йа Милош постъпват хора от .вей- ки и на културното поле Фридрих Би. В»а ззведши]а, зато.би требало ля Оо Дства -за живот. Един от тях- Р Симо Со
чюи краища «а Балканския полуостров. - гелс. в една статия подписана с името Отца своде шкоещ • Бугарима отвоои и К^аслз „из Знепола места у Трнском
Има доста занаятчии, настанени в Бел. на Карл Маркс, определя ролята на осрбита неколико благоде1ан!П1 ку РУТУ у Вугарско)“1. както сам казва:'
П»д и Кратуезац. пък и търговци,-км!- Сърбия тогава по следния- начин: ....... гаре.-млдде, у ОбиЗи учеКи Се. каредй! ' '

питаннк на
дочака освобождението, а

29 април 1918 година в София.на

сто летие, 
гиш-газия ■ и първата

'ок-

«V
— Сттедва —:• •
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АКЦИЯ НД ССРН ОТ ТР~ЦНГЧ/г> одоровии ГОЛЯМ ИНТЕРЕС КЪМ 

МЛАДЕЖКИТЕ ТРУДОВИ АКЦИИЕЛИН ХУБАВ ПОЧИН педесетина доброволци. От дру 
га страна за същата акция се 
явиха и над осемдесет средно
школци. Само от Сенокос сг за 
писаха 8 души, от Скървеница 
— 5, Желюша — 5 и 
спорно, младежите 
ровградоко и тоя път показаха 
висока съзнателност като се пи 
саха доброволци и от на събра
ния,
ангели от 
шинския комитет на младежта.

Съюзните младежки тру 
дови акции винаги са ра
душно приемани и отзи- 
вът сред младежите за 
тях е бил вината висок. За 
предстоящата 
трудова акция в Нови Бел 
град. според първите све
дения в общинския коми
тет на младежта в Димит
ровград, съществува осо
бен интерес и сред младе
жите от село, и сред мла
дежите-ученици.

Досега от дванадесет димит
ровградски села за участие 
тази акция се записаха към

^ Сукпяп3^ събиране на парични средства зз изграждане на пътя 
У анита • Възвание до всички трънчани в страната

на текущата сметка на подруж 
ницата от Трънско Одоровци.

пр. Без- 
от Димих.младежкаСтроежът на пътя Суко- 

во—Ракита навлиза 
ва фаза.

След разискванията ме
жду съседните общини (Ди 
митровград — Пирот— 
бушница) и неуопелите 
пити да се започне широ- ' 
ка акция за изграждането 
на пътя, населението от

В но-
в които нямаше лредста- 

Димитровград т.е. об
И ПО-НАТАТЪК ЩЕ 
ПОМАГАМЕ . . Навярно броят на младежи- 

те, желающи да участвуват на 
акция те бъде още 

всички

Ба-
0- трудовата 

по-голям, тъй като неАлександър Алесандров, 
кар от Т. Одоровци, сега в гр. 
Пула, е един от първите, кой
то се

доставили списъците.села са
вотзова на писмото на 

ТръНСКО Одоровци пред- подружяицата от т. Одоровци.
Той е внесъл 20.000 ст. динара, 
а а тлисмото си до ггодружяи- 
цата на ССРН казва:

— И по-нататък ше помагам

Ст. Н
приема самостоятелна ак
ция. — Неодавна органи
зацията. на ССРН от Трън 
ско Одоровци изпрати пие 
мо—възвание до 
свои съселяни заети в раз 
лични места в страната за 
парична помощ. В това пи 
смо 
ССРН

Димитровград

Програма за междуобщинско 

сътрудничество
пашата инициатива ...

Александров е един от най- 
далечните одоровчани. който 
помага акцията за изграждане
то на пътя Суково

В Димитровград посетихме 
работника Любомир Стоилков, 
от Трънско Одоровци, зает в 
комбинат „Димитровград". Той

ВСИЧКИ

Ракита.

щинската конференция преоб
ладава мнението, чс секретар 
на конференцията трябва да 
бъде един от секретарите па 
Общинските комитети.

организацията на 
подканва своите

Ог четирите формирани гру
пи, -които подготвят материали 
за междуобщинока конферен
ция на Съюза на комунистите 
от Димитровград, Пирот и Ба- 
бушница. групата за изготвяне

концеп
ции на бъдещата дейност на но 
■вото тяло, по-никнало в реорга
низацията на Съюза -на кому
нистите. Изхождайки от демо- 
кратич-ите права на -партийните 
организации -и специфичните 
условия -на действие — проект 

насочва кому-нис- 
организаци-и

Любомир Стоилков

че след като се пенсионирам ня 
ма да прекъсна връзките си е 
родпия край. Затова поздрав 
явам акцията за изграждане на 
пътя Суково 
граждане на тоя път ще се уве 
личи движението към Одоров
ци. Моята помощ е съвсем мал 
ка. Но ако всички трънчани 
помогнат, акцията ще бъде по- 
успешна. Мисля, че ше ни по 
следват и останалите села ...

Ние добавяме и това, другаря 
Стпшгков има -малка заплата -и 
живее пад -наем. Затова -и тази 
помощ от него е голяма.

Акцията зз изграждането на 
пътя Суково 
ж-а-ва.

Очакват се зтзигаи на мин ьо 
рите и другите работници, за
ети вън от комуната, 
и след отиване 
във
ната не 
ното си село.

основнитевече
Ракита. С из- Отличен запасен 

офицер
Запасният подпоручик Любо

мир Наков, управител на Ди
митровградската митница тези 
дни бс отличен с „Медал ва во 
ении заслуги“,
Връховшгя комендант на наши 
те войски -другаря Йосип Броз

опрзг.рамата 
тите и техните 
към проблемите на стопанско
то развитие на територията на 
трите общини на -пъ-рво място 
към проблемите на селското сто 
панство и развитието на социа 
ли-стически отношения на село- 
Подче-рта-ва се също и значе
нието на идейно-политическото 

членоветена СК.
На-скоро делегатите ше -полу- 

-обширяия текст -на проекто 
на обсъждане.

от страна на

Ракита продъл
Тито.

Отличието на другаря Наков 
след успешната

издигане наКъм Т. Одоровци които 
-на работа 

вътрешността на стра- 
са скъсали с род-

мупоследва 
работа в -сдружението_на запасчат 

прс-граматаживее в една малка квартира 
на улица „Моша ГТияде“ № 4 
в Димитровград. Но ще даде 
за изграждането на пътя 10.000 
ст. динара. Вече е внесъл 5.000.

Поставихме му въпрос: Как
во го е -ръководило да се вкю- 
чи в акцията за изграждане н-а 
пътя?

съселяни да дадат парич
на помощ, за изграждане 
на пътя Суково —Ракита.

ните офицериокоВ досегашните разговоримежду оо„ К Тр.ло учредяването наВ. Николов

Покрай -другото в това гтисмо 
се казва че пътя от Т. Одоров 
ци до Суково е от жизнено зна 

хората от Дерекула.
КАЗАЛ БИХ НА КОНГРЕСА

чение за

МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ СА РЕВОЛЮЦИОННИЯ 

ПРЕЛОМ В РЕФОРМАТА
Той ше свърже Т, Одоровии с 

Ниш—София, коемагистралата 
то е от значение и за развитие

Другаря Стоилков ни каза:

— Обичам родния край. Там 
майка на 84 години, къ- 

имот. Макър, че

то на туризма.
Както узнахме от организаци 

ССРН в Т. Одоровци,
имам
ща и малко

работя в Димитровград, 
па село

ята на
СЛОБОДАН ДИМИТРОВ, ученик от Ш клас на 

димитровградската гимназия ще представлява димит
ровградската младеж на Осмия конгрес, който тези 
дни започва с работа. Преди да замине за Белград 
поставихме му един въпрос: „Ако вземете думата на 
младежкия конгрес за какво бихте говорили .

гоюмо е намерило широк 
В Народната банка в

сега
всяка

това
неделя отивам 

видя майка си. Освен това 
мисля,

отклик.
Пирот и Димитровград -вече са

вноски
да

риболов Иотивам напървитепристигнали

"\

ЛОШО НАЧАЛО 

ТЪЖЕН КРАН места във фабриките и там да 
се борят за осъществяване на 

Действително
моетоДве неща привличат

каза Слободан. —внимание 
Първо съдбата на завършилите 
специалисти

идеали.своите
малките места не дават особе
на възможност за развлечения, 
но именно тези млади специа
листи трябва да се заемат и с 
тоя проблем. Ето зашо и очаква 
нията от работата на конгреса 
са ми в тази насока: не прие
мане -на -някои исторически ре
шения, а сумиране на -постиг
натото и участието на младите 
п реформата, уточняване на пра 
вилния път, както и увеличава 

в -младите. Защо.

младежи и 
•отношението, ло-точ-Но, повече нс могло да се 

търпи.
Сво&времепно скървенича- 

ни избрали председател на 
местната организация на 
ССРН. Избрали хората Стра 
жко, да им води органяза-

ВТО-РО
но съдействието между различ
ните организации.им на скърве-Прекипяло 

ничани. Секретарят ва пар
тийната организация Дал и 
нициатива да се смени пред 

ССРН поради 
нямал

съдбата на 
имам

Кг-гато казвам
младежите-елеци алисти

заемането им на рабоцията, да им помага в раз
решаването на селските про 
блеми. Избрали го, по стра 
тпо се излъгали. Председа- 

очаква-

гтрвдвид
та след завършване .на факул
тета. Днес мнозина специалис
ти чакат работа, а в стопански 
те организации тяхната работа 
арша/т неквалифицирани -работ 
цици. „Излишекът“ от слециа. 
листи довежда до там, че има 
опити за затваряне -на висши 
и високи учебни заведения -ка
то се оп-равдава, че такива ка
дри «е са нужни, или че няма
ло материални средства за ра
бота -на тези училища. Според 
мен това е отрицателен стре
меж към стопанисване, защото 
единствено специалистите мо
гат успено да осъществят интен 
дните на реформата. Младите 
специалисти са онази револю- 

която движи на-

седателя на 
бездействие. Понеже

начин как да сс „защи 
— „обиденият“ председа 

ССРН се опитал на- 
разплати със сек 

искал да прис- 
събрапието на 

ко-

Слободак Димитров
ДРУГ
тителят не изпълнил 

нията им. По няколко пъти 
събра- 

мълчал. Пъти

и ст училището. Само чрез вза 
имно сътрудничество младежм- 
те мота-г да се развиват и по
стигнат успехи.

Накрая бих казал и това, че 
за младите трябва да се отдел
ят грижи, които ще благоирия- 
тствуват за тяхно образование 
и специализиране без оглед „да 
ли става дума за младежи от 
-производство или учениците“.

Слободан Димитров освен, че 
е отличник, може би е и най. 
младият делегат, който досега 
Димитровградско е изпращал 
ка младежки конгрес- Роден е
през 1950 т^дина, а ломасгоя- 
.онгзсз ви- назвгооЕрсШ а . пат

младежки -комитет.
остане

тел на 
сила да се 
рстаря. А не 
съствува
партийната организация, 
гато ставало дума ^ негова 
та дейност.

«е доверието 
то младите влизат в производ- 

с революцион-
искали да направи
ние, но той си 
щата им са зле и хората ис 

излезе иа акция.
ството заедно 
ност.

И втория въпрос, върху кой-
на

кали да се 
Но Стражко пак си мълчал.

Па времето местната орга
Скървеиица

то бих опрял е взаимно отноше 
нието между младежката и пе

както
Но скървеничани ис Раз 

такали въпроса. Единодушно 
рентли да сменят председа 
теля Стражко.

Какво е това със Страж
ко?!

низация в село 
за примерна дейност получи 
и награда (транзистор). Но 
и него председателят Страж 

А селяните ис-

он е реката организация, 
и младежката организация и 
Съюзът на комунистите. Може

ко го взел. 
кали да слушат новините 
на знаят какво става по све 
та и У нас. А председателят 

го дал на поправ- 
Дългр стоял траизис- 

„поправка“. • • Скър 
г председател па Со

би време е младите в гимнази
ята подейно да уча-стзуоат в 
работата на пионерската орга
низация. От друга страна, още 
в седми клас на основното учи 
лище учениците тртбза да се 
подготвяват за влизаш» в редо
вете на младежката организа-

Сега скърве ничани си и- 
предс-едател иа мес 

организация, иа Социа
БРАН

циогтта сила 
преи.

Същевременно, бих предло
жил при -приемането на студен 
тите на факултетите да -взимат 
участие и студентите и по тази 
начия да се пресече протежира 
него. Студентите трябва да по
ддържат организацията си и 
след завършване на факултета 
все до заемане на работа. Те 
трябпа да отиват и в малките

мат нов 
тната
листическия
КО ПЕЕВ.

казал, че 
ка.. съюз
торът на 
венишкият акция на 

ноздрави- 
ССРН в об

Решителната 
екървеничани са 
ли членовете на 
шината.

циалиетическия 
все не искал да свика 
ние. Не искал да събере хо' 
рата и да внасят нари за Ви 
етпам и Дебър.

съюз
събра ШКОЛСКИЯ

Негово желаш1с е да 
„вуковац“.

цая.
Съюзът пък на комунистите 

трябва да олресни редиците с 
младежи и от :тр -извод--то- ло,

>М. Бакич У Ст. Ииколоп

V.
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НА СТОПАНСКИ ТЕМИ „Фабрад“ кооперира 

с „Червена застава"ЦИЛЕ“ СЕ ЗАСИЛВА))
Слет? дълга и мъчителна бор- ха да опасят предприятието, за. 

ба на колектива и принуди-тел щото успяха да постигнат чел
ното ръководство, след усили- та си и сега доволно трият ръ- 
ята на Общинската скупщина це. 
и стопанските камари в Бел-

„Цилс“ трудно може 
познае.

Познавате и хората и .маши
ните, но това вече не са стари
те хора от преди две години. 
Беше така: тръгне ли човек по 
халите — всички се трупат око 
ло него и започват .разговор за 
туй-онуй, за слабата оргонмза. 
дия, за лошото поведение на ди 
ректора, за явашлъка.

Спрат машините. Започват 
разговори. В халите имаше 
прах, стърготини, много отпадъ 
ди. С една дума — безредие. 
До неотдавна коридорите на 
сградата на управлението бяха 
пълни с шкафове, мебели и др. 
стоки. Предприятието имаше 
толкова много лагер от стоки, 
че беше попълнило всяко сво
бодно място.

Днес не е така.
Впечатленията са съвсем ДРУ 

ги. По коридорите няма стоки 
Свободно се движите и свобод

да се ва, но общо впечатление е, ч* 
производственият план е изпъ
лнен. Новите 
малък футбол
за прогреса на предприятието.

Разширяването па производ
ството с нави асортименти ня
ма да намали
на части на мебели, спални и 
др. Пазарът търси техните сто

Всичко се промени във „Фа- 
град и Ниш, да спасят фабри- брад“ и около него. Реформата 
ката от ликвидация, на „Фа- 
брад" му потръгна тези дни.
Д имитровградокото предприятие 
подписа първата по-голяма до
ставка на1 известната автомобил 
на фабрика „Червена застава“ 
в Крагуевац. За нея „Фабрад“ 
ще произведе украсни автомо
билни части (буфери) за 040 000 
нови динара. Със същото пред дения и новата, ориентировка в

производството не значи че вси 
още чко е решено. Първата досгав 

ка на „Червена застава“ пъртий 
ната организация прие с гялата 

за преносвачи. сериозност. Затова и предстои 
октомври“ ангажиране на всички, че невяр 

„Фиат ващигге в уапеха, след многото 
неуспехи да разбият и да им 
попречат ония, които със свое
то безотговорно държание, не- 
дисциплина, отношенията към 
техническия персонал, спъват 
работата на предприятието. Съ
бранието на профорганизация- 
та, указа на неколцина, че тря 
бва да променят отношението 
си към предприятието за смет

на ка на единството на работници 
те и тяхната активност в иапъл 

чина.та тазгодишното производ- няването на производствените
ство да не може да се планира задачи, ако мислят да останат
повече от 6 000 000 нови динара. в колектива. В този смисъл ироф 
Фабриката «яма да произвежда организацията ясно каза дума- 

брави, които без това има до- та си. Такава решителност 
ста по складовете. можеше и да се очаква. Защо-

Докато хората от „Фабрад“ то, когато всички обективни у- 
донезтдавна молеха потреби- еловия се организират в инте- 
телите, които с недоверие гле- рее иа предприятието, а това 
даха неговите усилия за прео. ще рече и личните доходи и 
риентщювка на производствво- жизненото равнище на работни 
то, сега. мнозина от тях посеща ците, тогава Съюзът на кому- 
ват, пишат, търсят, „обсаждат“ кистите и колективът като ця. 
Фабрад“ и търсят неговите про ло няма да позволят неколцина 

изведения. Само за търговията безотговорни да му попречат в 
на едро фабриката предвижда борбата за прогрес на трудова- 
да произведе стоки за 1 500 000 та организация. Сега остава ко-. 
нови динара. Пробивът на паза лектиза със своята решител- 
ра. а специално кооперацията ност и с организирана работа 
с известното предприятие ..Чегр да оправдае доверието на ония; 
вена застава“ дава надежда на които признават успехите на 
хората, които най-много работи- „Фабрад“.

произведения — 
— много значи направи своето и накара произ 

водителите да намерят изход 
от задънената улица, в която 
това модерно .металообработва
що предприятие беше западнало.

Обаче на производителите, на 
първо място на Съюза на кому 
пистите, трябва да е ясно, че с 
овладяването на нови произве.

производството

111® тшШки и те те ги произвеждат. Си 
гурното е сигурно. Всеки ден
нагон или два с готови произве приятие има изгледи да се раз 

шири сътрудничеството с 
две доставки. „Двадесет и пър
ви май“ в Раковица е много за
интересуван 
„Двадесет и първи

Работата с работадения заминават до потребител 
ните центрове. Средно дневно

изведения и суровини. Произ
веждат без затруднения и в 
януари. И ако е вярна народ
ната поговорка: по утро се ден 
познава
ни „Циле" лц© надмине очаква
нията. В януари планирали да 
произведат стоки за 40 милио
на стари динара, а произвели 
за 17 милиона повече!

Предприятието е платило вси 
чии дългове към работниците. 
Сега работниците в „Циле“ по
лучават пълни лил и пи доходи. 
Дори обсъждат как да увели
чат стойността на труда. Работ 
циците са заслужили това. Схва 
нали са основното правило на 
реформата: увеличението на ли 
чните доходи трябва да расте 
паралелно с повишението на 
производителността «а труда. 
А работниците в „Циле“ са у- 
величили производителността.

Редно е да се почувствува то 
ва и върху жизненото им рав
НИ11Щ .

Наистина, „Циле“ сега не мо
же да се познае.

се произвеждат стоки за около 
20 000 нови динара. По всичко 
личи. че усилията ма предпри
ятието са 'Насочени към .специ
ализацията на производството 
— към произвеждане иа стоки

— за украсни части за 
1 300“, пиратския „Сарлах“ — 
за дребни метални части, дру
ги предприятия за галванизира 
не а търговията на едро — за 
воичко, което доскоро непозна
тия «а пазара „Фабрад" произве 
де. Освен засилването яа произ 
водството предприятието и през 
настоящата година не ще може 
да работи с пълна мощност за
рад неразрешения процес 
•галванизацията. Това е и при-

в настоящата годи-

~...............- '
1 • -

В „атомния център“

за развлечение, игра и забава.
Суровини имат. В халите и 

складовете има много полупро-

но дишете. В халите всеки си 
гледа работата. Никой не се о- 
бръща да види кой е 
Никому не идва на ум да ос
тави работното си място и 
почне да се оплаква... В „Ци
ле“ наистина се чувствуват го. 
леми промени. Най-важното е,

М. Б.дошъл.

да к
8 анни за населението на 

имитровградско <з>
$1че са се променили хората.

Тежъ.к е бил пътя до 
промени. Но реформата прави 
своето. Сами работниците схва- 

раоотят

атези
йй
йщенали. Че ако 

имат, а ако не работят ще про йй В третото десетилетие от това столетие няма никакви 
данни за населението от Димитровградско. Едва през 1946 
година е направено преброяване населението по тогавашните 
местни народни отбори. Димитровградската околия тогава е 
имала 13 местни народни отбори и това Цариброд (3565 
тели), Аукавица (914), Смиловци (2357), Радейна (1157), Прто- 
попмици (1761), Желюша (1184), Власи (1004), Поганово (2345),
Одоровцн Трънскп (3181), Долни Криводол (1271), Каменица ЩШ! 
(2055), Борово (1342), Долна Невля (1534).

Тоговашната околия е имала 43 села с 23.685 жители.
Според тези статически денни най-голямн села са били Сми
ловци (1000 жители), Поганово (1002), Борово (1342), Одоров
цн (882), Драговита (925), Сенокос (595); а най-малки села 
Моиици (ЗОз), Држина (283), Долни Криводол (200), Брай- 
ковцп (219) и тн. Това е в същност първото преброяване на 
населението в Димитровградско след Освобождението.

данни от официелните преброявания па 
населението, направени през 1948, 1953 и 1961 година. През 
годините след освобождението се чувствува увеличение на 
Димитровград и само някои села около Димитровград, дбка- 
то всички останали села в общината намаляват. Ако напра
вим сравнение на броя на населението в Димитровград през 
последните четнрнпреброявания то н н р

паднат. И се сдружили, за да 
спася.р предприятието си. Ня- ййколко месеца получавали мини 
мални лични доходи и кредити 
рали производството. „Циле“ ни 
кога не е имало достатъчно о- 
бо-ротни средства. Пътищата 
към 'Прогреса са трудни. От ра
ботниците в „Циле“ много мо. 
гат да научат работниците във 
„Фабрад“ и в кожара „Брат
ство“.

Заключителната сметка за из 
теклата година още не е гото

ааапвямамаясаиааиавшяяявавпяяана

йй жк-йй
Й
йI1
й
й Из стария ДимитровградI1 дане в Пирот и Димитровград. Едно преброяване на населе

нието сега бн дало по-пълна картина на миграгиъта ина на
селението от село в града.

Почтн същото е положението с миграцията на селата 
около Димитровград. За сравнение привеждаме следната 
таблична:

Разполагаме сйI
ГОТВИ СЕ НОВА 
СЕРИЯ „ФУТБОЛИ,, §

$ изглежда така:8 село 1953 19611946 1948На „футболите“ на Циле, ко
ито дълго време стояха и измъ 
чваха колектива, им превърза 
на пазара. Произведените досе
га 250 броя са продадени, я па
зарът иска ощд. Затова от из
вестно време се готви нова се
рия, която наскоро ще бъде пу
сната в продажба. Предварител 
но „Циле“ има договори за до
ставка; «а 200 броя. Заиктаресо 
вани за тази игра са мнозина 
частни кръчмари, младежки 
клубове и пр.- -•
. В ; момента - пазърът иска и 
мебелни произведения. „Циле“ 
сега най-много произвежда да
вали, защото този артикул >е 
най-търсеният.
' От търговската служба на 
предприятието узнахме; че Щи 
ле“ не разполага почти с' ни
какви стоки иа склада:

Змачи началото на; в Ноа-ата 
година -се върви успешно.

м. н. н.

$8 Аукавица

Градини

Желюша

Бачево

558 403 358 ?1946 1948 1953$ 19о1
| ДИМИТРОВГРАД 461 381487 5532.542 2.944 2.891 3.669

422 476 454 490
■статистическите данни от последните три преброявания 

й па населението показват постоянната мигращта „а насе 
й лението. Особено тази миграция се чувствува в планинските 
й райони на общината. Ще направим тук извесни вд” нГс 
Й броя на населението във Висок: сравнения с

340 324 302 252

И при най-близките 
нестабилно положение села на Димитровград съществува

ПГ*»'1961 »НеТО е съвс,ем Друго, защото Желюша в годините от 
гшес А° Анес е нараснала почти дейно. В Желюша
пн и1^г» Т- ГО ^°Ра от Поганово, Т. Одоровци, Петачин- 
оия за^стппмт3 НЯ БуРела- Те нанмират тук по изгодни усло- 
про.щриятия. На къщи а работата в Димитровградските

йI село 
Й Каменица 
3 Сенокос 

Н Изатовцн

1946 1948 1953 1961
405 365 346':- 263
595 568 562 407

по-малко Чот^18 ппг? Днес Димитровградска оощипа 
само гот , 8-00 житеди. В постоянно нарастване е 
е в постоянно нпмо ороя на населението в останалите селатемпа ^а исе°яване^п-е; ВСС ПаК Пре3 послеАните години
стабилизиране. Изгр^^^®” с^ествува 'тенденция към 
шлеиост и на Димитровградската проми-
ворят за в »7°еЖИ нРез последните години .о-
на стария Цариброд ^т^!^а,Ше На Димитровград. .Ликът, 
новия пу,"„Тп„1- Р напълно е изчезнал,. С донасянето на| 
во градче/ -твен план Димитровград ще стане приветли-

иЛщ380 366 319 239I ■ *»
-'V Славиня 456 - 713

Й Брайрьвци.
' 604' 487

219 201 190 ' 137
3
9 Тези сравнения все пак не показват лей-'тти?т 

ложеиие с миграцията па населението, зайГотог пгК * 
грация започна след 1960 година, а особщю тез 1963^1 
година когато започна псъбръз темп’на пром^н^ои^^

ПО-

•г.-

Б. НИКОЛОВ

братство • 9 Февруари 1968
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Ново за земеделските производители Наш коментар

Договори за изкупуване 

земеделските произведения
ПО СЛЕДИТЕ НА ЕДНА ОБЯВАна

не познават всички кандидати, 
са били „по-необходими“. Кол
ко е имало отстъпване от спра
ведливостта остава да кажат 
Съюза на комунистите и проф- 
организацията.

Да добавим към това и че от 
14 подали молби гумароки ра
ботници са приети само два
ма. ..

Към края на януари тази го
дина бе публикувано решение
то на съвета, а след това. ..

Ония, които не са ' приети са 
търсили намеса на управлевни 

комбината, Ошцинската 
Опщинския комитет 

и от почти .всички .ръководни 
хора. На всички места се про
тестирало срещу „неправдата“ 
Имало изакаии. съмнения в о- 
бективността на комисията, го-

Раб етническият съвет на тру
дова единица в „гумарата" към 
края на миналата година даде 
обявление за 38 вакантни ме
ста. Условията в обявлението 
бяха ясни: пълно осмогодишно 
образование, 35 годишна въз
раст горна граница познававне 
на гумарската промишленост 
и тн. Също е ясно и упътването 
на Общинската скупщина да се 
приемат ония кандидати, които 
са в по-лзшо материално състо 
яние.

Кадровата комисия е получи 
ла и молби от 195 кандидати, 
които не изпълняват условията 
в конкурса — въпросните лица 
нямат осмогодишно образова, 
ние. Комисията се стараеше да 
удовлетвори и препоръката 
Общинската скупщина. И за
това е предложила да се прие- ворило се, че някой предвари-
мат всички квалифицирани гу телно, без съвета, определил
марски работници и ония, кои- кои хора да бъдат приети. Мно
то побрано временно са работи зина се питали: „Защо НН да
ли е гумарската промишленост. бъде приет, а не аз?“. Търсено
„В двата случая комисията съз 
нателно е нарушила условията 
в конкурса" и предложила на 
съвета за приемане молбите на 
Петър Милев щ Ангелина Мари 
нова. Те нямат свършено осмо 
годишно училище. Между прав риално не стоя-г зле, да не ка

жем и много добре.
Без оглед дали са прави или 

не, „недоволните" са вървели 
по логоешен път. И ето, защо: 
След Четвъртия пленум и през 
всички досегашни процеси на 
стопанската и обществена ре
форма недвусмислено и ясно е 

са казано, че самостоятелността 
■на трудогаитвр и другите орга
низации е основата на самоук 

членове таралението. Що.м като е така, 
защо е било нужно да се „обса 
ждат“ канцелариите на Общин
ската скупщина и Общинския 
комитет?-.

Не така отдавна когато в ду
ха на Брионския пленум, бяха 
изказани критики за сметка на

• Облаги за земеделски 

Ф С какво се задължава
Ф Земеделските производители ще участвуват 

делението на дохода уч«и.твуват

производители
кооперацията

в разпре-
В з емеделската кооперация 

„Сточар“ в Димитровград се 
аодготвява/г материали за пред 
чарително договориране за из
купване на земеделските ггроиз 
веления. В досегашната прак
тика «а кооперация при изку
пуване оа ставали известни не
разбирателства между 
цията и земеделските произво
дители. Забелязва се известно 
отслабване на кооперативните 
отношения и заинтересованост 
на земеделските 
ли за работата на

кво ще продават на 
ята: коопераци- ето след успешно продаване на 

млечните произведения. Такива 
опущения занапред няма да се 
случват. От другт страна уго-

© земеделските произволите
ли ще получават огромна

ето на 
скупщина

коолера
на

производите-
коопераци- ■Ш

ята.
В какво се състои новото в 

решението на кооперацията?
■Кооперацията подготвя мате

риали за подписване на дого
вор с земеделските производи
тели. Този договор задължава 
както кооперацията така също 
и земеделските производители 
за по качествено производство. 
Новата уредба на кооперацията 
обаче внася нови облаги на зе
меделските производители:

ф земеделските производите
ли предварително ще знаят ка

нае конкурсът и решението 
съвета да са анулират. Да не

правилнижем, че е имало и 
бележки, но и безотговорно дър 
жание и изявления. Особено са 
били гърлати ония, които мате

ните норми и „специалното по
ложение“ на двете приети лица 
комисията решила да жертвува 
за сметка на хуманността прав 
ните норми. Съветът на трудо
вата единица не е приел всяч- 

предложила

••
•Л-:

Съвременна техника — успех в производството ки ония, които е 
•комисията. На временна рабо
та, по решение на съвета, 
влезли 19 други лица, които по 
мнение на съвета, или отделни 
хора в него, а всички

мощ при производствения ггро. 
цес, а може да получи и аванс 
при сключване на договора и 

® земеделските производите
ли занапред ще участвуват в 
разпределянето на дохода на 
кооперацията, и това само оне 
зи, които подпишат договор за 
изкупване с кооперацията.

В скоро време Управителния 
отбор ще вземе решение по то

цията повече да се интересуваДимитровград за производството на частните 
производители.

Б. Ннк.
ИЗКУПУВАНЕ НА АГНЕТА

Световен рекорд по 

стрижене на овце
Земеделската кооперация 

„Сточар“ и тази година започ
на да изкупва агнетата за вът
решния и външен пазар. Пър
вите агнета са изкупени 
твърде благоприятни цени 
1.0&9 ст. динара за килограм 
живо тегло. По тази цена до 

■сега са изкупени 800 агнета от 
частни производители и 20о аг 
нета собственост на коопераци

по намесата на ръководствата на 
обществено-политическите орга- 
зации в работата на органите 
на самоуправление, особено в 
областа на заемането на работ 
на ръка. Сигурно е, че веднъж 
това са осъдили и ония, които 
сега търсят намесата на същи
те хора. Изводът се налага сам: 
чукането на вратата на Общин 
ската скупщина и Общинския 
комитет е чукане на погрешна 
врата.

Ако е трябвало да се изпита 
правилна ли е работата на съ
вета на този цех около заема
нето на нови лица на работа, 
тогава тук са самоуправителни 
те институции и силите в са
мия комбинат за каучукови из
делия. Този случай обаче изка 
ра на видело и един друг вид 
намеса

В Нова Зеландия, чието на
селение е два 'милиона и седем
стотин хиляди души, се отгле
ждат 53 000 ООо овце. Падат се 
средно почти по 20 овце на чо
век, което е световен рекорд. 
Тогава не е чудно, че рекордьо
рът по стрижене на овце е съ
що от Нова Зеландия.

Годфри Боуен, така се каз
ва рекордьорът, е единственият 
новозеландец, .удостоен със съ
ветския медал „За трудова доб- 
лр.ст“. Преди няколко 
Боуен е споделял своя опит със 
съветските си колеги, за което 
е получил и наградата.

Във фермата на Боуен 
3000 овце. В нея .работят той и

още двама души. Боуен стри
же овцете. За деветчаоов рабо
тен ден той успява да остриже 
559 животни. Неговият свето, 
вен рекорд обаче скоро бил на 
дминат от брата на Годфри — 
Айвор Боуен — 572 овце на 
ден.

зи въпрос и тогава на лрзизво 
дителите ще се даде нужното 
обяснение във връзка с него. Оше 
сега може да се каже, че реше 
нията на кооперацията ще до
принесат да се подобри отно
шението между частните земе
делски 'производители и коопе
рацията, особено с участието 
в разпределението на дохода на 
кооперацията Поминалата го
дина например само работници 
те и служещите на кооперация 
та участвуваха в разпределени 

ще задължат коолара-

ята.
И тази тодина първите агне

та от Висок са изнесени на 
италианския пазар.

Изкупването на агнетата про 
дължава. Очаква се, че тази 
■година, както заяви директора 
на кооперацията Димитър Сла
вов, от Димитровградско 
бъдат изкупени около 20 000 аг

Годфри владее своята работа 
С вързанидо съвършенство, 

очи той може Да остриже еднаще години
овца за половин минута. По
точно той не стриже а снема 
вълненото руно на един път, ка 
тр кожух.

' нета.
Цената на агнета в сравне

ние с миналата година е значи 
телно по-висока.

има
Б. Н. ворите

връзки, които са до
толкова по-опасни, защото труд 
но се откриват. Това ше рече 
— търсещите връзки вече са 
разбрали, че работническите 
съвети решават в трудовите ор 
ганизации но и там, в техните 
редове, търсят хора, които да 
се' застъпват за тях. Няма съм
нение, че тези „канали“ са ра
ботили и този път и че някои

МЕЖДУНАРОДНА СЦЕНА

КАКВО СТАВА В АЛЖИР>
<3)

членове а под такова влия- 
н.овели да направи нещо, което 
е дало повод за такова реаги 
ране.

За да се 'избегнат всички не
приятности и политическата 
вреда от неправилната работа

Аграрната реформа, укрепване 
на самоуправлението и въпрос 
ите. за положението на старите 
бойци
правителство бе обещало да раз | 
реши, но още не ги е ре шило. Ц 
В Кабилия и Орес 
въстанически области бродят 
въоръжени хора, които не 
от армията на правителството.
Чуват ое и сигнали и възвания 
на тайна радиостанция от О- 
рес. Такива възвания отправят 
и известните водачи на алжир 
ското освободително движение 
от емиграция, между които е 
и Крим Белкасем. И- всичко то 
ва става, когато базата на влас 
тта е Алжир се стеснявй само 
до групата „Ужда“ и когато е- • 
динствените съюзници на гру- 1| 
пата са добре- организираната ' 
администрация и армията.

Дали Бумедиен, който'Се пол 
зва с името на добър политик, ; шю“ "кои лица да' бъДат приети, 
ще успее да изтегли страната 
от кризата дали ще ликвиди
ра' досегашната система' — со-

Интересно е, ■ че алжирското 
ръководство веднага след тези 
съобщи, че Бен Бела е жив и 
здрав и че не е имал никакви 

бунтовниците. Всъщ-

дипломатите даже и на алжир 
граждани бе забранено 

движат без пропуски из
действителното

в СъвеКакво беше ските■съотношение на силите
революцията се тидя две 

при
конференцията 

когато .преде еда- 
Бумедиен обясни хода на 

събития. Две 
Съвета

да се
вътрешността на страната, 
рсиите за това събите обаче и- 
мат официален характер. Никой 

мнението на оче-

всичко това новото:та на 
• седмици 
' Ел Афрун, на 
на военните 
телят

Ве-
след събитията връзки с 

нает Бен Бела против своя во
ля бе се намерил в центъра на 
събитията, в които не е могъл 
да участвува тъй като е затвор 
ник- Именно той е заточен в 
Блида, седалището на Първа 
военна област, откъдето по офи 
циална версия са тръгнали тан 
ковете на Саид Абид да изпъл 
нят заповедта на Бумедиен — 
да се спрат на всяка цена тан 
ковмте колони на заговорници- 
те. Това съобщение Не Бен 
Бела не е имал никаква връз. 
ка с бунта е имало за цел да 
се парализира евентуална ак- 

на привържениците на

известнине е предал 
видците, за станалото през та
зи страхотна нощ. Затова ония, 
които се съмняват в мистериоз 
ните обяснения за самоубийст
вото на коменданта на първа 
военна област Саид Абит пос
тавят въпрос защо се е самоу
бил, щом е бил на страната 
на председателя Бумедиен и му 

танковете да опре

а на отделни органи и лица и 
ба а Съюза .на комунистите и оора

ните на самоуправление трябва 
да създадат нормални условия 
за самоуправителна 
Размишленията навеждат 
една мисъл. Да кажем ясно и

тези нежелани 
трети от членовете на 
на революцията не участвуваха

Тъкмо дейност.на тази конференция.
■■напротивници 

„Ужда“ да поо
станалото

-това-даде повод на 
те на групата 

■тавят въпрос, дали 
при Ел Афрун е било неуспех 
на удара на началника на ге- 
нералщаба Збири или пък е 
нов успешен държавен УДДО 
на групата „Ужда“ против мнР 
зинството в Съвета на револю
цията. Този въпрос например 
поставя и бившият министър на 
информациите в правителство
то на Бумедиен Башир Бума- 

: за, който подаде сставква през 
■октомври 1966 година. В статия 

„Монд“. в Париж, 
мо-

гласко.
Дали не е било могло да се 

потречи на това ако навреме 
бяха реагирали обществеяо-по*е помагал «

загов орниците при похода 
срещу град Алжир.

Някои твърдят, че изобщо и 
не е имало никакъв бунт кой
то да е предвождал Збири, но 

■противници нападна- 
в който Збири се 
■от първи ноем-

им
литичеокИте ‘ организации — 
профорганизацията или Социа 
ли етическия съюз, на събрание, 
на .което гражданите да предло 
жат на органа на самоуправле

ция
Бен Бела, които още са актив
ни в тайната организация , на 
народната съпротива.

Но есенната фаза на третата 
криза в алжирското ръководст 
во е окрнчана, а политическа
та еднам започва. За това има 
много признаци.. но най-ясни са 
тези, че населението не се яв
ява на митингите, които се ор

неговите 
ли гарнизона, 
намерил още 
ири отказвайки да се подчин
ява на решенията на правител 

ла Бумедиен. Според та 
есенното разузна®а-

;
Това впрочем е утвърдено' й‘ с 
правилниците на прадпрйя-пие-' ' у* т*то..,

В- такъв случай самоуправи--

във вестник
той казва, че този въпрос 
же да се постави опш повече 
защото Бумедиен преди това 
бил преустановил работата на 
Изпълнителния секретариат яз 
партията на ФЛН, ® който чле 
нували четирима известни пар

ил- време-

ствогго думи, ■ каттита-циализъм на 
лизъм на дело — и дали ше се

г' '?зи версия „„ на Бумедиен. щом узнало 
от заговор, пусна 

хора,
решат редицата други въпро
си? телНийт орган би постъпил по 

предложението на събранието. 
Пра: тези обстоятелства не бнхВ 
се уакърнили самоуп равителдгн 
те права.

за 'опасността
гарнизоните свои

задача да поту- 
бунт, Даже « при ли 

«а. най-отявлените заговора.

ло в 
които имали 
тат всеки

О* решението именно на тях 
ще зависи опазването и .разви 
тието на .революционните при
добивки в Алжагр. - - ..... •

ганизират от ръководните хо
ра, за 'да обяснят събитията- по

квидиране 
заговорпици. 
нужда.

тизански командири ^
то на освободителната война.

След танковотб сражение при 
Ел Афрун иа журналистите

Всъщност политическите проако за това има -*с •
, М Б.М< ДжабичОлеми си'остават неразрешени.

/•* „ а-,. ,*
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Из бележника на журналиста

*ка хотг&Ттггя ПРЕСЕЧКА
сватбарска“ година— Ако лскатс да знаете каква Рпрушм слушателите на На 

акция ще се организира а Ясе- дио.Ииш вече са имали възмо- 
нов дел — тогава питайте Мир -жноег да чуят неговите изатъл- 
ко Миловац. Така ще &ц каже пения от програмата на Деня 
всеки човек от Загасни район. на младостта в Бабушница ми- 
Така ше ви лажат и в Бабуш- налата година, 
ница.
. Навсякъде в Дрекула.

А и наистина е така.
Мирно Миловац, двадесет и 

шестгодишен сержант от ЮНА,
Ох Бокна.е само от две години 
в Ясенов дел'. А за него вече 
всички знаят. И всички го о- 
бичат.

Щам дошъл веднага активно 
се включил в младежката орга 
низация в Ясенов дел. която от 
■години е известна, но в ' този 
момент била в упадък. В своя. 
та квартира, в планинското и 
разпръснато село Миловац съ
бирал младежите. Там четели 
книги и вестници, обсъждали 
актуални младежки въпроси, 
подготвяли програми..

И не след дълго време мла
дежта от Ясенов дел пак започна 
да се слави с уолехи На общин 
смия фестивал в Бабушница 
миналата година младежкия а- 
ктив заема първо място. С кул 
ту.рно-забавни програми посе
щава съседните села и среди
щето на комуната — Бабушни.

9Щ
При Нако Антонов, шефа на 

местната канцелария в Звонци 
винаги е пълно с хора. А осо
бено 'в четвъртък когато о Зво

— И нищо не получаваме за 
това дего вършим и -пот 
услуги, ксито не са наша ра
бота. Канева да се прави, наши 
хора сме ...

В ъгъла чакаха четири двой
ки: момче и момиче. Да се вен 
чават.

*

нци е пазарен ден.
. — Нако, де ми напиши удос 
товерение!

Хубаво е тук. макар че 
Ясенов дел е разпръснато и па 
сивНо село. Хората са сплоте
ни и 'много добре се разбира
ме. Те са готови за акция, са
мо трябва да се работи с тях...

Също и младежта. Само още 
много трябва да се работи. На 
първо място — трябва много и

— Нако, че те молим кажи 
ми. какво да направя с имо
та? ...

— Нако, Нако, Нако...
И Нако — отговаря. Помага 

на хората.
По едно време «а вратата се по 

каза черно момче от Бучи дел 
и се втурна към Нако:

— Здраво — живо куме и го

— Ще венчаваме след обед 
каза Нако. Се-от три часа 

га си дайте документите, па е-Мирко Миловац

рец носитед на „Споменица 1941" 
бил въодушевен ст посрещане
то на ясеиовделци, не удър
жал:

— Хора, вие от страх ли, или 
от уважение сте дошли на гос
ти при моя син?

А ясеиовделци му отвърнали:
— Мирко е и наш...
Старият борец благодарил за 

вниманието на хората, доволен, 
че неговия син на дело прове
жда идеите за които и той се 
борил — братството и единство 
то на нашите народи.

лате в три часа, а ние ще изви 
ка.ме отборника.

— Много сватби за дйес бре 
Нако?

— Това е нищо. Тепърва ще 
трябва „да венчаваме" ... Са
мо в Пресека където има 60- 
къщи има 18 езатби от декем
ври миналата до края на яну 
ари тази година ...

— Няма ли между тях и не- 
нълнозрели за женитба?

— Имам и ош.е как. ' Но тук 
просто е обичай млади Д3; 
се женят. Само някой да пове- 

поеле — върви ...

мн-ого да се чете.. .
— Миловац бил си делегат на 

общинската младежка конфе
ренция ,в Бабушница. По кой 
въпрос разисква?

— Разисквах на тема: сътруд 
ничеството между Съюза на ко 
мунистиге и Съюза на младеж 
та. Сега, в реорганизирането на 
Съюда на комунистите и пред 
конгреса на Съюза на младеж, 
та, а и занапред, ще е необхо
димо счце по-тясно сътрудни
чество. Тук, п Ясенов дел, това 
сътрудничество върви. Неотда
вна приехме двама младежи в 
Съюза на 'комунистите, вече ра 
ботим заедно в акцията по еле 
ктрификация. Телевизора 'про
дадохме и парите Ще дадем за 
електричеството После Ше си 
купим . ..

През настоящата година ка
за Миловац, вече готвим про
грама, с която те гостуваме и

целуна е ръка.
Нако се дръпна, но нищо не 

помогна.
- Айдс, айде Нако кум си 
няма какво да го ускуваш....

Нако
- започна една 

миньор от Берин Извор, де ме 
подпиши на тая бележка. Тряб 
ва да взема пари. които изпра 
ща съпруга ми.

И Нако взе, че я подписа, а 
после взе показалеца й напра 
ви отпечатък. Невестата се ло- 
изчерви дръпна се, но Нако й 
каза, че така трябва да бъде.

— Що го знам 
Мой муж ми е пратил парите, 
а не мога яа си ги получа. . .

— Много работа имаме — до 
бави Радасав Митич, служещ 
също в местната канцелария. 
В нашия район има много не
грамотни. предимно жени, а 
■мъжете им са на работа във 
вътрешността.

молим те, кумим 
жена нате,

ца.

де хорото 
Мнозина правят това зарад ра 
ботна ръка. Защото напролет

— Насам да изтъкна — каза 
на края Мирко Миловац — че 
и вие чрез вестника трябва да 
помагате младежта да работи 
по.активно. Младите работят, и 
са готови да работят до забра-

Мирко Миловац с душата на 
ясеновделската младеж. Този 
русокос младеж, пълен с енер
гия и желание за работа, наи-

мъжете заминават по строежи 
те, а жените остават на село 
да работят.

Когато се наложи 
става и кум — само да се вър
ши. работа
от присъс-пвуващите .. -

каза тя.

Накова.
Най-голямата награда за на

шата работа е — общественото подхвърли един-.
признание.

Миловац има право.
М. А.М. Андонов

§}ШЩЛ ЗА ЕДИННА
просветно"педагогическа служба

же да бъде Димитровград, 
това е второетепено. Взаимни
те съвещания и договори за ра 
бота могат да се провеждат е-

нош Със статията „За единна проевено-педа готическа служба 
на народността“, публикувана в „Братство“ брой 326, редакци
ята откри разискване върху твърде важна тема за учебното 
дело на народността. Целта пи е: чрез различни мнения и 
предложения, преди всичко на педагози просветни работници 
и съветници, учители и нр., да намерим отговор на въпроса — 
каква просветно-педагогическа служба е нужна на народността.

Поместваме мнението и предложението на др. КИ
РИЛ ТРАЙКОВ, директор па основното училище „Моша Пи- 
яде“ в Димитровград. Същевременно подканяме и други заин
тересовани да се приключат към разискванията.

д-ин път месечно, което няма 
да причинява особени -разходи. 
От петимата — трима биха би: 
ли по предметно обучение, а 
самият завод би имал м външ
ни сътрудници — добри прзеве 
тнм работници. Тази служба 
трябва цялостно и единно да ре 
шава проблемите на образова
нието като: учебния план и 
програма на сърбохърватски е- 
зик в народностните училища, 
допълнителните програми по 
национална история български 
език. Службата би се занима
вала и с . въпросите на издател
ската дейност за нуждите на 
учениците, внасянето на кни
ги, устройване на семинари и 

янир Да помогнат на -всеки пре Практиката ни учи, че досе
подавател, защето познават ед- _ -___ _
на, две,, или най-много три спе га такава единна дейност 
циалноеши. Оттук различни не- сва, а пред разля гони репубяи- 
точности и грешки; отсъствия кански и други институции воя 
без причини, непед а готически ил независимо от ДРУ-"
постъпки, нередовно и недоста  „пг,
тъчно следене на педагопичес- п,рге говореше за „свои Р° 
ките мисъл и наука, законите Влеми, макар че са обши. Ди- 
п учебното дело, учебната про- митровградчани се представяха 
грама и тир, Когато имам на- като -народност. Босиле градско 
предвид тези и още много дру също а «ъщо и Сурдулица и 
ги въпроси — тогава излишно вабушница
е да питаме — трябва ли ни Учебното дело образованието 
ледатопическа служба на народ я е трябга да знаят

Въпрос е обаче кой трябва да ™ граНИШ1‘ СаМЗ е-^нствеШЮ 
я формира, къде да бъде о<Ьг п**2сгавяае и изтъквш,е „ 
циалного й седалище и кои прзблй’гите „,Ц€ дад€ иужяште 
дачи стоят пред нея резултати. Уверен съм. че ка-

Смятам,

Танцовият състав в Ясенов дел , 1953 г.

спина пленява събеседника си. 
Голяма заслуга има и той, че 
Ясенов дел опечели Републи
канска награда (телевизор) 
през миналата година като най 
-деен актив в Бабуплвгшка об 
адина.

Миловац е и отличен изпъл 
нител на босненски народни пе 
сни. Неведнъж е излизал на 
сцените в Звонци, Бабушница 
и други места.

— Имам желание да участву 
вам иа аудиция в Радио-Ниш 
— казва Миловац. Искам да 
опитам оилите ои и там.

в Димитровград. Искаме да раз 
ширим още повече сътрудниче 
ство между младите ст съсед
ните комуни.

Статията -За единна просвет
но-педагогическа служба на на 
родностга“ 'Предизвика сред 
просветните работници разли
чни мнения и коментари.

Всъщност, въпросът не е нов, 
защото и досега повече пъти се 
намираше на дневевн ред на 
различни конференции в об
щината: Дори върху него се ра 
зисква и на събрания, които бя 
ха устроени през септември ми 
налата година и на 'Които при- 
съствува републиканският се- 
крегар на образователната об
щност — др. Миловавн Окала.

да надникнат, помогнат, напра 
вят забележка 
Има училища, където просве
тен съветник не е надникнал 
повече от десет години. А тях
ната помощ са очакваше. Осо
бено от страна на по-младите 
учители. Директорите на учи
лищата също не бяха в състб.

или похвалят.

Между .другото, Мирко Мило 
вац се оженил за мома ог Я- 
сенов дел.

Ис това станал още по-близък 
и по-любим на хората от този 
край

Миналата година когато ба. 
ша му, стар босненец и първобо-

Съвети на ПРЕДПАЗВАНЕ НА КОШЕРИТЕ 

ОТ ВЛАГА И ПЛЕСЕНпчеларя До преди 15 години Димитров 
градската община ;имашР един 
или двама педагогически съвет 
ника, които обикаляха учили
ща, контролираха работата, да
ваха напътствия сочеха нови
ните. организираха общинските 
конференции на просветните 
работници. Резултатите не бяха 
за подценяване, а ст такава 
дейност бяха доволни и учите
лите, и просветните съветници.

С въвеждането на комуните 
тази служба бе радфзрмзграна, 
а в центъра на комуната — Пи 
рог, бе създадена

При презимуване на коше 
рите на открито по стените 
им и по крайните пити мо- 
Же яа се появи влага и пле. 
сен. Тя се дължи ,на голя
мата разлика в температу
рата, «а въздуха вътре в ко 
шира, ако не бъде изпуснат 
ог горня отдушник влиза в 
съприкосновение със студе
ните стени на кошера и по 
тях и .крайните пити се обра 
■ува влага или роса.

За да се избегне това, тря 
бва да се предотвори изсту
дяването на стените. То се 
постига чрез’ увиване на сте 
ннте с различил , материали 
така, че снегът да няма съ
прикосновение със стените 
на кошера. За тази цел ко
шерите може да бъдат събра 
ни по четири и" да се обвият 
с обща обвивка. ■ За препо
ръчваме . е в този . случай 
връхната част на кошерите 
да' бъде покрита с пласт вля 
тен мъх или трева, които до 
бре поглъщат. Влагата. Вла
гата може да ' се отстрани и 
чрез отхрмване на горнз*я от 
душник. Накрая, за целта,

още през есента кошерите 
могат да бъдат защитени та 
ка, че да бъдат предпазени 
ог студените зимни ветрове.

(Из списание 
„Пчеловодство“)

на-Нова обиколка 
с подвижното кино дри има. Но за да ое орган изи 

раме не трябва да изостане Н' 
помощта на обществено-полити

че нашите училища 
няма да получат много, а само 
Ще затруднят бюджетите на об
шинскиге образователни общно ческите организация Страху- 
оти* ако такава служба бъде „устроена извън комуни^ Ди- вам ое-о6?че и тоя ПЪт ** Нв 
митровград и Босилеград Ръ- Се остане само с идеите, па за- 
ководенето отсрани 
резултати. Службата

Подвижното кино при Култур 
но-забавния център в Димитров 
град тези дни започна нова о- 
биколка на селищата с кубин
ския филм „Кубп 58“.

Филмът е посветен на кубин 
ската социалистическа револю
ция и отразява гересгоната бор 
ба ца кубинските патриоти.

Въсщност, това е втори по 
ред филм на тази година, с ко
йто подвижното кино обикаля 
димитровградските селища. С 
първия филм — „Патраул на 
омъртта" бяха посетени пет- 
шеет селища и кахто личи ин
тересът «а жителите 
към филма неотслабва.

единна педа
гогическа служба, за която ед
ва ли може да кажем, че е по 
стигнала особени успехи. Педа
гогическата пък служба," която 
по-късно действуваше все до 
о гинал ата година е околийския 
център — гр. Ниш. обхвавщаше 
с дейността ?и 'м нашата- общи
на. Но и покрай усилията да ое 
представи и афирмирз като та-. 
кавя, тя не спечели сиоглатиите 
на учителите от Димитровград
ско. Причината е не 
(оттециалистите - 
вепници напълно можеха да от 
говорЯ.-Г на поставените задачи), 
я огромната територия, 
имаха за контрол. Така че 
мнаго училища

не показа туй са нужни сериозни и на
ше отто- йрйменми. мерки. Нужен е ин» 

говори най-добре ако бъде та.м, циативен отбор от.- -представите 
където изникват проблемите, ли на читирите общини съста 
където се явява нуждата и дете вен <>т делегати н-а съвгтите Л° 
учителят може да се посъветва образ:вание-които’ка еъвмест- 
вез да губи време. Щом е така но заседание да изгхутъят гпх*- 

предлагам: да се създаде За кто„програма, върху коят по
вод ,за педагогическа служба ст късно ще разискват учителите, 
пет съвстяина, н ■ то двама в да я д-сгълнят, ако се належи 
Димитровград, двама в Босиле в1»дож»менят и накрая пр>1Р’,,пт' 
град и един в Сурдулица. Ма
кар и отдалечени своята дей
ност биха обединявали. Център ■ 
на тоя педагогически зазод чо-

в кадрите
просветни съ

от село която Кирил Трайков
Директор на осисвксто 

училище в Димитровград
вСт. II. те не успяха
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Български отзив за наше издание

-илли ЩЕ ГЛЕДАМЕ 

ПРЕЗ ФЕВРУАРИигнятовичРзГраковски
Издателство „Братство“ в 

Ниш обнародва на български 
език монография за Георги Ра 
краски от добре известния у 
нас научен работник българо- 
вед Джордже Игнятович. Тру
дът му представлява синтез4 на 
постигнатото досега, като 
насят за първи аът 
от неизвестни или

от спомените На Майзнер 
мента, котата Раковски
!ТЛа-1 Да со 0тдаде изцяло на 
освооодителното дело на българ 
ския народ (стр. 17).

Авторът заледява дописките
„ , РаКОаС;™ въо «• „Србски 
дневник . Първата дописка е 
поместена в броя от 29 август 
1оо7 год. Тя е насечена ере- 

българските чорбаджии, 
„слуги на турските поробители, 
предатели на българските 
триоти.
Раковски

м-о- внимателно и да се обоснове 
вероятността за подобно влия
ние (стр. 33).

Интересно е изнесеното от у- 
правителя на правителствената 
печатница в Белград 
Берар, в която се печатал в. 
„Дунавски лебед“: „Но щом за
гърмят от крепостта (Калемег- 
дан — б.м.) оръдието, Ракозски 
остави перото и отиде з Бъл
гарската легия" (стр. 49).

Трогателно е доверието на 
фактора

я уве-

Васа
се из

поредица 
малко извее 

тип данни и документи. Отде
ля се повече място върху пре
биваването на Раковски в Но
ви Сад и Белград и на бълга- 
ро-еърбекотз сътрудничество в 
миналото. От две

шу

па-
.." Сътрудничеството «а 
” продължило 

две години (стр. 19).
Дадени са

на правителствената 
печатница Филип Валтер към 
Раковски.

олизо- десетилетия 
Игнятович се е отдал изцял0 на 
задълбочено проучава-не на бъл 
гар-иеръбеките отношения 
българското възраждане, 
всеки иегс.з труд е ценен при. 
нос. стъпка напред в тази об
ласт.

Ще се спрем само 
по-характерни положения.

Отбелязано е

Той гарантирал за. 
дължението по печатането на 
в. „Дунавски лебед“ със запла 
тата и кътцата си, въпреки из 
ричното предупеждение на ди
ректора на печатницата Баса 
Берар. Финансовите затрудне
ния на Раковски са появили по 
Ради откраднатите му 1500 ду
ката или 42.000 гроша, грамад
на за негово време сума (стр.
58). Факт е сбаче, че при изда 
ването на „Дунавски лебед" Ра 
ковевки е бил подпомогнат ма
териално и морално от сърбско- 
то правителство, което Му от
пускало кредити и най-вече от 
княза Михаил Обренович (стр.
59 и сл.).

Посочва се, че в Югославия 
за Раковски не е писано толко 
вав, колко.тз за Караелг.в Това 
се ' дължало на обстоятелство, 
че до неотдавна много неща не 
били известни или били пред
ставяни в неблагоприятна све
тлина.

И на края Игнятович пожела 
ва: „Пред .югославските учени 
стои една задача — да напишат 
обстойна монография за връз
ките на българския революци
онер, 'Общественик и поет със 
сърбакото общество, за вляние. 
то на сръбския политгчески жи Ансамбълът на Стево Теодо- 
вот върху Раковски и влияни- [ сиевски от Скопие неотдавна в 
ето на неговите възглед-;! върху Димитровград предаде концерт 
съвременните сръбски обществе минути музика от юга'1
ници. Раковски напълно заел V съставен от турски, цигански, 
жава това“ (стр 77). македонски и мексикански ме-

Осъществяването на това по- лодии. В концерта участвуваха 
ложение на автора преди вси- солистите 
чк0 бл било от полза за наша Кърсге Китановски и Рака Це- 
та историческа наука и обще- кич' 
ственост.

И за да завършим, ше ка
пнем, че най-подготвеният във 
всяко отношение да напише 
такава монография е именно 
авторът на рецензния труд —
— Джордже Игнятозич, от чието 
перо са излезли значителен 
брой ценни приноси в областта 
на българо-оръбсюите политиче

изключително це
нни подробности за сътрудниче 
ство между Раковини и д-р Да 
нило Медаксвич, виден сръбс
ки журналист и издател. Пра
ви се извод, че българското из 
дание (т.е. в. „Българска днев- 
ница"“, б. м.) не е 
сръбското (т.е. в. „Сръбски дне 
виик“). При огписаването 
„Българска дневница“ 
и Петър Оджаков, дошъл спе
циално за товао о-г Белград. По 
сочени са нови подробности по 
официални данни 
дето на Раковски от 
(стр/ 26—27).

Игнятович изказва предполо
жението за 'влияние на черно
горския поет Петър Петрззич 
Негош и по-конкретно на него
вата поема 
върху поемата на 
„Горски пътник“. В много отно 
шения, посочва той, общите бе
лези на двете поеми са безспор 
ни, остава да се проанализират

през
като

на някои копие на
съдействието,

което оказва на Раковски 
дата новосадск-а учителка Алек 
сандра Петрович-Майзнер при 
пренасяне на 'пропагандни ма
териали от Нови Са-в във Вла 
шко. Същата се съгласила да 
отиде в Шумен като

на в. 
помагалмла

Станлио и Оплно

11 февруари:
ЛИКА (Красивата любовница) 
— френски филм в постановка 
та на Бернард Бардерие. Фил
мът е напразен спсред романа 
на Ана и Сержа Толон.

14 — 15 февруари: В СЪБО
ТА НЕ МОЖЕ — френско.из- 
раелски филм, в който Роберт 
Хиш изпълнява тринадесет ро
ли. Участвуват още Джоана Ле 
ви и Мима Алиеров.

АНЖЕ- 18 февруари: АНАЖЕ- 
част 

о по-

17
ЛИКА (Маркизата втора 
на филма Анджелика" 
станоака на Еарнард Бордерие. 
Ролите изпълняват: Мишел Мо 
рсиер, Роберт Хосеин 
Рошефорт.

за изгонва- 
Австрияуправител 

ка на българското девическо у- 
чилище. .
Раковски я придружала неле. 
гално по Дунава до Оршоза, 
подпомагайки я с .85 сребърни 
форинта. Тя успешно пренесла 
пакет с поверителни 
предназначени за Сава Добро- 
ллодии, директор на Шуменска 
та гимназия. Игнятович цитира

При заминаването й и Жан

21 — 22 февруари: ГРЪМ И 
АД — френски филм -в поста
новка на Дени Пателие. Глав- 

изпълияват:

„Горски ви]0нац" 
Раковски

книжа.
Жанните роли 

Габен. Лили Палмер и Роберт 
Осс.

24 — 25 февруари: СТАНЛИО 
М ОНЛИО — филм: коктел на 
ведро настроение. Ония, дето 
са ги гледали вече от сърце ще 
се насмеят. Генерации, които 
не са ги познавали — ще ги за 
обичат. Отбрани комедии зае
ли важно място в историята на 
филма и сърцата на зрителите.

ЕСМА РЕДЖЕПОВА 

В ДИМИТРОВГРАДЕдин хубав юбилей
Официално цели двадесет го 

дини, а още по-дълго въз вид 
ка скромно начало, ху.дожестве 
пият ансамбъл на Дома на 
ЮНА в Белград представлява 
значителна съставка в култур 
пия и художествен живот на 

страната. Основан с декрет на 
Върховния комендант през 1947 
година, тоя. ансамбъл в 
чвние на две десетилетия беле
жеше успех след успех, 
развиваше невероятно оживена 
дейност. Над 2.803 концерти са 
устроени а ЗОо градове и сели
ща и в 60 чуждестранни градо
ве! Над три милиона зрители 
са слушали тези концерти. Ан
самбълът гостуваше в Държав
ната опера в Берлин и в край
граничната застава на село Жи 
ровицд :На албанската граница, 
пътуваше със самолет в разли
чни краища на света, и по стръ 
мнм пътечки носеше ияетруме.ч

тите. за да представи концерт 
на граничарите на някоя захвър 
лена чука.

Тази светла традиция сега ДР 
стойно се празнува с 
специални програми в юбилей
ния сезон. Чествуването започ
на неотдавна с първото предс
тавяне на ораториум за оркес
тър. смесен хор, солиста и ре-;, 
цигатори от Рудолф ' Бручия 
„Да бъде щастие“.

Обаче, сега не са от значение 
дотолкова празнеяаствата, кол- 
кото примерите. А досегашните 
успехи на Художествения ан
самбъл на Дома на ЮНА са за
дължение за него и един 
най-добрите примери за остана
лите. Да имаме и за в бъдеще 
възможност С думи на призна
ние и уважение да пишем и 
за други подобни ансамбли на 
различни дружества и култур
ни домове.

28 29 февруари: МЕЛО
ДИЯ В СУТУРЕНА — френски 
филм в постановка на Анри 
Верней. Участвуват: Жан Га
бен, Ален Дело-к, Вивиян Ро
манс, Жорж Вилсон.

редица

Есма Реджепова,

те-
Ин-гересът- сред Димитровград 

чани беше огромен. На двеге 
представлениякато

присъствуваха 
общо 1.200 зрители. Трябва да 
изтъкнем обаче

УЛЕСНЕНИЕ ЗА 

УЧЕНИЦИТЕче първото 
представление организира про
фсъюзът, кс-ето потвърждава, 
че именно стопанските органи
зации трябва да станат обект От началото на февруари у- 

чеяицигр от гимназията и осно 
вното училище ще имат възмо-

закуски

от
на интаресованме т.е. работни
ците да се привлекат в залата 
на Културно-забавния център.

И гражданите, и гостуващият 
ансамбъл бяхд твърде доволни: 
гражданите о-г изпълненията, а

ски, културни и литературни 
взаимоотношения през българ
ското възраждане.

жноег да си купуват 
в самото училище.

Предприятие „Услуга" от Ди
митровград и училището ся се 
съгласили „Услуга“ 
своя будка в самия

Христо Капитанов
да открие 

хол на учи 
лището срещу плащане на на-

(В. „Литературен фронт“. 
София. г. XXIV, бр. 5, 
25.1. 1968. с. 4)

гостите от посещението.
Ст. Н ем.

Йордан ПоповХумористичен разказчВръщам се аз миналата неделя в се
ло с Щерювата газка, слушам Щерю- 
вите щуротии и ои мисля „Що ли се не 
вдига тая дни, та да- отскоча до София? 
Хем ще си взема кило пирони от сит 
ните. хем ще видя Манол — здрав ли е 
и. как е битово разположен“.

Манол ни е малкият. Големия — Въл
кан — преди три години напусна 
и сега буши сонди из Дъбшшите, а Ма
нол лани отслужи, па го приеха за сту 
.дент, та и той не се задържа при нас. 
Сега с моята Рада играеме на криеница 
из къщи о-г чакаме празниците, за 
станеме пак център 1на вниманието.

. Наблъсках куфара и две торбега .и 
къде по обед на понеделника 06 изтър
сих в София. Кога Манол живееше на 
„Витоша“ лесно го измирах, ама отакак

хазайк а -скуба чка 
дванайсе 

намеря

На едното легло 
нол и чете вестник, а на другото воред 
куп дрехи и малко начомпе спи някак
ва руса мома,

се изтегнал наш Ма-

ИДИ ГИ РАЗБЕРИ! покрита с одеяло.
„Тате, та ли си? Влез!“ — рече Ма

нол.
„Ти излез. мръснико неден —

ко-'‘> Да те науча аз тебе що съм те 
пратил у Соевия Ще видиш 
Свети Мукавей..." . . .

ре-
село

сти”, само обърна гръб и отиде на бал 
кончето, да допушва. Изпразвам аз ку
фара, извеждам от тзрбетата дюлите,

едни синини над очите пари нажива Да я 
съжалиш. Коста й къса, по момчешки, 
а ноктите
шлега . .. Запозна ни Манол, седнахме. 
Парашкева се казвала, по съкратсному 
Пеци. Та, извади Пеци кутия „Слънце“

дълги като червени чу „Какво та -стана бе, тате? _
т°й; — Защо ме навикваш?"

излиза
бурканите с капии и сланината, а ‘Ма
нол седи като «а тръ!ни и току гтзтлеж 
да към пенджера. Слагам туй-онуй за 
пох-апване пъ.к му викам на Манола: 
..Манолчо, я покани и съквартирантана 
да хапне с нас!“ А той: „Тате. каже та 
новата . .. малко си в грешка. Това не 
е съквартиранта, а моя -приятелка, ко
лежка. Събираме се с нея да учим. Пра
вим преговор по конспекта; тя ме -пита 
по въпросите, а-з отговарям..."

„Абе, сине — викам, я кажи на при

да
„Виж какво, сине майчин, 

ма да бъде, както
тая не-

си я мислиш, 
па живот -си го ударил. Да кажеш «а 
оная русата ловлекана да си обира пар 
такешите, че 
ще фърка!“

Бая
и рече да ме почерпи. Мерси, рекох, 
имам ои. Извадих „Ударник". ,.Още 
хубаво, там-ан са тто-серт!" — рече тя 
и 'взе една от моите. Питам ги как вър
вят науките. „Екстра са науките — ре
че Манол. — А вие как -сте на село, ка- 

върви ли работата в кравеферма 
та?‘ Върви —- викам. „По колко изкар 
■вате от крава?“ Таман отворих усга — 

ятелката да влезе, да си вмдиме очи- леле. като прихна да се смее он-ая ми 
те. пък и аз да й задам няколко въпро- 

Ти знаеш ли — едни като вас та
кива, правили преговор, правили орего 

па накрая им се родило момея-

по-

влезна ли перушинасе премести поради 
на улица „Лучадиламермур“ 
— три обхода правя дорде му ..Коя руса бе, тате?“ — пули се Маже,
тавана.

Качвам ги, значи, стълбите на петте
ста-

нол.
„Оная, на другото легло. Не се прави 

на извели!“ . .. . '-
„Па това е съквартиранта бе, — ии-

егажа с почивка на площадките, 
гам тавана и на една от вратите гледам 
фирмичка: „Монй Цве Драгнев „сту
дент". А отдолу: „Чукни три пъти и ка са

„влез“. Брей,■ аи- 
маскара, колко

та Пеци, като фана да се гърчи.........Мо
вика — вие сьс стария ще ме спу 

кате. Много ете ми интересгги!.. .“ Мо
ре, мисля си, да 'си моя щерка здравата 
ще ти «ажуля интереса аз тебе. 
нали си чужда друг да ти бере гайле- 
то . . .

ни ка — влезни: да -видиш: “ 
Влизам аз ито ти се каже „да“ гледам — едно голобра 

до момче, с. коса .до. раменете си търка 
очите. Виждал съм

вор 
це . . .към си, маскарота му с 

е' официозен. Чукам три пъти и лепвам 
ухо на вратата. Чух, че някой каза- 
ама тихо: „К:й ли е тоя идиот, дето иде 
Но никое време“. А после силно „Влез.

• Влизам аз с куфара напред: Гледам 
То Манолчо — скочи от леглото малко 

..Тате, ти ли си?“ - вика- 
позна?

ама
теле е две глави,„Тате, да не п;зазиш сцени! Не е -ти 

по-добре да отложим разговора."
„Не е — викам му. — 

шъл, довечера си отивам!"
Отиде Манол -при нея, размениха си

две-три приказки и ето я и нея ’— иде, 
наперена., Гледам я аз —, мам-ице

жена с брада ' петелНейсе. Слязоха да ме изпратят, после 
те хванаха към уни-

с рота и куче с 
три крака, ама мъж е такава коса не 
бех видял. -И жена като оная Пеци ви- 

часа . се връщам., .аз. дех за пръв път. Ако Манол не баше 
към квартирата да си взема куфара, че

сега съм до- ее разделихме 
ревситета, а аз към халите. Привечер, 
към седем—осемнещо смутен.

„Аз съм -— -рекох
Гледам от другото легло стана мом-

таквнз панта 
целата У

обяснил, че това е модерно, първата ми 
да си вървя. Изкачвам стълбите, вйи- работа.

как ме
иде
каква гледка! Като й се впили -ония ми зам з стаичката и. . . не знам да вер- 
ти пайтЕлонк в месата, като й избили

след като .се върна на сеДо, ще
ше да бъде . един. преглед . при- очниячурлак някакъв с тесни 

•ДОНИ и. пуловер, а главата му 
пушек. Ни каза '„Добър ден . «и „оДР® ли на очите еи, да не вярвам ли.вам лекар.

• Ч
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Цариброд в навечерието на ХХвI
19, V:

ЛАФМОАБЕТ С БОГДАН НИКОЛОВ
а

(„Домашен учител“, год41, кн.[И, 1889 год.) Ц■
■
2 Не е голям кръгът на ония, 
2 които анаят, че към края на 
! миналия ве« в Цариброд започ 
2 нало да излиза твърде претен- 

• ! ицозно и амбициозно списание 
! „Домашен учител“. В обявлени 
; ета, поместено »а последната
■ страна «а описанието се поясня 
• ва, че „Домашен учител" ще из 
5 лиза всеки месец по 2—3 печа 
5 тни -коли във всяка книжка с 
5 отдели: юридически,
2 но-икономически, киижошто-ли. 
5 тературен, библиографски ду- 
2 ховен (религия) и разни. Годи-
1 шен абонамент (изкл юнгително)
2 0 лова. Редовното издаване на 
2 списанието е било гарантирано 
2 За две години. Писма, статии и 
2 др. отнася ши се до редакцията 
2 адресират се до г. Д. Д. Бъчва- 
2 ров в град Цариброд, а поръч- 
2 ки и пари за списанието се ад- 
2 ресират до г-н Пейчо Стаменов 
2 (търговец) в г. Цариброд. В та
■ зи рубрика на „Братство" ще 
2 поместим няколко откъса от

насящи се за Цариброд към 
края на миналия век:

а ..За сега в тази книжка ние
■ ще запознаем читателите си 

за поминъчно-икономическото
я положение Чад градеца Цари- 
; брод.
в Тези малък градец преди 10 
2 години е бил селце »т ЮО къ- 
« щи.. И тогава е бил околйски.
■ център, както и днес. По тази
■ .причина започнали да дохож-

околните

ница) 10; адвокати 2; ханджии 
43 с 43 хана. от които по-главци 
са 3; хотел „Европа", хотел „Сс 
фия“ и Джанжопия х»н „Вцр- 
лич“; овчари 40; касапи зизсбЬ 
време 5, а летно времР 10; аба
джии 1 с 2 слуги; налбан-пи 3- 
мя с 1 слуги; копачи 6 с 6 ко
вачници и 12 слуги; пъртениче 
ри 2; воденичари 2-ма; дюлгери 
10; слуги, общо число, 250—260! 
Дюлгерите работят и земеде
лие; постоянни дюлгери има <за 
мо един с една работилница и 
с слуги. Всичките занаятчии, 
бакали манифактураджии и 
пр. са българи, жители цари- 
бродегси. От манифактураджи- 
ите има само трима чужденци 
— евреи, които се занимават и 
с бакалия.

По-глгшните търговци е Ца
риброд са 16 души: те са, Радой 
ков Иванов, Стоян Иванов, Пей 
чо Стаменов, Димитър Стаме- 
н ов.Гога Кръстев. Си ма Кръс
тев, Анта Джаджов, Йосиф Хри 
стов, Димитър Тошев. Сотщ, 
Костов, Еленко Белчо® Камен 
Иванов, Алекоия Стойков, Нако 
П. Даскалов, Дончо Игов, Ив 
П. Антанаоов. От тези, 7 души 
са бакали. 4-ма са манифакту- 
раджйи и бакали, 1 е самз. ма, 
фактураджия, ■, 1 е прътешгчар 
1 е «ръчмар и пъртеничар, 1 с 
комисеизнер и тютюнев . фабро 
кать- и 1 е маслар“.

куруз, грах, фасул и други. По 
качеството си всички тези пло
дове, освен житото, са средни, 
а житото не може да се каже 
и „средно" защото почти всич- 

пълно със
БРАТ МИ

кого е ръждиво и 
къклица. Чиста пшеница в Ца 
рибродско землище почти не се 
ражда, защото «яма здрава по
чва; всичкото землище е бър- 
дисто и каменисто, само по до
ла,т ца рекичката Малка-Ниша 
в а която тече тгрез са мият гра. 
дец има .малко равнина и не- 
как по-чиста (не камениста) зе

поминъч-

мя, но и това съвсем малко про 
странство ражда повечето ръж 
и нукуруз. 
ние в Цариброд оа занимава с 
търговия, със занаяти и с раз
ни други работи. Така: платна 
ра има 11 с 11 дюкеня и 40 слу 
ги; бъчвари 1; шивачи 16 с 18 
дюкеня и 30 слуги; кожухари 
10 с 10 дюкеня и 15 слуги; зла. 
тари 2 с 2 дюкеня и 4 слуги; 
тенекеджии 1; халвгджий 2-ма 
с 12 слуги; хлебари 6 с 6 хле
барници и 15 слуги; готвачи 8, 
8 гостилници с 20 слуги; кръч- 
мари 43 и 43 кръчми и 50 слу
ги; бакали 27 с 22 дюканя и око 
ло 30 слуги; манифактураджиИ 
5 с 5 дюкеня, бръснари 2.ма са 
2 дюкеня и 2 слуги; мутавчии 
1 с 2 слуги; надничари (хора 
без занаят, ксито работят — ка 
квато работа намерят — с над

Другото населе-
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■ дат лреселшщи
1 села По този начин селцето Ца
■ риброд е станало град. Днес Ца
■ риброд състои От 400 къщи. а 
5 от около 5—600 семейства. На- 
5 селението са занимава повечето 
: със земеделие, което са види от 
5 това, че от 5—600 семейства 300
■ семейства са земеделци. Тези 
! 300 семейства земеделци обра-
■ ботват около 8,ООо дюлюма зе.
2 мя, около 500 дюлюма ливади. 
5 около 20 дюлюма гръсници, о- 
2 коло 60 дюлюма градини и о- 
5 коло 1,000 дюлюма гора. От 6- 
2 тех хиляди дюлюма ниви зе. 
2 меделците изваждат ежегодно 
2 окло по 200,000 оки разни хра 
2 ни, като жито, ячмик, овес, ку-

ОТ

ВЪЛК И АГНЕ
(Осъвременена басня)

Знаете ли баснята *а вълка и агнето? Сигурно 
я знаете защото е записана във всич.ки стари и но
ви читании. Но все пак да я преповторим (с наши 
Думи). •. — Братан, колко братя имаш от Градшш до Ниш?

— Ще тн кажа след следващото преброяване на насе
лението на бивша Нишка околия.

— Значи, не знаеш колко нови „братя" са ти се родили 
от последното преброяване?...

... — И колко са умрели или изчезнали. .
— Кой е по-голям „шегобиец“ от нас: аз или ти?
— Станчо от Бачево.
■— На много хора кроиш шапката. Кой тн я крои на тебе? 
— Жената.
— Заел си се да пишеш Историята па нашия край. Пи

шеш ли я, или я „създаваш"? ...
— Пиша.
— Защо тогава обръщаш колелото на историята назад 

н твърдиш, че павлнончето бил построил Сюлейман Вели
чествени?

Навел се вълка на ручея да се напие Еода. Мал
ко понадоле по течението на ручея, дошло и едно 
агаънце. И. то искало да си пийне малко студена во
дица. Като‘го видял, вълкът се обърнал към агнетр
с остри думи:

— Ей, ти доле, недей да ми мътиш водата!.. .
От тази басня учителите си правят различни 

иравоучения. Децата се учат на покорност. Да ме- 
таиисвет пред по-силните. С една дума „да не мътят 
водата“ <на ония, които са по-горе от тях ...

Тази басня днес може да се осъвремени. Всеки 
читател може да си напише по един вариант. Ето, 
аз ще ви разкажа един.

Расли двама другари заедно. Заедно завършили 
училище и започнали да работят. Но, както обикно
вено става в живота, един от тях станал ркъоводи- 
тел, а вторият обикновен работник.

Един ден ръководителя се настанил на ' рабо
та. Някъде далеч, доле на стъпалата на предприяти
ето. работил и неговия другар.

Но работите не му вървели добре. В тяхното 
предприятие по-едно време работите тръгнали на
зад. Замътили се. Тогава ръководител се обърнал 
към своя бивш нриятелот детски дни.

— Ей,,ти, доле, не ми „мъти 'работите!“. ..
Всеки от вас може да си направи нравоучеяие 

от тази современена басня. Аз ви предлагам 
ното:

в
а КАПРИЗИ НА 

МОЛИВАа
а
е
« Защо само черквата трябва 

ше и дяволът да бъде отде
лен от държавата.

а
а
а
а

Никога не съм видял пе
пел на човек, който е изгор
ял на работното си място.

а
а

— Ех, сбъркал съм само за няколко столетия ... Как
во от това?

— Къде си оставил място за своето име в историята, 
която пишеш-създаваш?

— В списъка на хонорарите при касата на в. „Братство".
— Пишеш история на бълграската народност . Учил си 

български език?
— Учил съм, разбира се ..
— Кога? _ . -
— Когато писах Буквар за българската - народност.
— Иди при Трошка да си купиш едно Букварче.
— Мерси. .
— Благодаря.

■

■
Не Се очаква от всеки на 

лов Дл. стреля, някой вероят
но трябва и да лае.

а
е
а

Хуморът е единица мярка 
за проучване разликата ме
жду еднаквите и раяоправ
ии те хора. 4

Щастливите хора се очак
вали по-малко от живота.

■
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: Не ставайте агнета, ако имате вълк—ръково-

Богдан НИКОЛОВ

а Невъзможно е в предприя
тието да се строи социа
лизъм, а в къШи капитали
зъм.

Въпросите поставил * 
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