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Междуобщинска 

конференция 

на 27 февруариУЪя-тстШо на Съюза на 
н Бабуш-

Първата междуобщинска конференция 
комунистите от Пиротска, Димитровградска, _
нишка община ще се състои на 27 февруари т.г. в Лйрот.

Групите, задължени да подготвят материалй за кон^ 
ференцията, приключват с работа и делегатите навреме

членове на секретариата,

V

ПРОБЛЕМИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ
ще получат предложението за

организации и комисията заПЕСТЕНЕТО ПОНЯКОГАЕИСКЪПО комисията за развитие и 
идейно-политическо образование, доклада за предстоя- 
щите задачи на Съюза на комунистите в трите общини, 
проектопрограмата за работа на конференцията, проек
та за вътрешната организация, финансовия план идр. 
проекти на основание, на които организацио^о^^^ * 
програма да се учреди междуобщинската конференция.

М. Б.

______________• Колко виновни са данъчните
общинашаГ•" Нужно Ли е засилване на службата?

'т
* органи .

\

към 204 милиона, което в про- работват земята, но живеят от 
центи възлиза на 96,07. Това 
значи, че службата не може да 
бъде упрекната за дедостатъч- 
но настойчивост в ' работата.

Но хората в общината не са 
доволни от този \|4пех, защото 
в сметката остават неиздълже- 
ни повече от 37 милиона дина
ра като повече са дългове от 
1966 г. и от по-рано.

От къде 
дългове?

Обяснението, което получих
ме в данъчната служба, е след
ното- 7
• Към 16,5. милиона динара 

данък може да се , плати в та
зи година и сигурно няма да

На сесиите на общинската 
скупщина в Димитровград за 
данъчната служба говорят от- 
борниците. При председателя 
или други 
данъкоплатците, 
рядко се случва някой данъчен 
служител да сгреши в изпис
ването на чековете и хората 
се вдигат от село в града, за 
да се оправят, защото иначе 
трябва да платят повече данък.

Неплатените данъци сега въз 
дизат на около 37 милиона ди
нара, събрали се от няколко

___ години, насам. . А 37 милиона
динара приход за общината е 
голяма пара. ,̂

Дали вината е в хората, кои
то носят тази служба, когато 
се знае, че са и малко, и обре
менени с работа? Без да отри-

социални помощи или на из
дръжка.
• Към- 7,7 милиона дължат

лица, които Живеят извън об
щината и събирането на този 
данък е свързано с много труд 
ности. Тези хора или не пла
щат, или закъсняват и по две 
години. Често не се знаят ад
ресите им, за да се връчи чек, 
а отнасянето до общината на 
чиято територия живеят, кога
то местожителството е извест
но, не ползва много, защото __
всеки си гледа своите интереси. Традиционните връзки, «сито рия тоан
• Около 3,5 милиона дължат същестуват межда Димитров- с още една проява,

лица, живеещи в чужбина, кои гРад и Сливница в НР Бълга ни_ представителки на с.екцр-
то изобщо не плашат данъка ; ' . ята за обществена дейност ца

пропадне. си, макар да не се отказват от По повод Деня на жената жената при общнноката и врад
• Към 4,5 милиона дължат „а’следсгаото. Тяхното издължа —--------—----------------------Г«Т ^*еренция в Димитрбв-

хора зарад неразрешени иму- ване е възможно единствено ПППГПТПЯ СЕ Ка ■ Пзпъл
ществени въпроси, особено по когато дойдат да продадат и- • "I гради представители на пзпъл

. .„л „ Т.Т наследството. Голяма част от мота си, защото продажбата не КПГДТА ПРОГРАМА нителния съвет на Общинската
чаме съществуването и на тех- земята се обработва, но никой може да стане без да е платен Ь1Л А I А конференция на Социалиствче.
ни грехове, причините са по- Не плаща данък, защото няма данЪкът. ~ мржтлнагхмния .«.птпяпиа
вече в други неща. носител на правото на собстве- ф й на края повече от поло- празник на жената, в Дими- окия съюз по «>-

Миналата година общатасу- но^ Над 52 милиона динара вин милион дължат лица, кои- тровград сР подготвя ботата «а Сливница по случай ПО-ГО
ма данък бе планирана на о- нга^^могатда се *° са неизвестни. Касае се до програма. Жените — просвети създаването на
коло 210 милиона и 194 хиляди ох ^днъка н^а да^ргат л^ _ наследници на умрели, данъко- работници в основното учили- А '■ „ п *

ц» г. шетат бол- вземат, защото данъкопл ци платци, които-живеят по други ще в Димитровград подготвят женските дружества в Щ*
Динара, като не се ем***?нямат ..възможност да платят. места в страната. Рецитал за тържественото съ- _
ничннте разходи и съдебните Това са стари хора. и нетрудо- Събрано всичко дава голям брание, което ще се организира гария.
такси. От тази сума са събрани -способни лица, които и не о дълг към общинската каса, ко- в навечерието на празника. И. И този път бе подчертана Р°-

ято всякога е имала нужда от Ма изгледи и Нишкия театър женатга в изграждане
пари. Колко голяма е сумата, да гостува в Димитровград, На
може да Ье види по работата, самия празник представителки
която би се свършила с тол- на градското дружество на Же
кова пари. Това е например «ите ще посетят родилния Дом
сума, достатъчна за попрздка и ще прададат подаръци на но- На опит н
на някой път до центъра на в6роденда«..леца.-,г.;- ч? Иррш;- йиегнадаскйя нароХ- 
комуната, или за строеж на Да кажем и това, че Изпъл- 
няколко конфоотни квартири, нителния отбор още не се е вп
или за електрификациране на гажирал достатъчно за посре-
цял район и пр. Наистина тези щането на празника. Счита

може би, че още има време.

.У г*.Г.~А

лица се оплакват 
Не толкова Димитровградски 

жени в Сливницапроизлизат тези

пт/г бяха потвърдени

е.
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О
ТО на социалистическото обще
ство в двете страни, размяната 

взаимната помощ на

8 сА к,ш.у.алн&с

§ 0

1ДА ЗНАЯТ ХОРАТА
й Отборниците се оплакват, че не са в състоядае да
В осведомяват своите избиратели за решенията на обшин- 
| ската° скупщина. Казват, че някои информации и ана- 
1 ш^ се !гшаТ на. висок стил“ и затрудняват не само

о тях'д°йст№тедюотборникът не е в състояние да запознае 
хорага Ь рТш^ията на скупщината, зашото понякога* 
уой сам не е съвсем наясно с написаното „на висок
стил".

8
8 □

бяха размеНа общата вечеряхютдоъцй.неин подаръци.
□

к т'□
□ (Следва «а 2 стр.) --- ' •• ^8 ■мв ^31
О

I ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ КОНГРЕСА НА СЪЮЗА НА
МЛАДЕЖТА

* , . • Т»0 »

а
На 8, 9, и 10 т к. ■ Белград се състоя уш конгрес в» 

Съюза на югославската младеж. Като делегати в работа
та на Конгреса участвуваха н другарите: БОРИС КО» 
СТАДИНОВ, от Босилеград м СЛОБОДАН ДИМИТРОВ 
от Димитровград. Поместваме техни впечатления за Ра
ботата на конгреса.

§Аа си припомним, че в „подготвянето на решенията 
на общинската скупщина участвуват гражданите на ко- 
муната^като разглеждат и обсъждат
поредби. Но колко е деДствителното ^ участие в това
и колко сили са нужни после да им се разясни едно

недостатъчно са осведомени за ^^^^Т^ат^ ие спаз- 
вярно, значи има опасност хората дпуга кхЬерават разпоредбите, отнасящи сх до една или друга сфера 
ня живота Значи има опасност те да бъдат наказвани пон^Гга и Йото йе са били добре осведомени за да- 
дено решение. .

Пъ^Й^ ^йггаме дали е достатъчно йа края на
решението % се напише: ,,решен^(^е ^ хг^Аикува
в Служебния вестник на Т&.

§ ла..Знае се, че нито един избирател не получава та
КЪВАВ щ^Ге тъ» остава да се
^ка^н^Г^едоГв^Ги за^и^ на V

раТаЕ^тествено^^к>-хуманно и целесъобразно е да бъдат 
§ осведомени, за да не грешат. Спасяваме хората от раз-
й карвания и глоби, не обременяваме службите с ненуж-
§ ни работи и не предизвикваме хората да негодуват сре- 
8 ту „несггоавеАливостта“ на този или оня служещ. , 
е Значи—- необходимо е да се търси начин за осве-
■ домяване на избирателя. Какъв начин е подходящ е

трудно да се каже. Но .считаме, че на първо място тря
бва да се има предвид осведомяването от страниците на 
братство“ или да се прибегне към стария и сигурен 

осведомяване с изтъкване на решенията на 
пред кооперативните домове или други селски 

здания. Така хората ще знаят за важните разпоредои. 
И едното и другото иска доста средства. Но изплати 
Няма да има много грешки, нито неоправдано нсдо- 

8 волство, когато например зарад отсечено дърво или 
“ продажба на нешо забранено се разкарва човек до ар-

М. хх. п.

□'На-

8 че участието на младежта . в 
самоупрздителнотз разрешава
не на проблемите е една от 
гаранциите за обществения про 
црер и за обезпечаване на соб
ственото й бъдеще. Съюзът ,на 

само чрез работа ще 
обезпечи и извоюва гаранции 
за своето положение.

(Следва йа З^стрО

В
8

Всеки делегат е понел със се- гресът работи в пленарни за- 
бе си 'изключително големи ®пе седания и в няколко комисми. 
чатления от Конгреса. Обаче Накрая бяха приети повече ре- 
най-голямата радост за всички, золюции.

8 за целия Конгрес, беше идване В резолюцията за актуалнн- 
В то на другаря Тито неговите те младежки задачи в осъще- 
р насърчителни думи. които все- ствяването на стопанската и об 
й ки погълщаше с унесеяосг. Кон ществена реформа се подчерта, - 1

-г- ’. .-•«

начин на 
табла

се.

ганите, които наказват за прегрешенията.а Делегати и* Осмия конгрес па СЮМюоооооооооаооаоооооооо



ЧУЖДЕНЦИТЕ У НАС

ВСЕ ПОВЕЧЕ ЧУЖДЕНЦИ 

ИСКАТ ДА ЖИВЕЯТ
В ЮГОСЛАВИЯ

През последните години нсс 
повече хора от чужбина искат 
да се настанят в Югославия, 
макар че вече над 25.000 души 
тук живеят от години. Поло-

печалба, като там са приели 
и чуждо поданство. Те са пред
имно американски поданици, 
но по нашите закони се считат 
същевременно и за югославски 

вината от тях са хора от Егей- поданици. На тях досега ре ла
ска Македония и жтшеяу в СР ваше документ за настаняване 
Македония, а другите са наета- у иас обаче 'напоследък това 
нени в , Хърватско и, Сърбия.

У нас постояин настаняване не се йравил, защото те н та
ка се считат за наши подани
ци. Но те продължават за ис
кат право за постоянно засс- 

• лване, защото се боят, че и-

се разрешава на чужденци, ко
ито са получили азил (поли
тическо убСжище) или на хора, 
които имат , семейство, което 
живее в Югославия. Също така 
се позволява настаняване и на наче биха могли да загубят пра- 
чужденцй от югославски про- вата на социална осигуровка, 
изход, живеели, ■ вчужбина или придобити в САЩ, защото аме- 
родени там или на хора, склю
чили брак с- наш гражданин.
По изключение може да се раз
реши настаняване и на хора, 
които це изпълняват предвиде- за Това обаче не трябва да се 
нтпе от закона условия. безпокоят, защото между прави-

Увеличаване на исковете за телството на Югославия и САЩ

риканските власти в случая 
биха могли да ги третират са
мо като югослайски поданици.

настаняваме създава известни 
трудности на компетентните 
органи, защото много от усло
вията още не са достатъчно 
прецизни. Например не е пред
видено по-подробно, какво се 
подразбира под материална си
гурност, което- е главно усло
вие за настаняване у нас, а 
също и. това, на кои чужденци 
от югославски произход не мо
же да се даде разрешение за 
постоянно настаняване.

има договор за запазване па 
правата им макар че у нас се 
третират само като югославяин.

Прищина — нов, модерен град

Пестенето понякога е и скъпоПО-СТРОГИ УСЛОВИЯ

Сега се предлагат по-строги 
условия за разрешаване на по
стоянно настаняване в Югосла
вия. Имащите две поданства 
сега биха се третирали само 
като югославяни. Те биха мог
ли да ползват чуждестранен 
паспорт само когато са на пъ
туване вън. На лица, които са 
се изселили, отказавайки се и 
от поданството по време след 
войната няма ни занапред да 
се разрешава настаняване. Ще 

,се отхвърлят исковете и на хо
ра дейсвували във вражеските 
воиски през войната.

По-всестранно ще се обсъжда 
и въпросът за материалните 
възможности на чужденците, 
които искат да се настанят. В

СТОПАНСКА ЕМИГРАЦИЯ ’ бъдеще чужденецът трябва да
даде документи за това, че раз
полага със средства, които му 
дават възможност да живее 
както живеят нашите хора.

В. Ш.

Продължение от 1 стр.
средства ме биха могли да се 
използват направо за такива 
обекти, обаче не са без зна
чение и за бюджетното потреб
ление в комуната.

Безпорно е, че 
суми могат да бъдат по-малки, 
ако службата работи по-солид- 
нб. Могъл ли е сегашният съ
став на данъчната служба да 
се занимава |с търсене на лица, 
с преследване на длъжници из
вън комуната при същевреме
нно събиране на това, което е 
сигурно? Някой ще каже — 
могло е. Някой ще има против
но мнение. Действителното по
ложение е, че не е могло да 
се предприеме по-интензивно 
търсене на данъкоплатци из
вън комуната.

Ето защо- 
.... В регистрите 
служба са записани 6.200 да
нъкоплатци. Годишно за тях се 
пишат близо 25.000 чекове сле
ди се за постъпленията, реги
стрират се в книгите, отива се 
в екзекутивно плащане на не-

ват и прислужници за мястото, 
в което са избрани. Някъде 
това го вършат местните об
щности, но искат да се плати 
на хората. А отделно е това, че 
в работно време е трудно да 
се намерят хората, хванали 
къра или планината, 

на Всичко това ангажира труда 
на служещите и остават „не- 

От покрити" данъкоплатците от-

издължени суми, решава се по 
много други искове на хората. 
Всичко това вършат деветима 
служещи при сравнително про
сти условия на работа и при 
скромна квалификационна струКОИ ХОРА ИСКАТ 

НАСТАНЯВАНЕ ктура.
Големи трудности в работата 

представлява събирането 
здравната осигуровка от земе
делските производители.
1960 година не са вършени ни- вън, чиято дължима сума е го- 
какви корекции в преброява- ляма. . -
пето на производителите. А от- . Ако в службата е имало още 
тогава до сега ла станали го- хора, средство за съобщаване 
леми промени. Мнозина умре- с местните общности и други 
ли, оженени, омъжени. В ре- по-добри условил на- работа 
зултат на това имаме ново по- сигурно, е могло да .се съберат 
ложение в числеността на от- най-малко 20 - -милиона динара, 
делиите семейства. И когато .Естествено е да възникне въп- 
дотрябва здравна защита, яв- росът, дали изобщо такова ре- 
яват се хората с иск за безп- шение трябва да се бави. Три- 
латно лекуване. Процедурата ма души с" по-малко от два ми
за доказване на това право е лиона бруто заплата, взети в 
много дълга, а всичко това помощ на деветимата, . биха 
вместо в службата на социал- .заработили, много по.вече от

заплатите си.
Може би е назряло да се ре

ши дали пестенето, където не 
трябва, не е по-скъпо?

)> дължимите
Най-големи трудости има с 

хора, които с отказване от по
данство са се изселили от стра
ната, а сега искат да се вър- 

. нат. Най-често това са турци, 
евреи и шштгари. Има случаи 
хора, които са се изселили да 

• идват на .гости и остават, като 
после искат’разрешение да ос- . 
танат. Даже настаняваме искат 

"бивши фолкедойчери .и бели е- 
■ мнгранти, които зарад участие 
в неприятелски воиски са из
бягали след войната от Югос
лавия.

с •

на данъчната

В нашата страна живеят до- 
. ста хора изселници, които 
са се завърнали от страните, 
в които някога са отишли на

ното се води в данъчното.
Самото връчване на чекове

те не е организирано. Някъде 
за това се задължават отбор- 
ниците и по такъв начин ста- М. Н. Нейков•7

лм приети о-р Соколов. По този начин в България. Затова не е случайна оре- 
нс само него, но и ст всички българи, щата на Соколов с Баса Пелагич и поп 
които посещавали неговия дом се о- Зимович в Белград по време на въста- 
фс-р.мяшали идейно под неговото вли- нието в Херцеговина. Още тогава Симо 
яние. Симо Соколов бил най-ревнос- Соколов дал предложение да се създаде 
тен във възприемането идеите на Ка- комитет и да се изпратят добрововлци в 
разелов. Той редовно го посещавал и Босна и Херцеговина, 
станал негов близък прияател. Симо подържал връзки и със своя

Особено многп възприемал — как- роден край. Трън и Трънюка околия 
то се вижда От неговия архив — . сътру- . били в тесни връзки с_ революционните 
дничеегвото между сърби и българи в настроения в Ниш. Борбите на трънча- 
борба срещу общия враг. ни били известни още през последните

векове на турското робство. Те участву
вал в Нишкото въстание през 1840 го- 
Лина и оттогава не изоставали в борбите 
които се организирали в долината на 
Нишава и Морава. _____

В годините когато' избухнало въста
нието в Босна" и Херцеговина и когато 

” предстояли нови борби за оозобождение. 
с то на целия Балкан от турско иго ТРЪ* 

нча-ни в Трънеко и. ония, които се на
мирали в Сърбия активно работили за 
освор-бождението на своя край. И зато
ва Соколов вместо да стане учител за 
което мечтаел, той станал революцио
нер. Вместо да учи децата в Трънеко 
да четат и пишат, той учил техните ба- 

. щи как да воюват против неприятелите 
на народа.

В Трънеко се създал революцион- 
•нен комитет, който подържал връзки с 
Дим'итър Общи, който през 1872 година 
идва в Трънеко за да пренесе нарежда
нията на централния комитет. Комитета 
.носил название — Власииски (трънски) 
революционен комитет.

Малко известното в историята Шопско 
въстание не е резултат на случаен бунт на 
населението.

То се явява като организирано рево
люционно движение, което има свои орга
низации и свои герои. Един от тях е и 
СИМО СОКОЛОВ, роден в с Грознатовци.

Този искрен борец за сръбско-българ
ска дружба, възпитник на Любен Кара- 
велов, офицер, адвокат, журналист дочака 
освобождението, а почина като майор-пред
приемач на 29 април 1918 година.в София.

Затова и неговия дом бил посещаван от 
българи, които сътрудничили със сърб- 
скага „Омладина". В дама на Симо Со
колов идвали и младеж^ сърби, хърва
ти, черногорци. Както пише Цонко Генов 
в статията си „Сокола“ той събирал де- 
путацпя ва освобождение на арестувани 
другари, протестирал, занимавал се 
организационна дейност. Покрай 
много четял. Неговият интерес бил все
странен. Той изучавал чужди езици, зани
мавал ое с погагогически въпроси, вое- 

' «но дело и литература.
му_ квартира в Белград от 
най-много имал книги. Тук 
му могли да намерят -много

това

В скромната 
покъщнина 

другаритеБОГДАН НИКОЛОВ
речници,

педагогика на Дитес, Сърбия и Русия 
о-р Нил Попов, ,историята на 
рата от Шеер, Истапия 
лта от Дрепер и" много 

- Бук. Караджич. Но, между всичко това 
най-много го- интересувало военното Де
ло. Той завършил военната шк~лг за 
•Две години и станал сръбски офицер. 
То му и най-много трябвало, .защ-го 
се готвил За' предстоящите борби 
вобождението . на своя поробен

СИМО СОКОЛОВ - БЪЛГАРСКИ РЕВ0- 

ЛЮЦИОНЕР-БЕЛГРАДСКИ ВЪЗПИТАНИК
литерату- 

на цив-илизаци- 
съчинеячя от

пристигането си в Сърбия Симо 
Соколов започнал да учи. През 
1873 година когато бил «а 25-го- 

дншна възраст той станал студент «а 
Белградоката велика школа и същевре
менно започнал своята дейност между 
българските емигранти. А по това вре
ме в Белград и в други градове в Сър
бия имало много българи, между които 
и трънчанн. Симо поддържал връзки 
с- тях и гн организирал в борбата за 
освобождението на България. -В. Бел
град тогава пребивавали Панайот Хи- 

извесгният борец за

свободата на българския народ. Васил 
Левски, Васил друмев, Христо Георги
ев, Г. Д. Начовнч и много други.

Още като ученик, Симо Соколов се 
запознал с Любен Каравелов, който се 
пламенно застъпвал за

През 1875 голина Соколов поддър
жал връзки между Херцеговина « БУ- 
к^прш. между Букурещ и Трън-око. Той 
Л^вя тгретложення и застъпва се на 
ка нечя ла се 'използва 
момеят за всеобщо въстание в Бълга
рия. На Симо било възложена задачатазаписва

имал

за ос-
народ.

вся-сръбско-бъл- 
гарското споразумение и който рабо- исгорическня

В^ЗЕИ С РОДЧИЯ КРАЙ _
тил и организирал своите сънародници СЪЗДАВАНЕ НА »ГВОлтопипншп 
за борба за оезобождението на своето КОМИТЕТ В ТРЪНГКо
поробено отечество. Симо много научил / о~ революционния комитет ла 

доброволците в Сърбия. И той 
нрй-много успех между своите тръчча- 
нт! от селата около изварите на Р6*3 
Брма.

от своя приятел и учител Любен Ка- 
равелев. Неговите .идеи за братство и . 
съюз между балканските народи 
борба против отоманското робство би-

Срмо поддържал връзки и със своя 

развитие на революционното движениес четата ситов
(Следва)
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ КОНГРЕСА 

НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА
I

Из дейността на ССРН

МЪЗГОШКИ ИНИЦИАТИВИ 

И АКЦИИ(Продължение ох 1 стр.)
И този път младежта изрази 

желание за Доброволни трудо
ви акции, за което бе приета 
специална резолюция. Развити 
ехо на обществените дейности, 
които биха били от полза за 
младежта. Не е само задача «а 
Съюза на младежта, но и на 
цялото общество. Затова се изи 
еква по-широко и масово орга
низиране на младежки трудови 
акции.

Сравнително много се разис
кваше и за образованието на 
младите поколения в настоя
щите условия на нашето обще

ство. Като необходимост 
черта че трябва всеки 
възможностите и желанията си 
да се учи, за да може да изра
зи творческите си способности, 
ибаче за възпитанието « обра
зованието на младите 
ния не може да се грижи само 
училището. Голямо 
то и на семейството, което нито 
една институция «е може да 
замести. Главната задача на Съ 
*оза на младежта е да се гри
жи за по-добри 
по-големи успехи във всяко от 
ношение ■ както и за развиване 
и дейна работа на ученически-? 
те самоуправителни тела.

за образова, 
ние на младото поколение осо
бено се подчертава задачата вси 
чки деца да бъдат обхванати с 
пълно основно образование, 
което ще бъде проведен в дело 
един о,. принципите на Консти 
туцията.

Основен критерий за учене и 
образование след основното у- 
чилшце трябва да бъде работа
та, знанието и способността на 
всеки млад човек. Нееднаквите

В резолюциятасе под
според

тори на акциите. Между тях 
двама членове на ССРН осо
бено се -проявили при построя
ването на сградата на триера 
и площада за обръщано на ав
тобуса.

Но мъзгошани ие са доволни 
от някои неща. . Действително 
собствените сили . се използват. 
Има обаче неща, които- не мо

да бъдат решени със соб
ствени сили. Такива са взаим- 

отношепия

Между местните организации 
на СРН в Забърдието, Димит
ровградско, местанта организа
ция в Мъзгош навярно е една 

най-дейните. Наброяваща 
към сто души тази организа
ция пред последните няколко 
месеци забележи значителни 
успехи.

Между по-значителните ак
ции, конто е предприела и осъ
ществила, както ' ни осведоми

с

поколе-
оте значение.

-резултати и материални условия на отделни 
те териториални 
тряба да влияят в образовани
ето.

гатобщности не
ните кооперативни 
със земеделската кооперация. 
По-точно изкуственото.

— Ето например — каза др. 
Рангелов — неотдавна бе нас
рочено изкупуване на агнета. 
И вместо изкупването да бъде 
в селото кооперацията бе опре
делила пункт за изкупване при 
„Манастирските воденици1' т.е.

километра„-:От се- 
Когато селяните не.-зака-

председателят на организация
та'на ССРН в Мъзгош — др.
Шпира Рангелов, спадат пост
рояването на общата селска 
сграда за триера, площад за 
обръщане на автобусите, поп
равка на пътищата и пр.

За постояване на сградата за 
триера например доброволно е 
събран строителния материал, 
а две трети от членовете взели на няколко 
участие и с трудодни. Така че лото.
били дадени над шестдесет раха агнетата, понеже времето 
трудодни в стойност от „около .беше лошо там, те ги изкупиха
200 хиляди стари динара.- За в селото. И то не маДък-брой

“площада пък са били докарани — 34 агнета. А предварително 
около 100 кола камъни и около не се договарят с нас.
30 до 40 кола пясък. За поп- После стана дума за самата

Б. Костадинов

„За мене това е най-голямото събитие“
П е-1нн въпрос не бяхме то -на работа, за образованието 

съгласни. На него не му иа младежта и за осъществява- 
пречат мини-жупове-ге, ,Нето на стопанската й общ-е- 

бит-музиката и дълги коси. На стзена реформа. Обсъждайки 
мене това не ми се нразн. Пла- проблемите на' заемането на 
мъка, с който изразяваше ми- младите в -светлината на съвре 
слъта си, като част от оебе си Младите трудно се настаняват 
— своето шок-дан и е, се докосна менлште .-ооществен-о-поли-иичес. 
до моите н-айтънк-л гънки на кн пре-ц-еей в нашето общество 
мозъка, не по-малко ингензив е констатирано, че младите в 
но ст неговите въодушевени началото на стопанската ре- 
впечатл&ния и знания на всич- ферма са били жертва на схва
ни фреквенции на - младежкия 
полет. От Конгреса н-си цялото 
в-рело -от стремежи, прогресив
но вдъхновение и готовнссг за 
по-нататъшн о
преобраеяване на нашето обще 
С1во. Видял е много носи неща,
Брлград. В Дома на синдикати
те. Срещнал е Тито, Кгрдел,
Влохсшич. Срещнал -и разговар
ял с тях. Проверявал мислите 
си. Критикувал онова, което 
младите подлагат «а -критика с 
отвореното -си _и иск-ре» з -право
съдие. От многото приключе
ния най-приятно му е другар
ската вечера в Съюзния изпъл
нителен съвет. Така той казва, 
и вярваме му. С вълнение раз
казва за -срещата с другаря Вея 
ко Влахович. „Питах го: Какво 
мисли за начина, -по който ре- 
щават проблемите младите в 
Марнбор?". „Съгласихме се ка
зва, че проблемите -не се реша
ват така, но с ангажирането на 
обществено-лслн ги чаените 
гакмзации“.

И цитира ДР- 
онова

•си.
Твърде ангажирано е говорил 

-и за отрицателните явления 
всред младите. „Забелязва се, 
че младите искат да работят са 
мо в по-големи градове. В 
предприятие „Север“ в Суботи- 
ца иокали да приемат на -робота 
голям брой инженери.' Обадили 
се само двама. В Ваковица е 
имало работа за 11, а подали 
молби 110'1.

Говорейки за другите пробле
ми на младите в сегашния сте
пен на развитие димитровград
ският делегат изнесе интересен 
съд за последиците от изостана 
лоегга, които са се -отразили 
и на младите. Интересно е раз 
съждаването и прадложеяието 
на резолюцията младите, които 
са отишли на работа в чужбина 
да не се оставят сами на себе 
си и да бъдат малтретирани от 
неприятелски организации.

„Съжалявам, че на се прие 
амандмана по резолюцията за 
образованието. Бях за това в 
резолюцията да се внесе пред
ложение младежта да се задъл

равката на пътищата са израз- организация, 
ходвани около 60 трудодни. — Не сме доволни напълно. 
Ако вземем стойността на про- Истина някои работят, но има 
ведените акции ше забележим и такива, които не искат. Член- 
, че членовете на ССРН в Мъз- ският внос не се събира, и то 
гош не само са проявили инте- зарад това, че предишният ка- 
рес, но и упоритост. сиер не е уредил сметките си.

Трябва обаче веднага да от- . Организацията не получава ни- 
бележим, че не всички членове какви вестници, дори ни „Брат 
са били дейни. Една трета — ство“, макар че за него поне

не трябва някои големи средс-

щанията и изхвърляни от фа
бриките пещ п-ретекс, че като 
млади най-лесно ще си намерят 
рабрта. Оказа се обаче, че това 

революционно било измама й самоизмама.
-нл работа. Конкурсните условия 
са Сили непрем-ияуем-о <цргпят- 
сивне. Заключението на комиси 
ята, е която работи и Слободан, 
е ,да -се предложи «а трудовите 
организации -трудовият стаж да 
не -се взима като -първо услов-ие 
при заемането на работа.

„Когато напусне фабриката, 
казва Слсбсдзн, за мла'-ия чо
век вече -никой не води сметка. 
Дори н младежката оргавниза- 
ция, защото щом изгуби работ
ното си място той вече не е 
член на някой младежки актив. 
Тс-ва -нещастие Го придружава 
все шокато отново не се наста
ни на работа, а на това дълго 
трябва да чака. По този въпрос 
исках да разисквам, -но той е 
обсъждан в комисията за орга- 

ор- низационно-лолитическн въпро-

около 25 души — изобщо или
тва.съвсем рядко са се отзовавали 

на акциите. Между тях има и 
членове на СК, което свидетел- 
ствува са недисциплираност и 
несъзнателност.

В разговора с председателя 
на организацията се откроиха

Ръководството може да бъде 
доволно или недоволно от сво
ите акции. Обаче инициативите 
и осъщественото в акциите 
свидетедствува за раздвижена 
дейност, за широк отзив сред 
повечето членове на ССРН. В

жи за изкорени неграмотността 
до 1975 година. Не е -приет, за. 
щ-ото повечето делегати мислят, 
че за такъв похват няма възмо 
жности, ядосва се Слобз-дан Но 
инсис-пира се към това, фабри
ките да -станат училища за -ра
ботниците.

две-три имена, които заслужа
ват да бъдат публично похва- крайна сметка, мъзгошани про
лени, защото не само че редов- ведоха няколко акции, конто 

заслужават да бъдат изтък-но са се отзовавали, но съще
временно са били и организа- Ст. Николовнати.М. Бакич

ресало: ^огз "^нл е^ \ ПАЗАРЪТ В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА
Влахович

говските предприятия. Твърди 
се, че ниоките цени, конто дава 
-индустрията се ползват От тър
говците да си увеличат м-аржи- 
те вместо да -намал яз ат цените 
в сборота на дребно. Така фа
бричните намаления на цените 
не ползват на потребителя, но 
на търговците.

Сегашната добра снабденост 
на стоки и мирните цени са 
признак на по-нататъшното ли 
берализиране на цените. Но за 
това наскоро ще трябва да ре
шават компетентните органи, 
на първо място Съюзният за* 
вод за цени.

Iблемите да се -решават по адми 
нистративен «ачин, а много по- ^
тру-дао е с общесгвено-полити- к
чески средства. Админисгратив- я
ните решения са кр-ткотрайни.
„На Конгреса са се съгласили ►> Радостни новиниIмладите да се борят срещу по
добни мегоди заради тоза, че й.
съществуват тенденции и ДРУ* ^ Докато потребителите купува 
ги общини да предприемат по- | ха всичко> каквоТп Им предла-
ДССлободанКИ'слабичко, продъл- | гаха търговците и фабриките, 
говато лице, пралит» с ингели- й никой и не помисляше да задр 
генция и съсредоточеност, и в 0 нолява вкуса на потребителите, 
най-голямото въодушевление, Ь Сега 0баче> когато пласирането 

Вр»«Т»‘ 1 н. е голям проблем, рабе

раеша той целият младеж, бъ- л тите се измениха в полза на по 
дещ „взкзв-гц“, чо-в&к, бъдещ 

Импулсите блестят.

ните на произведенията са ста
билни, даже -и по-киски с 03% 
през януари. Все пак в магази 
ните малко се чувствуват уси
лията на производителите, кои. 
то искат е ниски цени да уве
личат пласмента на своите сто
ки. Мнозина винят за това тър

От промишлените стоки в по
следно -време поскъпнаха ня
кои артикули, чинто цени. се 
сфсрмят свободно още от сре
дата на миналата година. Ста
ва -въпрос за някои мебели, за 
въглищата и някои химически 
■произведения. Гледано общо це М. С.

» требителя.
% Много фабрики и 
Р предприятия започнаха да от- 

магазини и в по

творец.
Конгресът е подтик така велик, 
че развълнуваната сила е насо
чил, така че несоамят дух на
всяка крачка е присъщ и го & малКит-е градове, даже и в се-
движри. Събира другарите си в & Лата, чиито потребители по-ра-
учебната стая, в двора, на съ- а „^плтт-сняваха Все 
брания «а актива. Запознава ви ь.
с решенията и мислите, изказа- щ
Ки на Конгреса, -не като фрази, $ ля разни търговци, които -пред-
декларацня, замряла мисъл, но $ лагат каталог, по който погре-
като подтик към конкретна ак- | битслят МОЖе да ся избере ка
пия. Родила му се 11 една ори ги д
нална идея: от всеки актив да 
си изберат по пет „непостоянни 
членове“ на средношколския 
комитет. За всяко събрание би 
ха се избирали само такива 
постоянни членове“. П'о този на 
чин повече младежи

търговски

I криват овои

по-често 
вратата на потребитечукат на

квото н-ска. Почти всички стоки 
■<" за трайно потребление сега се 

изплащане, като съще%Ц} дават иа 
временно се

р видове продажба, за да се уве- 
Ц личи оборотът.

8 ИЗМИСЛЯТ И ДРб’ГИ„не-

бнха се
работата -и отговор 1 ^ 

н:-стга на задачите в комитата. 
Своята дейност Ше разширят и ^ 
на останалите активи защото, 
както каза: „Това за мене е го ^ 

по-заоилено Ра ^

запознали с
СТАБИЛНОСТ

Ни затова пък пазарът е мно 
го по.стабилен. Пласментът все 

от качеството на 
различните 

потребителя. Б мага-

лям -подтик още 
ботя за осъществяването на за ^ 
дачите на стопанската и оощ-- ^ 
ствената реформа и да постиг- • 
на още по-добър успех в учили й

Казах нещо за него. мека се 
га той говори за Конгреса.

Бил е в ком-и-сията за стопан 
ската и обществена 
„Разисквах по въпроса 
нищите и застъпвах 
че учебниците (ония, за 
има оправдая и е) за цялата^-стрД й 
на та бъдат едни и същи . Ко (5 
мисията, в която работил е при 
ела три резолюции: За заемане

БРАТСТВО • 23 ФЕВРУАРИ 1968

клвече зависи 
$ продукцията и от 

облаги за
| зшштс има достатъчно храните 
Й Л17И стоки, което 
й ше

по-рано не Сс- 
за сегашния се- 

Някои храпи-
реформа.

за учеб 
мионието, 

които

обичайно

1 зоп на годината.
й телни продукти например ме.

по-евтино сега почти ссото еI се качествена и ефтина стоканов динар за килограм.един
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Г ПЕРСПЕКТИВИ ^ СРЕЩИ
н .

Спечелено довериеI

Й о-л о 5 р 1;.И ОТ Л а II и
II Стаим на автобусната спирка и нуждата от постоянна линия 

а Каменица. Хората очак- с Иирот. - • -
ват с нетърпение да пристигне 
автобуед от Пирот. Някои ча- от рейса малкп поприказва с 
кат близки, други йа развлече- хората, срещна се с приятели, 
ние излизат"по това време, а влезна и в кьрчмата. Някои го 
някои другоселци дошли да се поканиха нещо ,да изпие, н > той 
осведомят, дали ще пристигне скромен и знаейки своето задъ 
автобуса, за да"не идват сутрин лжение отказа. Дори едва се съ

гласи и да го снимим 'за вест
ника.

А ,д!а си признаем това напра 
вих пп молба на хората, които 
искаха техния любимец да из. 
лезе във вестника.

Изчезва страха в стопанските 
организации в Димитровград 
как да се избавят от трудното 

■ положение, в което се намери
ха в условията на реформата. 
Още повече, най-тежката криза

вид, че месец май миналата го- мане иа незаети, т.е. ония кон- 
дина че в областта па заема- то могат да отговорят на опре- 
нето повече се размисляше делени работни места. Изглеж- 
как да се разреши въпроса „с да, че в това отношение „Фаб- 
пзлишека на работна сила" (и рад" ще има Иай-много успехи,

ако до края иа годината успе
шно приключи преговорите с 
потребителите на своите про
изведения. Значи, самата дими
тровградска промишленост за
почна с заемането, но не тряб
ва да се очаква, че ис има 
места за всички.

Друго нещо е по-интересно. 
Дирекцията на Завода за зае
мане на работа, чрез клона в 
Димитровград, за строителното 
предприятие „Кошутняк" в Бел 
град търси голям брой неква
лифицирани, квалифицирани и 
висококвалифицирани строите 
дни работници. Колко Димит
ров градчани ще отидат’ на ра
бота, зависи и от тях и от ус
ловията, които поставя трудо
вата организация. Клонът в Ди 
мнтровград е осведомил бел
градското предприятие, че има 
на списък голям броф-цезархи,. 
Клонът също е съобщил на по
вече от четиридесет търсещи 
работа -да дойдат на договор.

Отварят се перспективи за 
търсещите работа. При това 
трябва да се има предвид, че 
реформата налага да се пре
крачат общинските граници и 
в сферата на заемането на ра
бота. Работата е ценна и в ко
муната и извън нея.

И тази вечер Славчо излезн»

та напразно.
— Няма го, наглежда, че пак 

нещо... — казваТщцкой със за
гриженост.

— Кой шофьбр е сега? — за
пита някой без връзка с мъмре
него на първия.

.— Снощи беше Слаочо — от
говори трети. — Той в послед
но време идва редовно.

В трупата настъпи оживле 
ние. Сега вече спокойно, чакаха 
автобуса. Хйр&та знаеха, Сла 
волюб Маркович. както го ви
каха Славчо никога- не закъс
нява и опри най-лоши условия 
той съобщава хората да излез- 
нат да му помогнат, да разчис
тят (пътя и по този начин тази 
зима съвсем малки прекъсва, 
пия бяха на линията Пирот — 
Д. Криводол.

Така хората си приказваха. 
Отведнъж От долния край на 
селото се чу познатия шум на 
автобуса. Той светна с фарове
те 1из тясното сокаче, направи 
един кръг на селския площад и 
застана точно пред насъбрали- 

' те 'се' хораг- Само котата дойде . 
автобуса хората лягат спокой
но. Иначе знаят че са откъсна 
ти, че в тгощата им е останало

В комбипат „Димитровград
в „Циде“ мина, а „фабрадои- неотдавна и 38 души на опре
ни" са на път да нздезиат от янна работа 12 незаети, а от-

- задънената улица. Доколкото делено време. Ако се има пред-
работнишгге схванат сериозно- имаше уволняване на работни-
стха „а момента в който се ци), отколкото за заемането на

- намират има изгледи и „Брат- незаети, тогава това е знак на
качествени про- оживление. Това не е било по

волята на хората (макар че е 
имало и грешки при уволнява
нето), но необходимост, която 
произлизаше от закономерно
стите на реформата от една и 
недостатъчната умелосг на 
трудовите организации и хора-

слуЖава-да гз видим, ц нашия 
вестник

— Той Не е като «яксхи — до
бави друг — които на псуват 
на .майка, заканват ни се и 
проявяват такива неща, които 
ни отвращяаат. . .

След малко фаровете на ав
тобуса отново светнаха. Затъг- 
ня мотор. Колата се спуснаха от 
ново из тесния сокак яа път за 
Д. Криводол.

Хората се разотидоха съв. 
сем спокойни .да спят защото 
и тази нощ автобуса е във Ви
сок, .при тях.

казваха хората.

ство“ да даде 
изведения на пазара. Тези зна- 

добър повод да сс нап- 
закдюченне, че димнгров- 

все

непристигнДло писмо от син, 
дъщеря, далечен приятел. Или 
утре ще им се прекъсне плану
вано пътуване... Затова и хора 
та обичат Славчо, този насмеян 
и приятен човек, който ободри
телно казва на хората: „Не бой 
те се, докато съм аз автобуса 
няма да спре...“ Той вижда не 
волите >на внеочкото население

ци са 
рави
градската промишленост 
по-успешно разрешава въпроса 
с пласмента, производството и
технологията.

Такова заключение само пот- 
и сведенията, конто 

завода за заемане 
клон Димитров-

та в тях в сложните условия 
на стопанисване от друга стра
на. Деловите резултати в ми-

повече

М. Бакнчвърждават
вполучихме 

на работа —
„Фабрад" към края на 
тази година ирис па ри

палата година вливат 
храброст на колективите и в 
началото на настоящата годи
на тласкат към по-амбициозни 
планове с повече сигурност е 
хода на тези похвати. Тъкмо 

съдействуваха

ЮГОСЛАВИЯ И СВЕТЪТ
град.
януари
бота 10 работника, „Свобода 

обявление за 6 вакантни Необходима е нова конферен 

ция на необвързаните
е дала
работни места, „Услуга" 5, 

временно тези моментиимакооперацията
две свободни места. Каучуко- трудовите организации ведна-
вият комбинат към края на из-, га да почнат да отварят (здра-
теклата голина прие на поето- во затворената) врата за зае- президента Тито Р завършено с

посещението в Авганнсган, Па
кистан, Камбоджа, Индия, Ети
опия, ОАР и Южен Йемен. 
Срещите с държавниците на 
тези страни показаха, че необ- 
вързването получава нови им. 
пулои сега, когато свегът пра
ви големи усилия да се 'разре
шат с миролюбиви средстза вси 
чки международни проблеми.

В страните на Африка и А- 
състоялото се славата на Илинденското въста зия не обвързването се подраз-

Отбора по ние. Тъй като в предложението бира като солидна база на една
на финансовия план не са от- дейност, която отваря широки

пътища към по-добро бъдеще, 
тъй като политиката на мира 
не е само работа на необзърза 
ните страни, но и на всички си 
ли. които отхвърлят 
като начин за разрешаване на 
международните проблеми. За
това ангажирането по разреша
ване на висящите въпроси на 
съвремието не е монопол на та
ка наречения трети свят — 
овета на необвързаните страни.

На края на своето пътуване 
президентът Тито устрои в Ка 
йро пресконференция. На 
проса дали сегашната 
можр да се приеме като подго
товка за нова конференция на 
необвързаните

Още едно Дълго пътуване на когато се разгаря войната 
Виетнам, а кризата в Близкия 
нзеток сериозно утрозява 
ра, президентът Тито каза:

Размяната на мнения 
че политическата- акция за по 
стигане на мир в Азия и за раз 
решаване на кризата в Близ
кия изсток трябва да има свой 
крнткнунтет все до осъществя
ването на целта. Днес Азия е 
в период на противопоставяне 
н-а чуждестранната ескалация, 
която довезр до война, а Афри
ка още преживява тежки дни 
на племенни несъгласия 
наследство от колониализма. За 
Африка днес е по-важно да си 
обезпечи сплотеност, отколкото 
да върви към преждевременно 
обединение, което може да утро 
зи независимостта на континен-

във показа.
ми-

Подготовки за нествуване
Илинден

„Ошгнахме до 'убеждението, 
че такава конференция е необ 
хедима. Обаче тя трябва да се 
подготви добре, а това не може 
Да се направи бързо. Дълбоко 
съм убеден, че конференцията 
Ще се състои. За такава конфе
ренция трябва да се ангажират 
политически всички сили, кон
то желаят в разрешаването на 
международните проблеми 
се отстрани политиката на сила 
и то да се осъществи па мирен 
начин.

Разговорите на президента Ти 
то с държавниците на Азия и 
Африка потвърдиха готовността 
на воичкн консултирани 
да се пристъпи към организира 
пето на нова конференция на 
борците за по-добри 
родни отношения и остранява- 
не на войната

като
На неотдавна 

общо заседание на 
културно-просветни въпроси на 
Старанието -на ОР Македония, 
и Отборът за култура и 
образование 
но-културното вече на Събра
нието, разисквало се по проек- 

републижанокия

да
пуснати средства за изгражда
не на паметници в Битоля и 

Просвет- Крушево, решено е да се отде
лят необходимите сродства за 
разпнозане на конкурс за па
метници. Понеже ня"а възмож

на та.
Проблемите на мира сега 

сплотяват всички азиатски на
роди, африжанците и южнозме- 
риканците и останалите части 
на света. Политиката на необ- 
вързаност, гледана така както 
я провеждат държавните глави 
на Югославия и страните от 
другите региони е повеля на 
времето, в което живеем. През 
тази призма трябва яа са гле
дат и резултатите и целите на 
неотдавнашното пътуване на 
президента Тито.

войната
то-зажона за 
бюджет за 1968 година и проек 
то-.резолюцията за 
ската политика

лицаности през тази год „га — кога- 
икономиче- то-се чествува 65-,-одишнината 

и развитието от Илинденското въстание — 
паметниците да бъдат завърше междуна-ггрез същата година.

Особен интерес на това засе
дание предизвикали въпросите 
на някои представители за про

ни, взето е решение да се у- 
реди изложба на приетите и на 
градени решения.

от политика на 
разрешването на световните про 
блеми. Такава среща ше сз ор
ганизира, когато услозията завъ-

„Гумарците“ се готвят 

за „Гумиадата“
нея се осъществят напълно.

Пътят «а президента Тито 
е добра инвестиция —

мисия

заявки сстрани в момент,
Мл. Гаврилович

; шг. - •
•-Г

„Димитровград“ правят .репети
ции на програмата, с коятп ще 
участвуват .на тазгодишната „Гу 
миада“. На традиционния пре
глед на младите „гумарци“, ко 
йто се устройва всяка година 
през месец май Димитров град
чани ще вземат участие в със
тезания по футбол велейбол, 
спортна стрелба и шахмат.

Група от петнадесет младежи 
и девойки, членове ,на танцовия 
състав и музикалната секция 
тази година за първи път ще у- 
частвуват на „Гумиадата“. „Гу
миадата“ щз се проведе в Бо
рово. Средства за подготовките, 
пътни и други разходи обезпе
чава профорганизацията в ком
бинат „Димитровград“.

От .неотдавна всяка вечер тан 
цевия състав и музикалната се 
кция .на младежта в комбинат

йИ ■ '

Изпити за 
квалификации

В понеделник, тази седмица, 
започнаха изпити за квалифи
кации на заети работници в 
каучуковия комбинат в Дими
тровград. Това са трети по ред 
изпити, които подготви, органи 
знра и фин. ненра тази стопан
ска организация за работници
те си.

За изпит са се явили 55 ра
ботници. М. Б. М. Участници Белградската конференцияв

на несобврзаните
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ИЗ РАБОТАТА НА СДРУЖЕНИЕТО
НА ИНВАЛИДИТЕ В ДИМИТРОВГРАД

газин, четири будки за ттродаж 
ба на цигари и други стоки, 
от които една се намира на_га
да ата. а една на граничния .пре
ход при с. Градини. За тази цел 
сдружението е изразходвало 
към 1 милион стари динара. 
В течение на същата година е 
направило оборот ог 51 милион 
динара. Правени са иконом1 ии и 
по този начин са спестени зна
чителни средства. Сдружението 
е работило с печалба, и затова 
управителния съвет на органи
зацията е разрешил на всички 
членове да се раздели по една 
заплата зарад добра работа. 
След приемането на годишния 
отчет, който изнесе председате
ля на сдружението Станко Са
вов. станаха разисквания, в ко
ито се изтъкнаха и много пред
ложения как да се работи за. 
напред.

През септември 1967 година 
сдружението отпусна помощ за 
неколцина ученици на бивши
те миньори в „Ерма“. За пос
тигнати успехи и добра работа 
сдружението похвали: Милица 
Златанова. Никола Младенов, Ва 
оил Еленков и Владимир Мла
денов. В новото ръководство са 
избрани: Станко Савов, предсе
дател, Иван Апостолов, секре
тар и Драголюб Манич за ка
сиер. За членове на управител
ния съвет са избрани:-Васил Е- 
ленков, Цветко Живковнч, 
ленкп Павлов, Милица Злата
нова и Стоян Йоцев, а за члена 
ве на надзиратели ия отбор — 
Младен Джурджевски,- Рашко 
Виденов и Руоко Гацев. След 
това бе приет план за 
ггрез 1968/69 година.

Към средата на този месец в 
Димитровград се състоя годиш
но събрание на сдружението на 
инвалидите. Общинското сдру
жение на инвалидите в Дими
тровград е основано през 1965 
година. За две години броя на 
членовете му се увеличи от 30 
—. на 14о членове, от които 90 
редовни, които напълно са из
пълнили задълженията си към 
сдружението.

Сдружението започна да ра
боти почти без материални сре 
дсгва, а след това, от събрани 
средства от членски внос и за 
извършени услуги осъществи 
чист Доход от около 4 милиона 
стари динара. Личните доходи 
на мнозина от членовете на 
сдружението са такива, че се 
'Налага да им се помогне. От 
практика е известно че сдру
женията на инвалидите са ор
ганизации чрез които се осъще 
стаяват допълнителни доходи. 
А това пък значи, че сдруже. 
■ние-го на инвалидите в Дими
тровград ще трябва да се по- 
гризки 'да намери работа за сво 
нте членове, от която Да полу
чават, допълнителни доходи и 
по този начин да подобрят жда 
■неното си равнище.

В работата на сдружението 
•през 1966/67 година е имало 
пропуски 'и слабости, така че 
организацията е била отчисле
на из списъка «а Републикан
ския отбор на инвалидите на 
труда, следствие на неплащане 
на членски внос, но по.късно, 
сдружението е зачислено, а гре 
шките изправени. Сдружение
то започна да работи при лоши 
условия, нямаше помещения, но 
сега вече разполага с такива. 
Сега то има хубаво уреден ма-

Каменицана с.

Височки акЬарели
И във Висок мирише на про

лет. ... Край Виеочица вече ня
ма сняг. Покрил е само билото 
на-Стара планина; и като бяла, 
прозрачна завеса се спуска из 
стърмния Вкдлич. А долу в до
лината земята се чернее, а слъ 
нцето приятно стопява излез на 
лите хора по сокаците на мал- 
_ките височки села.. .

злични варианти. Дори и „Скъ- 
ка" това разказва съвсем раз
лично и дава изявления, че ме
сото било много по-хубаво 
якето На височките раси.

Вестта че е паднал 
иепър и че дивите свине 
изчезват стигна и до Ниш. Сега 
вече в Стара планина 
много ловци от Димитровград, 
1Хирот и Ниш а а си опитат 
отнето с дивцте свине! .

Просветни мъки...

Не може когато се говори за 
Висок, а да не се спомене учи
лището. И не само училището, 
но и просветните работници н

учебното дело в Димитровград
ско. Не се решава и въпроса с 
милиционерската станция, коя.

Шб&ЗШЙШЙЬпътува от чекмедже в чекме
дже. а хубавата сграда стои 
•празна. Децата и учителите ми 
нават край нея и я гледат само 
отвън.

Поне. последните поколения 
на Висок трябваше да седнат а 
хубаво училище?! Кой знае да
ли ще сгане това?

отко

първия 
вече

отиват

ща-' Главна тема: търговията

Този, четиринадесети ден от фе 
/вруари в Каменица беше малко 

. .... необикновен. Като на някой 
празник хората бяха дошли по
чти от всички села на Висок. 
Те влизаха в кооперацията, мо
таеха се около пощата. По-къс- 

раабра защо е това съби-

Е-
Пак пътя..

— Стига бе писахме за този 
наш път. Ще го напразите с

но се
райе в Каменица, когато откъм 
Сенокос се показа и една група 
с вързани крави и телета.

От няколко дни главна тема 
Висок е търговията. Откак 

майсторите започнаха да а- 
лаптират стария гараж за стан. 
пия За изкупване на добитъка, 
а <в къщата на Делчо Тодоров 
"дори бе взета под наем една 
стая за канцелария на предпрн 
ятяето „Кланица" от Пирот все 

•говори. По селата се 
че това 

по-добри

работа

Ц. Бояннч
във
то

КАКВА ЩЕ БЪДЕ 

1968 ГОДИНА?,за. това се 
разпространи вестта 
предприятие Ще дава 
цени за стоката. Точно по това 

височките села црн- 
Аоито

В първите дни на 1968’ 
на някои наши и чуждестрани 
вестници донесоха 
на учения д-р Ремон Лотйе кой 
то предсказва някои 
през тази година. Тай предви
жда, че въз основа на известни 
промени на слънцето нашите 
нерви и въобще нашето здраве 
Ще имат известни трудности. 
Освен това той предвижда мно 
го земетресения, наводнения той 
фуни. Трябва ли да вярваме на 
Френския учен? Трябва ли от 

предвиждане - 
страх? За сега е нужно да 
запознаем 
на учения Лотйе.

годи- кия, туберкулозните 
ния, нервни нападения, самоу
бийства. Затова тази реакция 
повече интересува лекарите от 
колкото астролозите.

Ще дойде 
клизми?

— Може да дойде до земетъ- 
роения в Япония, Турция и Юг0 
Славия, но това не значи, че ще 
бъдат от голям мащаб. Учените 
все още не са в състояние да 
предвиждат степента на тези 
разорения. . .

Тази година значи ще бъде 
тежка и за болните 
вите. Ще преживяваме големи 
нервни напрежения, 
ще бъди неизвестно. Как 
ва да постъпваме за да не ста
нем жертва на Слънчевите не 
стабилности?

— Онези които правилно се 
прехранват ще бъдат по-отпор 
ни от останалите. Трябва да се 
води сметка с прехраната.

Освен това електричните и 
магнитни бури 
ще предизвикват 
в областта на телекомуникаци
ите. На телевизорите ще имам 
лоша снимка, особена оная ко
ято се пренася чрез апътници-

заболява-време във 
стигнаха и договорите,

„Сточар“ прадла- 
Някой

изявления
-кооперация
га на производителите, 
крюводолчанин 
договора и взел 
-нара аванс.

На тази тема хората говореха 
през целия ден- ПРИ тЯХ ;ствуваше огромно колебание, 
дали да приемат новите цени 
на предприятието от Пирот или 
да подържат своята коопера-

изненадиподписалвече 
300 000 ст. ди- ли до големи ката-

Ученици от основното училище в Каменица

тяхните просветителски мъки. . .
Каменишкото основно учили 

ще намалява. Статистическите

мастилото, което похарчихте.. .
— Ще изхарчат парите на ко 

■ страхува се 
друг, загрижен за съдбата на 
пътя, наш читател.

И докато хората вече гледат 
с недоверие на тази акция, ко
ято все ощ« е предмет на рази 
сквания, а 15 милиона се спо
менават само като утеха към 
хората, които минават през Пи 
рот за да см свършат някоя ра 
бота в общината. Съвещания, 
референдуми, срещи разговори 
с избирателите, заседания на 
ССРН, партийни и други фору
ми и както каза нашия чита
тел писане за пътя, не ще по
могне. ..

това някакъвция. тези— Оставете1 бра хора, 
търговци. Дай Да ох помагаме 
кооперацията. Тя е наша. тук 
е създадена..

— А къде бяха досега. Кол
ко пъти печалбите те сами по
делиха. Изгубихме доверие в

семанднровъчни с предвижданиятаданни, които ни показа дирек
тора на училището Васил Гър- 
гов говорят, че тази година има 

идната —
и за здра-

Три слънчеви189 ученика, през 
134, през учебната 1969/70 —
128, а през 1970/71 — 111 учени
ка. Със загриженост учителите 
приказват, че още сега 
общински ръководители, обръ
щат глава от проблемите на у-

Циклуса
Времет*Д р Ремон Лотйе, 

френското 
жество своите

член на 
астроголическо дру. 

предвиждания 
потвърждава във френското спи 
сание иго обосновава въз 
ва на трите слънчеви г 
които се съвпадат през 
година. Съвпадането 
три слънчеви циклуоа 
само

тога-
— Сега кой ми даде повече, 

Ич не искам някои
н» него продавам, 
да мисля. ■. осно- 

циклуса.чилището.
— Море какво училище във 

Висок, още някоя година ще на 
товарим децата на рейс и ще 
'ги карам в Ръжана или Смн- 
ловци.

Че никой не се стяга за по- 
дълъг срок показва и това че 
миналата година „задоволиха 
нуждите“ на училището със ста 
ри чинове, от Димитровград, ко 
■иго са толкова стари колкото и

Дивите свине изчезват тази
на тези 

донасят 
Обаче 

която вли- 
клетки та- 

огромно ели 
разположе- 
дъжание. 

съвпаде- 
циклуса д-р Лот.

И тези дни, калето за последни 
.те четири години, във Висок се 
говори за дивите свине. Кадсто 
за летящите чинии се приказва 

•недоверие. Някол казваха, 
ги видя ли, друш че са 

видяли само преровената земя 
от тях в „Долове“ и „Папрат

— богата жътва, 
слънчевата енергия 
яе на всички живи 
зи година ще има 
яние

на Слъцето 
несгодии и

ше с 
че са — Дайте бре, хора да започ

нем, път .ни трябва, какво раз- 
такане...

Дайте, но кога?
на нашето

и във връзка с това се прераз
казваха твърде интересни при
казки в които главни герои, -раз 
бира се бяха, ловците.

Студената война между диви 
те свине и ловците се водеше 
постоянно. Но освен приказки-

Много

ние, всекидневното 
ВъвБ. Николов връзка с това

ние на трите 
йе казва:

Какво можем

те.

Сключени сделки за още 

600.000 нови динари
Накрая учения Лотйе казва,

че трябва повече да мислим да 
добрите страни в това разстрой 
етво на Слънчевия ритъм. Вме.

Да очакваме?
изключителносъвпадат е 

Според моите
се случило през 2400 го линя 

«Реди нашата ера. Затова ™ 
1968 година Слънцето 
жр и своите лоши

«е оставаше.те нищо 
хора с дълги соли отиваха с тях 
из Стара планина да и.м пома- 

и да прекарат един интерс

пресметвающ то.
Неотдавна първата изложба 

на „Свобода“ в Димитровград 
донесе на трудовата организа
ция нови сделки за още 600.000 
нови динара. Договорените до
ставки само потвърждават оце
нките на повече от 40 делови 
партньори, че това модно ревю 
ча експонати на пролетно-лет

на конфекция II по сто да се плашим трябва 
мислим на богатите 
хубавите вина. Вся 
ва той

организа
ция е надминала средното рав 
нище на подобни изложби, ко

дагат жътви и 
хаз-ще покасен ден.

На 2 февруари приказките за 
свине -вече ваеха Друг

пак
ще мине и това и 

след това можем да бъдем спо. 
койни защето следващото съв
падане на трите циклуса може 
да настъпи едва през 640о го
дина! Това значи, че този ци- 
клус нямя да доживеят и на
шите внуци!

страни.
Забелязанои то се организират в страната.

Първото модно ревю в Дими
тровград постигна целта си и 

изложби

е Че жътвите 
добри когато «я Слънцето 
увеличи числото на петната. От 
Друга страна лекарите 
тират.

дивите
обрат. Този ден ловеца Асен Ге 
оргиев „Скъка“ уби един 
вепър край ' „Турска чешма в 
Стара планина. Да 
как е станало това далеч би ни 
отвело, защето съществуват Ра

са
седив

показва, че подобни 
могат да се организират и в 
малки места.

конста- 
перн- 
на е- 

сърдечннте заболява

се пише че през тези 
юди идва до увеличение 
пидемиигеМ. Б
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УСЛОВИЯТА Г. х '*>Ч' Щад/са и Природа
I

ВАЖЕН ФАКТОР В УЧЕБНОТО ДЕЛО Ползата и вредата 

од дивечаПознаването на условията, 
при които учениците работят 
е важен фактор във възпита
телно-учебната работа на учи
лищата. Домашните

да контролират своите деца и 
да оказват влияние върху ус
пеха им. Па все пак в края' ма - 
първото полугодие именно те
зи учнеици показаха незадово
лителен успех.

Ученици, конто пътуват до 
близките села (Жслюша, Гоин 
дол, Лукавица, Градини, Баче- 
во, Паскашня, Сливница) въз
лизат на над 130 души, а това 
е 14,81- ма сто. Тук може да 
констатираме, че обратно 
опия, които живеят в града,

или в проценти 6,5%, което 
показва, че над осемствотин у- 
ченнка ползват електрическо 
осветление, могат да слушат 
радио, да гледат телевизия- и 
пр. Безспорно, такива ученици 
имат по-благоприятни възмож
ности за разширяване кръго
зора на своите знания. Само 
20 ученици живеят при твърде 
лоши крартирнн условия.

Понятието полезен и вреден Един чифт мишки за една гоад 
дивеч варира в зависимост на може да даде 150—250 при- 
от географското разположе- плода, 
ние на района, гъстотата на ди 
веча и годишното време, за 
което се говори. Така напри
мер в Северна Америка и в 
Сибир ондатрите се третират

условия, 
средата, социалния състав, про 
изхода, семейното състояние и 
много други са обект на посто
янен интерес на педагози. О- 
баче, не трябва да бъдат само 
тяхна грижа и интерес. Ето за
що, в основното училище „Мо- 

Пияде" в Димитровград 
проведе анкета между учени
ците,
ското основно училище.

Тук ще посочим само някои 
данни и проценти без да пра
вим обобщаващи заключения и 
изводи.

Освен материалните загуби,
•които нанасят гризачите на на 
родното стопанство, те ггредста 
вляват опасност за човека и ка 
тз носители на някои вируси, 

като полезен дивеч заради це_ . бацили и пазарити и предизяви- 
нните им кожи. Повредите оба-ша па

кват различни епидемии. Оттук 
и ползата, която някои хищни 
ци покрай вредите допринасят 
« анародното стопанство, като 
унищожават гризачите. Те иг- ‘ 
раят роля на постоянен биоло-

че, които тези животни причи
няват на дигите и напоителни
те канала в южните райони на 
СССР, ги поставят там в кате
горията на вредните.

Доскоро у нас всички птици, 
които имат закривен клюн и 
остри нокти се смятаха вред
ни. Сега лешоядите и ветруш. 
ките са признати за полезни. 
Така е и с някои други птици и 
животни. Тук ще разгледаме 
преките и косвените ползи, ко
ито някои представители на на 
шата фауна допринасят за зе
меделското и горското стопан
ство.

учащи в димнтровград-

гически .контрол по отношение 
епидемиите и епизоотииге, кои
то - гризачите пренасят У чове
ка и домашните животни.

Типичен пример в това отно
шение е лисицата. Тя се храни 
най-разнообразна хрона, но по 
начало е мишоядец хищник, о- 
езбено в средните географски 
ширини. В зависимост от изоби 
лието им, процентът на мипгки 
те в храната на лисицата вари 
ра от Зо ,ао 98 на сто. Забеляза
но е че ако в храната на лиси
цата лгосват по-продължител
но време гризачи, това довеж
да до намаляаване плодовито
стта и дори стерилност у жен
ските лисици. Ето защо тя тря
бва да Се уяищожува напълно 
само в районите на фазановите 
ловни стопанства.

Изучени по-отблизо, пернати 
те хищници допринасят голяма 
полза, като унищожават вреди
телите на земеделските култу
ри. Някои от тях като степния 
орел — голям враг на лалугери 
тз, кресливият орел, който се 
храни повече с мишки и вред
ни насекоми, керкенезът 
нищожител на гризачите, са по 
ставени под закрила на закона 
Кстато храни малките си, за 
един месец керкенезът може 
да унищожи повече от 150 лалу 
гера и 100 мишки.

В храната на мишеловите ми 
ки.те представляват 68—75 на 
сто, плюс лалугерите, хомяците 
и различните насекоми. За ед- 

,на зима един мишелов унищо. 
жава около 2500 мишки. В 
СССР мишеловите не сам0 са 
поставени под закрила на за
кона, но се вземат специални, 

размножаване. мерки за размножаването им..

Именно в димитровград
ското основно училище учат 
891 ученик. Според социалния 
състав: 239 или 26,82% деца на 
служители в учрежденията т.с. 
веднага след децата на работ
ниците, чийто процент възлиза 
на 84.4%. От общия брой на 
учениците дамо 89 ученици 
произхождат от семейства, 
чиито поминък е земеделие или 
изразено в проценти 
Другите професии на родите
лите са-чувствително по-незна- 
чителпп: деца на служители в

Заекът наред с вредите, ко
ито нанася на трайните насаж
дения, до известна степен мо
же да се приеме за полезен, за- 
щото оползотворява всички зе
меделски отпадъци и ги транс
формира в месо. Освен това той 
яде някои нежелани за земе
делското стопанство тревни ра
стения.

Дроплата, птица е големи раз 
мери, обитаваща степните райо. 
ни, унищожава много вредни 
■насекоми и мишки.

Яребицата, оозбено когато. от
глежда малките си. е една от 
най-полезните птици за селска 
те стопани. Установено е. че 95 
на сто от храната й се състои 
от насекоми, и то предимно 
вредни. Яде също листата и се 
мената на плевели и бурена.

Пъдпъдъкът, макар и подре- 
бен от яребицата, използува по 
чти същата храна. Само през 
есента той яде и падналите по 
земя зърна на житните култу
ри, които и без това остават не
прибрани.

Големи щети на земеделското 
стопанство нанасят различните
гризачи
лугери и др., защото използуват 
исключително растителна хра
на. Особено опасни са те пора
ди бързото им

9.99.

Основното училище в ДимитровградЮНА — 5 или 0.57%, деца на 
родители със свободни профе
сии (занаятчии, часовникари, 
воденичари, шивачи и пр.) — 
14 ученици или 1.57%. И нак
рая деца без баща 18 или 2.02 
на сто, деца на пенсионери 20 
или 2.24%.

В училището няма ученик — 
кръгло сираче. 39 ученика или 
4,38% имат само един роди
тел. На 135 ученика работят и 
двата родитела. Или в процен
ти — 15,15%. Ако се проследят 
жизнените условия на тези де
ца може да се забележи висо
ко равнище. И противно на ечак. 
ванията — успехът на тези у- 
ченици е сравнително слаб. 
Най-добър успех постигат уче
ници, чиято майка не е заета, 
което показва, че контролът и 
надзорът, който упражнява май 
ката положително се отразяват 
върху успеха.

Най-много

макар че са затруднени с все
кидневни пътування, показват 
по-добрп резултати. 33 ученика 
имат квиртира в града, и това 
са предимно 
лаш, Радейна, Прача и др.

От общия брой 582 ученици 
живеят в града при своите ро
дители в собствени къщи. Или 
в проценти — 65,32%. 120 уче
ници живеят в семейства, кои
то живеят в обществени квар
тирни жилища или 13,47%. В 
частни квартири живеят 
ученици или 14,48%. 58 ученика 
нямат ток в своите

деца от Пстър-

КВАРТИРНИТЕ УСЛОВИЯ 
НА ДЕЦАТА

Анкетата показа, че най-гол- 
ям брой ученици живеят в гра
да — всичко 729 или 81.81%, 
което свидетелствува, че роди
телите в най-голям брой могат

У-
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жилища

567на или
63,64% ученици имат един зает

илиПОГЛЕД В МИНАЛОТО родител. На 70 ученика 
7,86% родителите не са заети 
и 19 ученика или 2,13% имат 
разведени родители.КОЗМЕТИЧНИ КОРЕКЦИИ 

НА ЗЪБИТЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕ мишки, плъхове, ла

КУЛТУРНИ възможности.Хората са смятали зъбите, а 
и сега ги смятат като един от 
атрибутите па красотата (така 
както

чай пъувоначалпо за омъжени 
те жени а покъсно само най- 
богатите японюи да си бзядис- 
ват зъбите с черна боя, кзято 
се задържала дълг0 време по 
зъбите им Този обичай, нарзчен 
„охагуро" се е състоял в след, 
ното: зъбите са били шлифова
ни дзбре и след това са били 
боядисвани с някаква смес -от 
железен разтзор .и прах ог ки
тайски жълъд, Тззи обичай е

Радио-приемници, транзистор- 
ни приемници в домовете си 
имат 771 ученик. Само 120 у- 
ченпка нямат възможност да 
следят културни програми, пре 
давани чрез радиото, 
посочим, че преди десет годи
ни само 100 ученици са имали 
в своите домове радиоприем
ници това показва, че е напра
вена! огромна крачка напред. 
Телевизори в своите домове и- 
мат 200 ученици или 22%. В 
сравнение с печата (дневния и 
седмичен) радиоапаратите и те 
левизорите бележат значително 
преимущетво. Дневни и седмгтч- 
ни вестници купуват 237 семей 
ства, а когато се има предвид, 
че някои родители 
и повече деца в училището — 
не можем да бъдем доволни. 
Свои библиотеки

Секретар на профорганиза- 

ция откраднал пари
дългитедългата шия, 

клепки, бадемовите очи, свиле
ните коси и т. н). И как 
днес се боядисват косите, веж-

то

На 1 декември миналата го, 
дива изпратил 4 250,00, а на 26 
— 4 600,00 и. динара (или общо 
8 850,00) дскато останал'та су
ма еауържал за езее си. Пред 
органите на СУП в Димитров
град Петров представил списък 
на вересии на стойност от 846,90 
н. динара а за другите пари ка 
зал, че не знае къде са. Парите 
държал в бюрото в канцелари
ята си и мисли, че му 
краднати. На следствието 
заявил че един ден и от дома 
му били откраднати 900,00 н. 
динара, но «е обадил за случи
лото се тъй като се 
че ще хване крадеца.

Когато Благой В. Петров като секре
тар на профо-рганизация^а в 
конфекция „Свобода“ наб' вил 
миналата година ст п сей-рит 
тле „Бачка“ във Вършац 538,58 
кв. м материал за топъл' под. 
Предприятието във Вършац из 
пълнило поръчката. То доста
вило на „Свобода“ материал' на 
стойност от 17 243,20 нови ди
нара, който получил Петров и 
разделил на работниците в пред 
лриятието. След това дзетавка- 
та трябвало да се изплати <на 
три пъти. Петров внесъл само 
две доставки, а третата задър
жал. /•

дите
се пудри лицето, за да 
по-бяло или по-мургаво, според 
изискванията на модата, 
и по отношение на зъбите 
били правени 
цйи. Например у някои народи 
зъбите са били украсявани със 
скъпоценни камъни, 
са били боядисвани в различни 
цветове, у трети променяли фо 
рмата им н т. н.

Следи от козметична намеса- 
в устата на хората са били на
мерени нгй-ягпред в Египет. В 
устата на мумиите са били от 
крити изустаени зъби от дърво 
или позлатено дързо, 
така и „злотни пломби“, поста
вени вероятно при балсамира
нето на труповете. У финикий
ците, -вавилонците, асирийците, 
индийците, старите гърци, рим
ляните и 'др- е имало обичай да 
заместват изядените предни зъ 
би е изкуствени, (направени от 
слоне.ва кост или взети от куче

клепките, устните, както 
стане

така
са

известни корск- изчезнал напълно иреан 100 го 
дини. Подобен обичай съществу 
ва и у южновиетнамците.
■са изтърквали 
майла с прах от корали, а след 
това са боядисвали зъбите си 
със смес от мед, 
въглен, и дърв0 алс-е. 
зъби са се смятали у тях 
грозни.

В Абисииия негрите са изо
стряли зъбите си, като смятали, 
че това е израз на особена мъ
жественост. В Суматра жените 
са правили същото с кезметяч 
на цел.

В Мексико и Еквадор пред. 
ннте зъби са били украсявавни 
със скъпоценни камъни, на ко
ито 6 била приписвана магиче
ска сила.

В древния Рим са били счи- 
белнте

Те
у ДРУГИ най-напред е- са ог- 

той

животински 
Белите

надявал,за
Ц. Б.имат две

КОНКУРСНАТА КОМСИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЗА ПРЕРАБОТКА НА КОЖИ

„БРАТСТВО“

а също 220имат
ученика иди 24,69%. Постоянно 
място за учене имат само 299
ученика, което свидетелствува, 
че само 33,56% 
имат благоприятни 
сти
Собствена

В ДИМИТРОВГРАД 
ОБЯВЯВА

от учениците 
възможно-

систематически да учат. 
стаичка пък имат 

183 ученика или 20,54%. Самич
ки спят (50,84%), а в общо ле
гло (с боат или сестричка) 308 
илн 34,57%. С по-възрастен- май 
ка, татко, баба или 
112 ученика или 12,57%.

Накрая да напомним, 
зи и подобни анкети

конкурс
За попълване
1. икопомнст.стажист
2. секретар на предприятието.
Условия:
Под 1 —■ завършил икономист, без ппос.тгужени години.
Под 2 — Дългогодишна работа в областта на трудо

вите отношения. Образование: средно образование с 8, 
Ексше образование с 2 нли полувисше — с 2 години тру- 
доз стаж.

Лични доходи —
Предприятието 

квартири и плевоз.
Пробна работа 

месец. Стажантът

та 'или други животни, като ги 
прикрепят с помощта на зла
тен тел или копринен 
към съседните зъби.

на вакантни места:тани за красиви самп 
здрави зъби. Правени са били 
даже опити за избелването им.конец Дядо спят

Днес у циганите още съще
ствува обичая-г да обличат ня
кои от предайте си здрави зъби

Индийците са боядисвали зъ- 
туземците 

най-напред
че та-

бите ои. Например 
в Източна Индия 
шлайфали емайла на зъбите, а 
след тЗ®а чрез дъвкане на смес, 
приготвена Ог плода и листата 
на палмата Аргчса катеху с при 
бавка на тютюн са ги боядис
вали в силно съществувал

и тестове, 
зна-в златни коренни за да станат 

по-красиви. Разбира се. те 
стават по-красиви, защото най- 
голямата украса за лицето са 
белите чисти, здрави зъби, при 
лични, както казва народът, на 
наниз маргарит.

конто попълват учениците 
чителио могатне Да допринесат според щата на предприятието, 

пе поема задължението да обезпечава

— задрължнтелна. За 
„ се приема на една година.

Р к за подаване на молби — 15 ддш след обнародва
нето на конкурса.

за правилна работа на препо
давателите. Безспорно и остана
лите органи могат да измъкнат 
заключения, които

секретар 1
ще им бъ- 
К. Трайковоби- дат от полза.

еСтраница
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Само още едно 

кино ли?..
Като прочетох статията във 

в. „Братство“ бр. 329 от 16 фе
вруари 1968 година под загла
вие „Как ще изглежда Димит
ровград до 1988 година", реших 
да дам някои свои .разсъжде
ния по този въпрос.

Въпреки

развлечение и 
н. Дали е -- 
нуждата от рекреация 
рата, които по 8 часа ще ра
ботят в различни помещения, а 
Да не говорим за ония, които 
ще работят с химикалии като 

това, че .статията работниците от Комбината за 
дава оскъдни данни за градо- гумени изделия.
сГопит^Гкат^гражданин да се^проектирТ ед^°с™а Ав
стагь цитеТпТп ~ която Ще въГат ^месХи ' В
бъ^-^тстоанени А3 чки обществено-политически ор

^ ганизации (конференцията на
Специалистите, които са ра- СЮК, ССРН, профсъюзите, Съ- 

ботили плана на града сигурно ;юза на младежта. Съюза на бой- 
са имали напредвид наталите- ците, пионерите, и др.) В пла
та на жителите за период от . на да се проектггра градска 
20 години и затова не искам- градина в местността „Мъртви
ла ;се спирам на статистичес- на"> която да бъде съставна 

преглед. част на града, заедно с мотела.
Мисълта ми е в това-, дали е. раЛътеки^Гс^ед^^ътТа 

взето под Внимание културно- бъде свързан града с върха до 
то ниво на- гражданите през то- местността „Пропаст". Нужно
зи период, нуждите от културно е -*-а се използва и близостта 

_____ Г на Лукавашка река,-като се
изгради един басейн за който 
да привлича не само Димитров 
градчани, но и пътуващите ...

Тези предложения давам ка
то имам предвид това, че Ди
митровград се намира на меж
дународния път Ниш — Со
фия, където минават много до
машни и чуждестранни тури
сти, които ще останат в града 
само в случай ако имат инте
рес за това! Тези обекти, мисля,

рекреацията ит. 
взета под внимание

на хо-

вси-

кия

погдново
Избран нов 

училищен съвет
.

ОБМЕН НА ОПИТ • VI* ..\

МЕЖДУ ДИМИТРОВГРАД И ГАБРОВОКъм Края на миналата годи
на училищния съвет при основ
ното училище в Поганово раз
писа избори за нов съвет. На
избор^ре за съвета, които се предизвикат такъв интерес,
проведоха в Поганово, Бански защото „Мъртвилата" през лет- 
дол, Драговита и Шумйе (ма- ните меседи винаги ще д. 
хала на село Власи), бяха из- ртавява отлично място за от. 
брани- в Поганово - Витомир; дих Лукавашка река приятно 
Георгиев, в Бански дол !~:Двет
ко : Рцйг-елой^ в Драговита Хези предложения давам с

и»’Гкш“ " “ “«Дй“» ™»- «•иван гангелов. V. несат.-'за развитие на туризма.
През настоящия месец У-е съ- фе има финансов ефект й на.

сто5- ^ДасеАани^ на учНХищвдя ,-. пълцо :Ще отговарят на един 
съвестна което за председател 
бе избраЙ Първан Тодоров.'''

На 15 февруари т. г. трудова 
та общност при основното учи. 
лище „Моша Пияде“ в Дими
тровград прие решение за уста 
новя-ване иа трайни връзки ме 
жду основното училище в Ди
митровград .и VI-то основно -У’ 
чилшце .Митко Палаузов" 
град Габрово — НР България.

Колективът «а Димитровград 
окото основно училище бе за
познат с предложението -на учи 
лището „Митко Палаузосв“ 
установяване на сътруднически 
вързки между двата колектива 
и обмен на опит- в учебно-въз
питателната работа.

ченнците, работа на пионерска
та н други организации и рабо 
тата с родителите.

Пред колективите ще бъдат 
изнесени доклади. — в Габрово 
„Самостоятелната работа «а у- 
чениците по време на урока", 
а в Димитровград: „Училището 
като фактор за възпитанието 
на учениците в социалистиче
ски и интернационалистичеоки 
дух". Лектори ще бъдат ди
ректорите на училищата. Съще 
временно колективите биха се 
запознали със забележителнос-

К-олектнвите са съгласни Да 
разменят посещения и то кол ек 
тивът от Габрово би гостувал 
на 4 и 5 апрИл," докато димитро 
вградчани биха върнали посе
щението през месец май.

В програмата на посещения
та се предвижда посещаване 
на уроци и провеждане на съ- 
беседвания между учителите 
във връзка с учебните програ
ми за отделни класове, отделни 
предмети, върху новите форми 
в учебната и възпитателна ра
бота, планиране на учебно-въз. 
питателната работа, извънучи
лищните форми на работа с У-

от
място за къпане.

за

град след 20 години и повече. тите и околностите «а градове
те в двете страни.Христо АНДОНОВ

' '■ у'*
•> ' К. Трайков

• л* •

_ „Леитинентът разтворил устата на 
момчетата и налял на всяко °т тях по 
чаша -ракия. Момчетата се -мръщели, ка
шляли, -сълзи течели от очите им. Кол
берг ое чукнал с летеца, напил си ра
кията от чашата и казал:

— Аз винаги съм бил за -меки спо
соби Ерли.

— Не наравно ти -носиш името на

прозоречни рамки били заменени с. шпе
рплат. В квартирата било тъмно хлад
но — над Азовоко м&-ре минавала бушу
ваща ледена буря.

— Що за спектакъл е това?
— Трима, г-н' лейтенант! — доло- 

ж_ил .ефрейторът. ,
"V — Защо лъжеш — -меко казал лей
тенантът. — момчеяченцата са евреи, 
но този стар изрод е типичен гърк ве-

Цялата нощ валеше дъжд, примесен 
със сняг. Северният вятър свиреше в 
гнилите стъбла на царевиците. Немците 
мълчаха. От брега стреляха с 
към Мариупол. Тогава страшен 
разтръсваше степта. Снарядите се носе
ха в тъмнината с такъв звън,' сякаш 
разггряха над ' главите парче опънато 
ленено платно.

Да разсъм-ване -двама бойци, с бле
стящи от дъжда каски, доведоха стар, 
нисък човек в глинената къщичка, ( 
където се бе настанил майорът. Кари
раното сакб" беше залепнало за тялото 
му. На краката му се влачеха големи 
парчета глина.

Бойците -мълчаливо сложиха на ма- 
па спорт, бръснач и 

което 
съоб- 
около

лежаха мънички и черни, сякаш ги бе
ше ударила мълния. -:

— По-нататък! 
протегна -към себе си заповедта, която 
лежеше на масата. Хартията високо за
шумя. Ръцете на майора трепереха.

— П-о-нататък? — -попита бръснарят. 
— Е, щом локате. Лейтенантът ми запо
вяда да го обръсна. Той беше пиян. . 
Иначе не бих се решил на тази глупост. 
Летецът си отиде. Ние отидохме с лей
тенанта в затоплената -му квартира. Той 
седна пред огледалото. Аз запалих сее
щата в железния светилник, загрях во-' 
•да на печката и започнах да -му насапу- 
нисвам бузите. Оветилникъг 
на стол близо До оладалото. Вие сте ви
ждали на-врярно такива свещници: же
на с разпуснати -коси -държи 

чашката с лилията е пъхната евещата. 
Аз блъонах четката със сапунената пя-' 
на в очите на лейтенанта, той 
ню аз успях да го ударя с всичка силас 
железния еветилиик по сляпото око.

каза майорът иоръдия
гръм

Константин Паустовски разказ

АНГ ЛИИСКИЯ1 

БРЪСНАР
поставих

сата пред майора 
четчица за бръснене — всичко, 
намериха у стареца при обиска и 
гциха, че е задържай в дерето 
кладенеца. \ .

Старецът беше разпитан. Той заяви, 
че се казва Аветис, арменец, бръснар от

иста-

лилгия и
в

у извика.-I

лик потомък -на елините, пелопонеска нашия добър Шилер — отговорил лете- 
маймуна. Държа бас. Как? Арменец ли цът. — Те сега Ще потанцуват за тебе!

— Не ще и -дума.
Лейтенантът изсипал в устата на 

децата втора чаша ракия. Те се дърпа
ли, но- лейтенантът и летецът им при
тисна ли ръцете, наливали -ракията бав
но, като следели да изпият всичко до 
дъно.

Марнуполския театър -и разказа
рия, която след това дълго се предава А с какво ще ми докажеш
ше по всички съседни части. мършаво -говедо?

... Бръснарят неуспея да Бръснарят премълчал. Лейтенантът
^аок^лЛвДма^то Га°театьр'а заедно с блъснал е ботушата в печката послед- 
се скрил в мазето на Л, съсел- ното парче от златистата рамка и запо
ил*-^етрейюг с\тове ^бити- вядал да откарат пленените в съседната
ки еврейки, а_т и д ^ за празна квартира. Привечер той дошъл
™°ябС и не се"1 въ^ала. Навярно е била в тази квартира с приятеля си - дебе- 
,^та гю време^ въздушна бомбарди- ®*я летец Ерли. Те -донесли две -обвити 
/оита по вре-м<- ° ^ в хартия големи бутилки,
равка.

— С един удар г0 умъртви? — по
пита майорът.

— Да. След това два -дни -се ггромък- • 
вах към вас.

Майорът погледна към бръснача.
— Аз зна-м защо

това,

гледате — каза 
бръснаря. — Бие мислите, че -съм тряб
вало да пусна в -действие бръснача? То
ва би било по-уместно. Но, знаетР ли, 
беше ми жал за него. -Това -е стар ан
глийски бръснач. Аз -работя снето вече 
десет години.

— Тъй. Тъй! Вкусн-о ли е? Още е- 
Дин път! -Превъзходно!

По-малкото момче започнало да по
връща очите -му лочерзенели. То пад
нало От стола до масата и легнало на 
пода. Летецът го взел ггзд мишница, 
вдигнал го, поставил го на стола и на
лял му още една чаша ракия. Тогава 
по-малкото момче за пръв път завика
ло. То викало -прсн иително и без да от
късне поглед от лейтенанта, го стрел
кало със закръглените от ужас очи.

— Мълчи, кантор! — извикал лей
тенантът.

Той извил главата на по-старото

— Бръсначът с теб ли е? — попитал 
лейтенантът бръснаря. Да? Тогава об
ръсни главите -на еврейските купидони.

— Защо е това фри? — лениво по
питал летецът.

— Краоиви деца — казал лейтена
нтът. — Аз искам малко да ги -погрозня. 
Тогава по-малко ще ги жалим.

Брънарят прекарал в мазето заедно 
денонощие. Де- в

с момчетата повече от 
цата седели притиснати едно До ДРУГО, 
не спели и през цялото време се вслу
швали. През -ноща по-малкото заплака*

викнал. Мом-

Майорът стана и -протегна 
към -бръснаря.

ръка

— Нах-раиете този човек — -каза той. ! 
— И му -дайте -суха' Дреха.

Бръснарят 1излезе. Бойците го повб- | 
доха към полевата кухня. , ..|

— Ех, брате1 — каза един от бойци- ! 
те и -сложи ръка върху рамото н.а бръс
наря. От слъзи сърцето отслабва. И при 1 
това не -се вижда прицелът. За . да ги : 
изтребим всичките, трябва да има сухо 
око Вярн-о ли казвам?

Бръснарят -кимна -в знак но съгла- •

ло силно. Бръснарят му 
чето замлъкнало. Тогава бръснарят из
вадил от джоба на сакото ои бутилка с 
топла вода. Той искал -да напои момче- Бръснарят обръснал момчетата. Те
то но те 'нр .пило, обръщало 'се. Бръсна^ -плакали, оклюмали глави, а бръснарят 
рят го хванал за брадичката — лицето се у-омих-вал. Когато с нег0 се случвало
му било горещо и мокро — и насила го нещастие, той винаги се усмихвал на-
я а карал да се напие. Момчето пило жа- кратко. Тази.уомивка измам-ила Колберг 
дно като потрепервало -и гълтало заедно _ лейтенантът решил, че -неговата не- 
с мътната вода и сълзите си. винна забава весели стария арменец.

немски Лейти-нантът оставил момчетата зад
масата, -отпушил бутилка и налял чети
ри пълни чаши с ракия. _

— Тебе не гощавам. Ахилес — -казал 
той на бръснаря. — Ти тази вечер ще 
ме бръснеш. А аз ще ое повеселя с ва
шите красавци гости.

момче и налял ракия в устата му не
право от бутилката. Момчето паднало от 
стола, запълзяло към стената 

но очевидно
През второто денонощие 

ефрейтор и двама войници измъкнали 
бръснаря и децата От мазето и ги заве-лейтенант

то тър- 
ослепяло,

сне.
село вратата, 
ударило се в потпзрата на вратата, за
станало и притихнало...

— Др ноща — каза задъхвайки 
бръснарят — двете дечица умряха.

Оръдията загърмяха. Оловната вода 
потрепваше, почерняваше -но веднага 
към нея се -върна цвета на отразеното 
небе — зеленикав и мъглав.

1941 г. От руски: К. Пешев

ли при своя началник .
Фридрих Колберг.

Лейтенантът ж-нвеел в изоставената
Изкъртените се

квартира на зъболекар. Те
/
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Стари записки за нашите краища

Изгледи от Цари 

брод преди няколко 

десетилетия
ЛАФМюАБЕТ С ДИМИТЪР СЛАВОВ ДИРЕКТОР 

НА „СТОЧАР“ В ДИМИТРОВГРАД °

МИСЛИ И АФОРИЗМИ НА 
ФРЕНСКИ АрТОРИ

Аз не ом суеверен, суеве
рията носят нещастия.

Волтер

Трявна . Д» бъдеш иевсроят 
Ро. ловък, за да умееш да 
скриваш това. . -

Шамфор

Цял живот казваме „По-
късно, по-късно“. Накрая ни 
остава да кажем „Твърде 
късно".

с от
почнал да печата известния търговец-книжар Георги Минев, кой 
то притежавал и собствена печатница. Следващите двеТалейран картичкиса негово издателство и показват как е изглеждал Димитровград 
през 1603 година. Ясно личи, че авторът на снимките 
Богдаров“ прекарал със старанието си да направи снимките по 
фектни; върховете „Мъртвината" и „Над Манастирчего“ са
бийно подправени с ръка.

Златният век е бил тогава, 
когато златото не е власту- 
вало.

Лезе-Марнезия

Книгите са нашите най.до- 
бри приятели. Но те не ни 
прощават само едно: когато 
ги заемем на някого, те та
ка се обиждат, че не се връ
щат никога.ИМА ЛИ ХЛЯБ БЕЗ 

МОТИКА?
Р. Дефлер

Да проявим мъдрост в чу 
ждите работи е далеч по- 
лесно, отколкото в собстве
ните., ч: Н» този и много други въпроси потър. 

енхме отговор от най компетентния по
и . селскостопански - въпроси 

директор яа кооперацията „Сгочар“ ДИ
МИТЪР СЛАВОВ. Той беше любезен н 
ии отговори.

Ларошфукокоо
перативни

За, пари той бе готов да 
стане всичко, дори и честен 
човек.— Митко, истина ли е. което казва народната поговорка, че 

няма хляб без мотика?
- Не е вярно. За сега без търговия няма хляб.
— Ами какво стана тогава с „7 юли'“?
“ ние <=* Ш -тъгувам* и приорааме'.
— Пак народра: „Прпуй поце па си и приоруй.
- 2>чно така и «ше примн ..

. .. -т. Митко, проди войната селяните първото агне изяждаха 
■а Герговден, а сега?

— Сега много побрано.
— Кота? - .
— Червата на агнето започват да ядат още през февруари, 

кланите през март й след Герговден глодат кокалите...
м — Каква е разликата между кооператорите преди войната 
щ сега? . ,. .

,-г Преди войната нямаха някакви права, а сега нямат пра
ва рамо при разпределянето иа печалбите...
... Митко знаеш ли. че 1937 година Димитровградско е има

ло 60.000 овце, а сега около 30.000?
— Да, разликата е „настрадала“ през войната.
— Последната анкета с учениците в Димитровградско по

казва че никой не кака да бъде земеделски производител. 
Какво ще кажеш за това?

— Йскрена младеж. Ние казваме, че обичаме земеделието, 
а никой е нега не се занимава.

— Митко, “знаеш ли, че силажираното 
почернело. Как ще го ядат овцете?

• к— •* “ ~ -г :• •» г' •-*х .. . ,ч • -'-1 ч— Щс им купим зелени очила.
— Мерси...

Ж. де Турх

В живота се налага на из. 
бираме две неща: да пече
лим пари или да ги харчим. 
Но да вършим н едното м

стига

Ед Бурде

Другото заедно 
време.

не

I щи ^ЯЯЩю*
Какво биха правили хора

та, лишени от талант, 
нямаше хора, лишени 
вкус? ,

ако
от

Ж. Сесбрън

В живота можеш да раз- 
питаш само на себе си. И то
не винаги.

Печатането и продажбата на сувенир.изгледи от Цариброд, 
между двете войни продължил Илия Ковачев също известен пре- 
дивсенен търгешецценижар, който превзел книжарницата на оста
релия Георги Минев. На 
ония площи, които

Тр. Бернар
поместените картички се виждат тъкмо 

в наши дни претърпяха най-големн изменения.
Така, свободните ниви и ябълкарници, които се виждат 

третата снимка днес са заети. юг. „Фабрад“ и гумарата „Димитров
град , а свободните площи , от четвъртата снимка — заема инду
стрията *Циле и модерното автомобилно шосе с мотела „Димитровград .

>
в Изатовци есг' на,Приятел е човекът, на ко- 

гото можем Да вярваме, че
йй вярва.

сено

’ е п
Фр. Перн• V» »Д ** V* ГГ/ ;■ ••

Богдан Николов
С. Сотиров
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