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В Димитровград обаче не зна
ят колко учители, преподавате 

по български език, ще взе- 
участие от районите на оста 

живее 
ИзвестноьшгстИо Както ни осведомиха в ди- 

образовател-митров градската 
на общност насроченият семи
нар по български език, който 
трябва да се състои от 19 до 24 
август, тази година, ще започ
не навреме. Но вместо в Бел
град, както първноначално бе 
решено от републиканския за
вод, семинарът ще се устрои в 
Димитровград, като най-подхо
дящо място засега. Освен пром
яната на мястото по настояване 
на образователната общност в 
Димитровград вече е съставена

ли
мат
налите комуни, където 
българска народност.

какъв е отзивът на учи
телите от Димитровградско. 

Както ни казаха за провеж- 
семинара осведомени 
училища в районите.

е само

дането на 
са всички 
където живее българска народ-

— Звонци, Босилеградсконост 
и Клисура.вестиш; и а бъшуоуата идрод юств сФр югосллрия

Ст. Н.и програмата.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОК НА СКС В ДИМИТРОВГРАД

ДАВА СЕ ДУМАТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
И ГРАЖДАНИТЕ

тическата дейност за осъществя 
ване на Насоките, бяха напра- 

някои забележки — какВ Димитровград тези дни се състоя трето заседа- 
На ОК на СКС във връзка с претворяването в дело 

на Насоките което измина под знака на обща оценка на до- 
обществено-политическата дейност от появата 

важен документ за бъдещето ни развитие. На това

вени и
то: обобщеност и липса на кон
кретност в разглеждането 
някои въпроси. Преди всичко, 
в плана не са посочени конкрет 
но кои неправилности, за кои
то се говори в Насоките, има в 
димитровградската среда и кои 
са носителите им. Но мненията 

въпрос бяха различни.

ние
на

сегашната 
на тоя
заседание бе изтъкнато, че успешно приключи първата фа
за, която се състоеше в това как трудовите хора и гражда
ните приемат Насоките и запознаването им с тях. Отбеля
га се, че без изключения на Насоките се дава недвосмис- 
лена подкрепа и че те са ясен указател за по-натъшното ра
звитие на самоуправлението у нас и провеждането на ре
формата. Бе приет план за по-нататъшна дейност на кому
нистите за претваряване в дело на Насоките и определени 
задачите, които трябва занапред Да бъдат решавани.

по тоя
Тъй като болшинството се изя- 

планът няма за цел дасни, че
издирва и посочва конкретни не 
правилност, а да укаже на я-
вленията, докато конкретни пла 
нове трябва да приемат трудо- 

организации и гражданите, 
при това сами решително 

се борят срещу всички несоциа 
листичесюи явления.

Трябва обаче да кажем, 
планът за по-нататъшна

комунистите в Димит-

ви
стопанството, самоуправлението 
и разпределението, 
политика и заемането на работ
на сила, идейно-политическата 
дейност, както и задачите в об
ластта на образованието, жили
щното строителство и комунал
ната дейност, и мерките, които 
трябва да се предприемат за 
пресичане пътя на шпекулации 
те, корупцията и другите фор
ми на неделовитост.

Какво всъщност представля
ва планът за предстоящата дей 
ност, внася ли някои нови еле
менти за конкретизиране на пре 
дстоящата

за правилното решаване на 
въпросите, които вълнуват про 
изводителите и гражданите 
са само част от въпросите, кои
то бяха обсъдени в разискване
то върху плана.

Като се изтъкна, че той пред 
ставлява широка платформа за 
засилване на обществено-поли-

катоВсъщност, дейността на кому 
нистите се определя и разграни 
чава на три дела: въпроси, ко
ито трябва веднага да се реша
ват — от общинските фактори 
до трудовите организации; въп 
роси, които трябва по-обстойно 
да се анализират и дългосроч
но решават; и въпроси, които 
трябва да се разгледат и за чи- 
ето решаване трябва да се да- 
дат конкретни предложения на 
републиканските органи и ор
ганите на федерацията.

Втората фаза на обществено- 
политическата дейност ще

акции на

кадровата

че
дей

ност на
роврадоко в отделни свои части 
доста конкретно говори и за съ 

проблеми. Етоществуващите 
някои от тях:

нужно е да се направи ана 
за действителното участиелиз

на производителите в самоупра 
влението и за развитието на те 
зи отношения от трудовите ор
ганизации до комуната. Органи 
заторът ще бъде 
синдикален съвет.

* разрепеделението на лични 
те доходи в стопанството и тру 
ловите организации е твърде ра 
знообразно. Разликите са голе- 

когато се разисква за раз-

Насоките - синтез на иска
нето и нуждите на класата

за- общинскиятдейност и спомагапочне с конкретни 
производителите и гражданите, 
които трябва да посочат непра- 
вилностите или несоциалистиче

ли

ските явления доколкото съще
ствуват в средата, където рабо
тят или действуват.

Според плана, главното вни
мание и занапред ще се обръща 
на по-нататъшното развитие на

на ИосипВъв вторник, на 16 юли, под председателство 
Броз Тито се проведе Девето заседание на ЦК на СЮК. На пле- 

Съюзния изпълнителен съвет присъствува-

ми:
прсделението често се чуват про 
тивоположни мнения на члено-

(Следва на 3 стр.)
нума в сградата на 
ха председателят и секретарят на Контролната комисия на

Ревизионната комисия на ЦК на СЮК, 
Съюзната конференция на ССРНЮ,

СЮК, председателят на
генералпият секретар на 
председателят на Президиума на Съюза на югославската мла- 

пълпомощието на ЦК на СЮК за ЮНА. ИЗ СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТдеж и секретарят на
Членовете на ЦК на СЮК приеха дневен ред от седем 

точки: Отчет за работата на Президиума и Изпълнителния ко- 
на ЦК на СЮК и Програма за дсйноста на ЦК, Приемапе

СК в областта на кадро- Мерки в полза на стопанитемитет
резолюция за най-важпите задачи на 

политика, предложение за бъдещата структура и органи- 
СЮК, критериите и начина па

кон-
вата
зация на ръководните органи на
избирането им, решение за избор на делегати за Деветия

СЮК, проект на концепцията за тържествено честву- 
СЮК и избиране на комитет за тъ

на член-

брашното ихяяба

ПШЕНИЦА ЗАДОВОЛИТЕЛНА.
ЦЕНИТЕ НА 
НА МЕСОТО. ПО-ДОБРИгрес на

ване на 50-годишнината на 
ржествата, решение за размерите 
ския внос в СЮК и решение за

работа на ЦК на СЮК в 1968 година.

и разпределението 
разпределение на средствата вмята на производството.

Фабриките са длъжни да си 
ооигурят едногодишен запас 
ферментирал тютюн. Това ще 
освободи предприятията за об
работваме от запасите, които са 
натрупани и ще им освободи ръ 
цете за нормално изкупуване 
на пристигащите реколти.

Същевременно ще се 
поощри контролът на внасяне
то на чуждестранни цигари.

незаконната печалба. Средства
та от това биха се ползвали за 
подобряване на животновъдство 
то.

За условията на Босилеград- 
око и Димитровградско тези ре 
щения на Изп. съвет ще съдей- 
ствугаат да се оживи изкупува
нето на добитъка.

Съюзният 
изпълнителен съвет обсъди ре
дица въпроси, отнасящи се до 
селскостопанското производство 
и пласмента му.

На първо място това е въпро
сът за цените й пласмента на 
месото и за уреждане на проб
лемите във връзка с тютюнопро 
изводството.

ОБЩИНИТЕ ДА ВЗЕМАТ МЕР 
КИ ДА СЕ НАМАЛИ ЦЕНАТА 

НА МЕСОТО

Миналата седмица

за

експанзия и дефинитив
но надделяване на силите на са 
моуправлението. Поради дълбо- 

на обществените прео-

чи заВ уводната ои реч на девете- 
то заседание на ЦК на СЮК, се 
кретарят на Изпълнителния ко 
митет на ЦК на СЮК Миялко 
Тодорович между другото каза.

През миналата и настоящата 
особено през последни 

нашето общество 
са характерни твърде динамич- 

процеои. Свиде 
по-голямо об- 

активизи

чината
бразования неминуемо се стиг- 

изостряне на всички проб 
и политически отношения

на до ПО-ДОБРО ПОЛОЖЕНИЕ НА 
ч ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕ

ЛИТЕ
леми
в нашето общество ...

Работническата класа, непос
редствените производители и 
творци вече са в течение на три 
годишната драматична борба за 
реформата, заеха и заздравиха 
такива позиции в отношенията 
в производството и разпределе- 

които е възможна и

година, а 
те месеци, за

ХЛЯБЪТ И БРАШНОТО НЯ
МА ДА ПОСКЪПНАТни политически Тютюнопроизводството тази и 

миналата година се намери в 
трудно положение. Това го по
чувствуваха и производителите 
от Босилеградско и Димитров
градско. Количеството произве
ден тютюн бе платено сравните 
лно ниско и мнозина намалиха 
площите с тази култура.

Тъй като това е общ проблем 
По такъв начин потребление- за страната. Изпълнителният съ 

месо би се увеличило, а в Вет прие редица решения, целе
на това биха се мах- щя въпросът да бъде уреден, 

нали и значителните застои в Най-значителни ще са мерки 
изкупуването на добитъка. те, които ще насърчават износа

Даже се съобщава, че се про на тютюн и обогатяването на а- 
учва възможността, в случай сортимента на цигарите, както 

се намалят цените в месо и мерките за приспособяване на 
на кредитната политика към усло

тели сме на все
ществено-политическо

най-голямата част на
Всички опасения, ,че рекол

тата ще бъде много слаба не се 
сбъднаха. В някои житородни 
райони са получени съвсем со
лидни добиви от 5—6 хиляди ки 
лограма от хектар. Пшеницата 
при това е суха и много каче
ствена. Директорът за резерви
те ^а хранителни продукти Ми 
рко Узелац даже заяви, че ня-

Общинските скупзцини по мне 
Съюзния изпълнителен 

мерки
ране на
обществото — работници, селя-

на по-дълбоко действие на ре 
нейния ход и противо 

новите пробиви в разви
самоуправителните от-

на об-

ние на
съвет трябва да вземат

намали цената на месото,да се ___
като се приспособят към изкуп 
ните цени, които, както е изве
стно, сега са сравнително нис-

нието, от 
необходима радикална, решите
лна крачка за пряко и пълно 
превзимане. на основните лосто 

на разширеното възпроизво- 
; свои ръце, с което ще 

заеме доминантно положение в
обществено-икономическите и
политически отношения изоб- 

Насоките на Президиума и 
комитет на ЦК

формата,
речия. ки.ветието на
ношения и съзряването

съзнание на труде- 
на интвн-

дство в
то нащественото 

щите се в условията 
зивно преобразяване на нашето 
общество върху самоуправитеЛ 
ни демократични начала.1

Намираме се в преломния мо
мент на решителната битка за 
осъществяване на съществените 

а това зна

резултат ма да има нужда от внос на то
зи продукт. При това положе
ние се изтъква, че няма да има 

хляба и браш-

що.
Изпълнителния 
„а СЮК са идейно-политическа 

и ориентационна поскъпване на 
ното.платформа да не

продавниците, за отнемане(Следва на 2 стр.)
цели па реформата, V



ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦК ИЛ СЮК Интервю на президента Тито 

на в. „Ал ахрам“НАСОКИТЕ - СИНТЕЗ НА ИСКАНЕТО 

И НУЖДИТЕ НА КЛАСАТА Президентът на републиката 
Иосип Броз Тито прие на 12 
юли на Бриони главния редак
тор на каирския вестник „Ал 
Ахрам” Мохамед Хасанеин Хей 
кал и отговори на няколко въ
проса. В отговор на един въпрос 
президентът Тито се спря вър
ху събитията в Чехословакия.

Този въпрос на X. Хейкал гла 
сеше: За положението на Близ 
кия изток Вие ясно изнесохте- 
овоето становище в тоста и то
ва ще го използвам. Затова ще

маше някои работи, които 
чават известен натиск, но озна

днес
вече чета в печата, че войскови 
те части се оттеглят. Безсъмне
но е твърде погрешно вмешате
лството на една или повече 
страни във вътрешните работи 
на друга страна.

(Продължение от 1 стр.) 
програма на тази самоуправите 
лиа социалистическа офанзива.

Тъкмо зарад това нарастване 
на новия подем на самоуправите 
лнмте сили, всички антисамоуп 
равителни и антидемократични 
оили — от откритите коитраре- 
волюционни, националистиче
ски, псовдолиберални, консерва 
тивно-бюрократични до неоста- 
лштистичееките притиснати 
тесен простор, се обединяват, за 
да дадат съпротива на курса на 
реформата и прогреса на само
управлението ...

си на дневен ред. На едно съ
вместно заседание бе разгледа
но и положението в Чехослова 
кия във връзка с развитието 
на социализма в Европа. Другар 
ят Тито в разговор със съвет
ските ръководители в Москва е 
изнел нашето становище по те
зи въпроси. Тези становища съ
що така са изразени и в иеотда 
внашното изявление на другаря 
Тито във в. „Ал ахрам” ...

С нашите становища запозна 
хме всички ръководства на ко- 
муиистичеоките партии на вси
чки европейски страни, както и 
някои други комунистически па 
ртии. Основна отличителна чер 
та на съвременния свят пред
ставляват исканията за социали 
етическо преобразяваше па об
ществото, за непосредствена де 
мокрация и демократизация ма 
международните отношения, на 
ционалната еманципация и борб 
ата срещу хегемоиизма на между 
народния план. Силата на соци 
ализма и неговата творческа 
мощ намират своя изява в демо 
кратическите социалистически 
преобразования в социалистиче 
оките страни, в неговите способ 
ности по демократичен начин 
да се разрешават противоречи
ята в някои страни и някои тях 
ни взаимни отношения. Комуни 
етическата партия и работниче
ската класа на Чехословакия, 
желаейки да си осигурят по-на 
татъшно развитие на социализ
ма в своята страна, поведоха 
борба за демократически социа 
листически преобразования. От 
ношение към преобразованията 
в Чехословакия е възможно и 
единствено правилно ще се оп
редели ако се изхожда от до
верието в силите на социализ

ма и социалистическите идеи, в 
Комунистическата партия и ра
ботническата класа на Чехосло 
вакия, и от факта, че Комуни
стическата партия на Чехосло
вакия и работническата класа 
най-добре познават условията, 
нуждите и възможностите в сво 
ята страна. Ние дълбоко сме у- 
верени, че те имат достатъчно 
сили да отговорят иа своята за
дача към собствения народ и 
социализма и с разрешаването 
иа вътрешните противоречия в 
своята страна да отворят пови 
възможности за афирмация ма 
социализма.

Проблемите, които възникна
ха в отношенията между социа 
листическите страни днес още 
веднъж потвърдиха актуално
стта и изправността на принци
пите за отношенията между со
циалистическите страни и кому 
иистически партии, съдържащи 
се в Белградската декларация 
от 1955 година и Московската 
декларация от 1950 година. На
тискът и намесата отвън в пре 
образованията в Чехословакия 
могат да нанесат тежък удар 
на развитието на социализма в 
тази страна, да накърнят авто
ритета иа социализма в света, 
демократизацията на отношени
ята между
страни и международното 
ботмическо движение.

Съюзът на югославските ко
мунисти и социалистическа Ю- 
гославия последователно след
ват тези принципи, даваха и за 
напред ще дават подкрепа на 
прогресивните сили на Комуни
стическата партия на Чехосло
вакия и начело с днешното ней 
но ръководство ..

Второ, не е такова положение 
то, че да представлява, да ре
чем, опасност за социализма в 
Чехословакия. Ако би се стиг
нало до известна интервенция 
или известен силен натиск от За 
пад, така че да изпадне в непос 
редствена опасност самият об
ществен строй, тогава Чехосло
вакия има своя армия да се за 
щищава, има своя комунистиче 
ска партия, своя работническа 
класа.

Така и ние в Югославия има 
ме своя армия, комунистическа 
партия и съзнателен трудов на 
'Род, и не трябва никой да ни 
опасява социализма. Затова и- 
маме сами достатъчно сили”.

поставя въпрос, отнасящ се до 
Чехословакия. Да ли е повтаря
не на онова, което по-рано се 
случи с Югославия?

На този въпрос
в

президентът
Тито отговори: „Събитията 
Чехословакия имат по-друг ха
рактер и мисля, че не трябва да

в

СК НЕМОЖЕ ДА БЪДЕ 
ПРИЮТ

се драматизират. Не вярвам, че 
в Съветския съюз би имало тол
кова късогледи хора, които би
ха вървели към политика на си 
ла за разрешаване на вътреш
ните въпроси в Чехословакия. И

... Създаването реформиран, 
нов Съюз на комунистите е не
съвместимо с това в 
вете му да егзистират хора с 
изгубен политически рефлекс и 
храброст, хора конформисти, ко 
ито не са готови явно и откри
то да се противопоставят на вси 
чки схващания на всеки опит, 
който е чужд на основните са- 
моуггравителни начала на обще 
ството и новата роля на Съюза 
в него. Съюзът на комунистите 
не може да бъде приют за от
делни хора, които се отличават 
с лижлива прогресивност и еф- 
тина демагогия.

Насоките са идеен и акционен 
синтез на исканията и нуждите 
на класата. Те са резултат на 
съзнанието и решеността на Съ 
юза на комунистите своята ава 
нгардна роля да осъществява 
само чрез участието в истинско 
то движение на трудещите се в 
последователното осъществява
не на интенциите на общата ре 
форма. Като такъв резултат те 
са фактически акционна плат
форма за такава практическа 
дейност на комунистите, която 
води към преобразование на ця 
лото общество в по-нататъшно
то ггреобразяване на Съюза на 
комунистите...

редо-

ПРАГА

ПАРТИЯТА Е ГОТОВА ЗА 

СВИКВАНЕ НА КОНГРЕС
социалистическите 

ра- „ПЕТИМАТА” ОХ ВАРШАВА ИЗПРАТИЛИ ПИСМО ДО ЦК 
НА КПЧ, А НЕ ДО ПРЕЗИДИУМА. — ПРАГА ПОД ЗНАКА НА 
ИЗВЪНРЕДНИ ПАРТИЙНИ КОНФЕРЕНЦИИ, КОИТО ДАВАТ 
ПОДРЪЖКА НА РЪКОВОДСТВОТО И АЛЕКСАНДЪР ДУБ- 
ЧЕК.

Делегатите на партийните съ 
брания са готови и, както на 
много места е казано, всеки мо 
мент да започнат с действие.

Печата, радиото и телевизия
та пренасят изказванията и по - 
дръжките, които цялата чехо
словашка общественост дава на 
централното партийно ръковод
ство с Александър Дубчек наче

литическо положение и разглеж 
дане становището на Президиу 
ма на ЦК на КПЧ към варшав
ската среща „на петимата” и 
към присъствието на чужде
странни войскови части на че
хословашка територия.

Доколкото става дума за под
готовките за започване на из
вънреден партиен конгрес хара 
ктерно е едно от заключенията 
на Президиумите на районните 
комитети в Прага: „Доколко
то сериозността на положение- 

ня- то изисква приемане на принци 
пиални решения, за които не 
може само да бъде отговорен 
Президиумът на ЦК на КПЧ, 
■ние предлагаме веднага да за
почне извънредният конгрес с 
нормално избраните делегати, 
които имат пълното доверие на 
членовете на партията и цяла
та общественост.
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Съобщение за наградите ло.
Не е изключено насроченият 

партиен конгрес за 9 септември 
т.г. да започне значително по- 
рано, може би дори след 
кой ден. Такива сюгжестии при 
стигат от много страни, преди 
всичко, от делегатите на пар
тийните конференции.

Завчера в Прага синхронизи
рано са провеждани извънред
ни заседания на президиумите 
на районите комитети на КПЧ. 
Всичките имали подобен дневен 
ред: анализ на моменталното по

Досега на Редакцията се обадиха двама, притежаващи 
„Братство” бр. 349 със специалния знак буква „Н”, сложена 
върху карикатурата на 8 страница.

От мнналния брой на „Братство” също така пет екзем
пляра носят следният специален зпак: — МАЛЪК КЪРГЬЛ ПЕ^ 
ЧАТ, СЛОЖЕН НА ЧЕТВЪРТА страпица. Притежателите на 
тези екземпляри трябва веднага да изрежат тази част и вед
нага да я изпратят препоръчано, за да получат награди от по 
5.000 ст. динара.

ДОВЕРИЕ В КП НА 
ЧЕХОСЛОВАКИЯ

... Президиумът и Изпълни
телният комитет в периода след 
VI пленум посветиха на разви
тието на международното поло
жение няколко съвместни засе
дания. Изпълнителният 
тет често слагаше тези въпро-

коми-

Международна сцена как след „боя’’ да връща пче
лите ои назад. Той забеляза, че 
след унищожаването на новия 
кошер, след като не са минали 
два дни от преселването, пчели 
те се връщат в стария. Иначе 
те си търсят ново гнездо. Нау
чи също да ги дели на нови се
мейства и да 
по-бързо.

След това вече не беше тру 
дно да потставя малки кошери

ни и с подвижните кошери на 
дивите пчели, които можеха да 
сразят врага по-бързо. Ван Ту 
трябваше да се скрие наблизо 
и да наблюдава първото пчел
но нападение.

Скоро му се оказа удобен слу 
чай. Петима неприятелски вой
ници още на утре ден си из
патиха здравата. Щом хванаха 
клоните, да разкрият дупките 
на пътя — започнаха да бягат 
и да викат за помощ. Разсърде 
ните пчели се показаха като из 
вънредно смели войници.

с опасната войска всякъде, къ- 
дето врагът можеше да допре.

С тази своя пчелна армия и 
с многото капани и други при
митивни, но ефикасни средства 
Ван ту превърна селото в смър 
тоносен лабиринт за всеки чуж 
денец. През 1964 година тази не 
гова „армия” успя да унищожи 
50 неприятелски войници, 
Ван Ту стана известен в цял 
Южен Виетнам.

Ван Ту от 

Виетнам
ги размножава

а

Пчелите разгонват враговете

Следващата проверка стана 
много бързо. Една сутрин прис
тигнаха три камиона до подс
тъпите на селището. Войниците, 
като забелязаха дупка на пътя, 
опряха колата и слязоха. Два
ма от тях с бомби в ръце приб
лижаваха до клонака. Скрилият 
се наблизо Ван Ту потегли въ
женцето, с което бе вързал 
скрития в клонка кошер и воич 
иите пчели се устремиха на вра 
га. За да разгони пчелите, един 
войник хвърли бомбата, но тя 
експлодира наблизо и уби него 
и другаря му. Пчелите пък се 
•насочиха към камионите, които 
вече правеха кръг да бягат. Вой 
•ниците стреляха, за да уплашат 
пчелите, но те безстрашно се 
нахвърляха върху тях. Цялата 
войскова част се изтегли след 
като здравата бе избодена.

Ван Ту продължи да проучва

Нощта минаваше. Виетнаме
цът Нгуен Ван Ту още не може 
ше да заспи. Измъчваше го ми
сълта, как да изпълни възложе 
ната му задача. Най-много об
мисляше как да намери взрив, 
когато никъде го няма. А с го
ли ръце, какво можем напра
ви? ' Като обмисляше нещата, 
той си спомни, че в борбата с 
французите са ползвали срещу 
врага дивите пчели, които чес
то се срещат из Виетнамската 
земя. Те са два-три пъти по-го 
леми от обикновената пчела, а 
тяхното жило може да бъде 
смъртоносно.

Той си спомни, че близо до 
къщичката му се намира едно 
гнездо на диви пчели. Но как 
да го пренесе до шосето, как 
да носочи пчелите срещу вра
га. Той не беше опитен в това. 
След първия опит с пчелите тря 
бваше да отлежи няколко дена 
от ужилванията.

Първият неуспех не обезкура 
жи Нгуен Ван Ту. Той продъл
жи да наблюдава пчелите, като 
проучваше техните навици и по 
стъпки. Откри, че семейството 
си има постоянно по четири пче 
ли-^стражари, които бързо реа
гират срещу всяка опасност, ка 
то дават сипнал за атака, на 
който излиза цялото семейство 
на пчелите. Откри също, че ка
то се затвори изхода, пчелите 
се устремяват да го отворят, но 
като не успеят, излизат на вто
рия изход ,който иначе е добре 
замаскиран.

Ван Ту научи да премества 
пчелите в подвижни кошери и 
тогава извести своите другари, 
които по това време копаеха 
ями по пътищата към селото, за 
да нанесат загуби на врага. Уго 
вориха ямите с различните ви
дове капани да бъдат допълне-

II?;:

САЩ пуска над Виетнам различни бомби. Тази я наричат „Ко- 
кос”. Изпълнена е с много убийствени зърна, които разпръскват 
при експлозията. Момиченцето е жертва иа тези зърна.
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ДАВА СЕ ДУМАТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ I

Босилеград

ШШОШКИ 3* ПРИАШНЕ 

НА НАСОКИТЕ
(Продължение от 1 стр.)

ве на СК и членове на синди
ката. За разликите трябва 
кажат думата си и работници- работа членове от семейства 

а на своите работници.
” да се разучи потеклото на 

имуществото, за което се ечи- 
» че е осъществено с неопра-
“ доходи и Да се предприе 
мат законни мерки.

* организациите на СК 
по-често да слагат 

вен ред заключенията 
то провеждане в дело. Докато 
пякои членове пренебрегват ста 
повшцата, да се 
тийни наказапия.

кои организационни и кадрови 
подобрения общинският 
кален съвет трябва да започне 
собствена акция и окаже по-гол 
ямо влияние за подобрение на 
съществуващото положение.

МИЛОРАД ЗЛАТАНОВ, пред 
седател на СЮМ и ОСС в Ди
митровград:

Досега дейността в провежда 
нето на насоките главно бе кон 
центрирана във форумите на об 
щинските ръководства. С това 
се завършава първата фаза, а 
втората ще започне с конкрет
ни акции в трудовите организа 
ции. Трудовите организации и- 
мат сили да осъществят Насо
ките, но личният интерес до го 
ляма степен е надделял. Ние не 
трябва да се превърнем в изсле 
дователи, а трябва дейно да се 
борим за самоуправление.

синди-
Д»

те.

-X- вашите стопански органи
зации са доста млади без кадри 
Затуй трябва да се предприемат 
мерки за подобряване на ква
лификационната структура на 
заетите. Трябва да се 
за приемане на млади хора и 
на ръководни места да се 
мат специалисти, които ще за-

та структура на заетите, а не и 
според действителните нужди, 
ватова е необходимо да се ана
лизира този въпрос и намери 
начин за разрешаване. Това ще 

незаетите

Наскоро Общинския комитет 
на СКС в Босилеград ще изгот 
ви и приеме програма за про
веждането на Насоките. С това 
ще се продължи политическа
та активност, която в момента 
не е на особено равнище пора
ди годишните почивки. На две 
последователни сесии на ОК на 
СКС в Босилеград бе направен 
анализ на проблемите на обще
ствено-политическите и стопан
ските организации в комуната. 
Взети са решителни мерки, ко
ито да бъдат база на акционна 
та програма в провеждането на 
Насоките.

тря- 
на дне- 

и тяхно-
бвазастъпим създаде възможност 

млади специалисти да застанат 
на работните места, за които саприе
се подготвяли.
И въпроса е преизбирането на 

ръководни кадри в новите усло 
вия получава по-широки разме 
ри. Тазгодишният опит с пре
избирането на петима директо
ри е лош и показва, че има нее 
фикасност в кадровата политика 
в общината. С една дума, при 
такова положение вратата за 
квалифицираните кадри още са 
затварени.

Години наред и учениците в 
стопанство имат трудности в обу

менят неспециалистите. прилагат пар-

В организациите на СКС най-
съ-МИТКО ТОМОВ, началник на 

димитровградския СУП:
„Предложеният план е некон 

кретай, абстрактен. Трябва 
тръгнем от себе си. И да видим 
къде разпределението на лични 
те доходи е неправилно. Също 
да видим и за кадровата поли
тика, но не обобщаващо, а с кон 
кретни примери.”.

МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ, дирек
тор на гимназията в Димитров
град:

„Аз не зная как може да се 
говори за осъществяване на На 
соките, когато не зная дали от
рицателни явления, 
става дума в тях има или ня
ма. Как можем да кажем дума 
та си по отношение на отделни 
въпроси, отнасящи се до някои 
проблеми в трудовите организа 
ции, а да не бъде вмешател-

напред ще се организират 
брания, на които комунистите 
подробно ще бъдат запознати с 
ролята на Насоките в конкрет
ните условия.

Според изводите, това ще бъ
де задача и на всички други об

органи-

'

да
чението си.

И този въпрос заслужава вни 
мание.

На всички равнища в кому
ната най-обстойно ще се обсъ
дят отрицателните явления, ко 
пто по един или друг начин са 
създавали недоволство у хора-

ществено-политически 
зации. Отделно значение ще и- 
ма дейността на комунистите и
останалите трудови хора в ак
тивното им включване в рабо
тата на органите на работниче
ското самоуправление. Това ще 
даде възможност за анализира 
не работата на трудовите и об
ществено-политическите органи 
зации за претворяване на На
соките в дело и решително от
страняване на отрицателните я- 
вления. Същевремено ще се из
готвят и програмни акции за за 
силване на стопанските органи 
зцаии и упрепваве на матери
алното им положение, което ве 
че дълго време не е завидно.

Това е въпрос от чието раз
решаване зависи и заемането на 
нова работна сила. За начало — 
трудовите организации 
да се подготвят да приемат ста 
жанти.

та.
А такива има повече.
Да добавим само бавното ре

шаване на належащите въпро
си в дейността и на трудовите 
и обществено-политическите ор 
ганизации в комуната, изиграва 

на законопредписанията, 
коруп-

Димитровград за които
-X- почти всички организации 

не са се придържали към пре
дишните заключения за заема
не на работна ръка, 
които приемаха ОСС, общинска 
та скупщина, ОК на СКС, ОК 
на ССРН. С тях 
се даваше на незаети кандида
ти в затрудено положение. Не
правилното заемане е предизви
кало реагирания сред граждан
ство.

Вече казахме, че планът 
дизеика разисквания в 
проличаха две разбирания за 
същността на обществено-поли
тическата дейност

пре 
които нето

разни видове спекула, 
ции, неефикасност на общин
ските контролни органи и др. В 
това направление ще се реша- 

разликите в заплатите, 
на чужда работна

решения
на ОК на

СКС в оживотворяването на На ство? 
соките.

В изказванията си между дру 
гото казаха:

ДИМИТЪР МАНОВ, предсе
дател на ОС: „По много въпро
си приемахме решения, заклю
чения и правихме договори, но 
не се придържавахме към тях. 
Трудовите организации се оглу

предимството Поддържам другаря Томов, 
че планът и неконкретен. Нима 
ОК не може да въздействува 
върху своите членове и да тъ
рси от тях дейно участие в раз 
решаването на наболялите въ
проси. Работниците в известен 
смисъл са обезхрабрени и ние 
трябва да им дадем кураж, за 
да се почувствуват като члено
ве на една организация.

Накрая планът на ОК на 
СКС бе приет, като при това 
бяха определени група активи 
сти, които ще се включат в дей 
ността, която опоред общо зак 
лючение трябва да се пренесе в 
трудовите организации и на съ 
бранията на гражданите.

ват и 
ползването
ръка в частния сектор и др.

В. Велинов

трябва Синдикатът
бездействуваОС-Босилеград Съществуват и вакантни ра

ботни места в няколко стопан
ски организации, за които още 
веднага трябва да се обявят ко 
нкурои. И хонорарната работа 
трябва да се премахне изцяло.

Последователно трябва да се 
подобрява настоящата структу
ра на заетитие, която не задо
волява. Известно е, че оистемат 
изациите на работните места са 
правени според съществуваща-

шзат о нашите изисквания за 
заемане на работна ръка. В тях 
междусобните отношения са че
сто лоши. Такова е положение
то във „Фабрад” ,където още 
сега започва борба за директор 
ското кресло, в „Братство” мно 
зина мислят, че именно те имат 
право и че именно те са ония, 
дето трябва да ръководят, в 
„Циле” ръководещото ядро е ра 
зединено и пр. Ето защо с ня-

ПАСПОРТИ С 

МАЛКО ТАКСА
Заетите в Босилеградската об 

щина са на мнение, че синди
калните подружници, а отделно 
общинското синдикално ръково 
дство, слабо работят. Че е наис
тина така, свиделствуване акти 
Еността и резултатите, които са 
съвсем слаби.

Наистина не може да се от
рече, че общинското ръковод
ство на синдиката не устройва 
събрания и не разисква върху 
належащите проблеми. Обаче 
всичко това има вид на обобща 
ване без конкретни акции. Ос
вен това, взетите решения не се 
провеждат. В много случаи по- 
дружкиците и ръководствата им 
не са запознати с тях.

Изненадва, че в момента ор- 
ганизиите на синдиката са на
пълно пасивни по въпроса за 
провеждането резолюцията на 
Конгреса на югославските син
дикати и Насоките на ЦК на 
СЮК. Не е проведено още нито 
едно събрание, на което да се 
обсъждат тези важни задачи. 
По всичко личи, че се касае за 
някакво изчакване, което не мо 
же да се обясни. Има много въ 
проси за чието разрешаване е 
пряко необходимо съдействието 
на синдикатите. Това се от
нася и до съществуващите раз 
лини във възнаграждаването, 
и до въпроса на незаетите при 
положение на лошата сегашна 
квалификационна структура на 
заетите и др.

Недостатъчно влияние синди
ката има и при органите на ра
ботническото самоуправление. 
Няма по-сериозни акции за до 
изграждане на самоуправител- 
ната система, която в нито една 
трудова организация не е укре
пнала.

Получава се впечатление, че 
ръководствата на синдикалните 
организации са се пасивизира- 
ли. Това се отнася и до ръковод 
ството на Общинския синдика
лен съвет, както и до председа
телите на подружниците.

Ст. НиколовТези дни в Босилеград ще се съ 
стои сесия на Общинската скуп 
щина. На дневния ред се нами 
раха 20 точки. Ще предадем ня 
колко от тях.

Има изгледи сечта на желе
зопътните траверси отново 
започне. Беше забранена преди 

прекомер-

В СУРДУЛИШКАТА КОМУНА

Акции за разчистване на слабоститеда

една година поради 
на експлоатация на горите. На 
истина състоянието на буковите 
гори и сега е лошо, обаче имай 
ки напредвид икономическото 

на босилеградския 
селянин тя отново ще се разре

сигурно

тях да «е бъде по-високо от 3:1 
или най-много 4:1.

Сериозни са мерките и про
тив хонорарните работи, както 
и заемането на пенсионери, ко
ито имат сравнително добри пен 
еии. Затова общинската скушци 
на и обществено-политическите 
организации се обърнали с апел 
към трудовите организации те
зи явления да се отстранят, за 
да могат да се заемат млади 
школувани хора.

Конкретно бяха изтъкнати и 
явленията на експлоатация на 
чужд труд. Например във Вла- 
сина—Округлица и Топли дол 
са посочени конкретни предприе 
мачи, които заявят по 3—4 ра
ботници, а държат много пове
че по различните обекти. Тези 
работници нито са социално оси 
гурени нито възнаградени спо
ред вложения труд. Затова пък 
предприемачите бързо забогат- 
яват. Мнозина от тях имат Я0 
милиона личен капитал, с който 
се явяват сериозни конкуренти 
на обществените предприятия. 
Във Власина е посочен пример 
и на подмитяване — даване на 
обеди от 900.000 ст. динара от 
страна на частните предприема

на делови отношения между гос 
тилкичарството и отделни сер
витьори е също така благопри
ятен начин за забогатяване на 
тъй наречените „паушалци” ко 
ито държат наемна работна ръ-

През миналата седмица в ця
ла Сурдулишка община се про 
ведоха събрания на организа
циите на Съюза на комунисти- 

масови събрания на труде-

положевие

ши. Решението, което 
ще изгласува скупщината 
бъде валидно до месец март ид-

те, и
щите се в предприятията и уч
режденията, когато се пристъ- 

конкретно провеждане

ще
ка.

В областта на разпределение 
то на повече места са изтъкна
ти сериозни проблеми в учебно 
то дело. Широки размери е зае 
ло явлението за еднакъв труд 
да съществуват различни лич
ни доходи, защото не съществу 
ват обективни критерии за раз
пределение на средствата меж
ду училищата .

На отделни събрания било 
подчертано, че не би трябвало 
националният въпрос да се свъ 
рзва с разрешването на пробле 
мите на отделни личности, до
като на други било изтъкната 
необходимостта от развиване на 
братство и единство в двунаци 
оналната Сурдулишка община.

В обсъждането на проблемите 
в духа на Насоките в първич
ните и местните организации 
изтъкнали необходимостта от 
подмладяване на кадрите в об 
щината. Някои организации 
пък, анализирайки своето поло 
жение, пристъпили към изклю
чване на отделни членове, глав
но поради неактивността им 
(ВЦ „Власина” и „Мачкатица”), 
а други приели известен брой 
младежи и девойхи в СЮК.

•ната година.
Съществува мнение, че без о- 

глед на обстоятелствата според 
които се позволява тази сеч, тя 
ще бъде както и досега вредна 
за горите.

На сесията ще се решава и за
само-

пи към 
на Насоките.

изтък-Един от проблемите,
споменатите събрания, енаг на

нееднаквите условия за стопа
нисване в различите области. 
Следствие на това и възнаграж 
даването не се явява като резул 

вложения труд. Изрази-
въвеждането на местно 
облагане. Прави впечатление, че 
от 36 села само 7 са въвели са 
мооблагане за тази година и тъ 
реят от скупщината да приеме 

■ плана за ползването му. Това го 
вори, че активността на местни 
те общности и останалите обще 

организа-

тат на
телен пример в това отношение 
предствяват водоцентралите 
Власина”, в чието изграждане 

обществото е вложило огромни 
обезпечило най-благо 

за постояннисредства, 
приятни условия 
високи доходи. С тях сега раз
пореждат работниците и служе 

тази трудова организа- 
по-високи

ствено-политически 
ции в селата е незадоволяваща-

иОтборниците ще решават 
' върху проекторешението 
малемие на таксите за презгра- 
нични паспорти. Според предло 
жението издаването на паспор
тите ще струва 40 нови динара, 
за разлика до сега когато стру 
ваха по 150 динара.

Това сигурно ще зарадва мно 
зина в Босилеградско, на кои- 

на прехода при

щите в 
1 щя,
гаични ■дох°'^а^^0ефек?енГ1 е

вложен

като получаватза на-

зираният 
резултат
труд. 
щия 
ги, дори за

на техния
За това пък хора от съ- 

бранж, специалисти и ДРУ 
много по-голям труд

по-низки лични дохополучават 
ти'. Значи очевидно се касае за 

който довежда до не- 
положение и на

чи.то с откриване 
Рибарци се дава възможност 
често пътуване в съседна

В Сурдулица е осъдено като 
несоциалистическо 
даване на отделни кафенета с 
цялото обзавеждане на частни 
лица с определен паушал, дока 
то общественият сектор е почти 
пред разформиране. Този начин

за
монопол, 
равноправно 
г.рудещите

Бъл- явлението
гария.

Сесията също така трябва да 
пеши дали в новата учебна го
дина в Петковска махала в с. 
Църгношица ще се открие осно
вно четирикласно училище-в. в*

се.
събрания хората 

мак- 
лични

На много
търсили да се определят 
симални и минимални 
доходи и съотношението между Милан К. Величков В. В.

Отравяла >
БРАТСТВО • 12 ЮЛИ \Ш
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Другарят Кирил Михайлов, работник в „Електрон
на индустрия — Ниш" иначе роден в село Ресен, Босиле- 
градско, е написал хроника за развитието на известните 
заводи. Поместваме една част от нея. /

МЕРКИ ПРОТИВ
ХУЛИГАНИТЕ §

I§

= -нова дата.
Явлението, за което ще кажем дума-две, съвсем не е от !

в
То се провлнча години наред и някои опити да му се Щ 

= пресече пътя не дадоха резултат. Става дума за хулиганските а 
!прояви на определен брой посетители на димитровградското! 
= кино, концерти, представления. Ц

Репертоарът им е богат и разнообразен — от шумното я- а 
§ дене на семки и хвърляне огризки, гласни коментарии и бур- % 
|ни негодувания, до непртикулираии крясъци и свиркания. Я- Щ 
Е сно, на такива представления атмосферата е непоносима и го- Ш 
|лям брой зрители или напускат представлението или се зари-Ц 
= чат (а най-често изпълняват решението си), че няма повече да = 
= идват.

шено окончателно. Освен произ 
водството на посочените апара
ти в заводите РР се произвеж
даха още редица изделия, чий- 
то брой беше наистина голям. 
Между тях имаше и такива, ко 
ито по своята същност, по тех
нологическия процес представ
ляваха обременяване. Затова 
РР — заводи срещаха редица 
трудности не само в производ
ството, но и в пласмента на про 
изведепията си. Изходът от то
ва положение беше в преориен 
т.ировката към специализация 
в производството т.е. на изде
лия от областта на електрони
ката и електромедицината, като 
се прилага най-съвременна нау 
чна технология. След тази пре- 
ориентировка Заводите РР за 
кратко време със своите произ
ведения станаха фактор не са
мо на домашния пазар, но и в 
чужбина.

След обединението, в условия
та на специализирано производ
ство, това количество няколко
кратно е увеличено. Тук трябва 
да добавим, че през първите го 
дини производството на радио
апарати главно се състоеше в 
монтиране и окончателно кон
тролиране, защото всички час
ти се внасяха. Или например 
преди обединението в Заводите 
РР се произвеждаха 4 типа рен 
тгени — годишно 50. След обе
динението и специализирането 
в производството — фабриката 
за рентгени започна да произ
вежда 10 типа рентгени — го
дишно 1.000.

Благодарение на този положи 
телен процес на обединяване и 
специализиране в производство 

произвеждане на отделни 
изделия и прилагане на най-съ- 
времанна технология 
делиите цехове на обединените

Малко са домакинствата и в 
нашите краища, които не при
тежават поне едно от издели
ята, произведени в заводите „Е- 
лектронна индустрия — Ниш”. 
Но мнозина ие знаят, че под 
това име са обединени 23 юго- 
гославски фабрики не само в 
Ниш, а дори и от Белград и 
Ваиллука. Този огромен завод 
от 23 фабрики, в които са заети 
около 16.500 работници, инжене 
ри, техници и служещи, произ 
веждат радиапарати, транзисто
ри, телевизори .електромедицин 
ски уреди, телефонни апарати, 
телетайпове и редица машини 
от тъй наречената професионал 
на електроника и пр.

Как се стигна до това завою
ване ма най-съвременната тех- 
ютка в областта на електронна
та промишленост и Югославия 
от типично земеделска страна 
да се нареди между произволи 
телките на най-модерни елек- 
троизделия?

На този основен въпрос ще 
ни даде отговор един кратък об 
зор върху развойния път на би 
вшите РР заводи в Ниш, по чи
сто популярно име и сега нари
чаме изделията на „Електрона 
индустрия — Ниш” макар че 
ма тях пише „ЕИ”.

Популярните Заводи РР — 
Ниш са формирани преди 20 го 
дини. Тяхна задача беше да про 
извеждат радио и рентген-апа
рати. Това беше единствена фа
брика в страната, която в про
изводствената си програма об
хващаше най-комплексно уре
дите и апаратите на ток с низ
ко напрежение. Редовното про
изводство на редио цеви, рен
тгени и радиоапарати започна 
едва след осем години, когато 
строителните обекти и монтира 
нето на машините беше завър-

1

Ш
А1 Ето защо управата на културно-забавния център р^-шм е 

| занапред остро да се отнася към такива прояви. Освен че про-р 
= явилите се ще бъдат заявени при съдията за нарушения, па^ 
§ ония, които и занапред продължават с нови прояви ще бъден 
^забранявано да посещават киното и различните представления,щ 
Е а на най-нахалните имената'им публично ще бъдат 1 съобщени е 
|в печата и кино-залата. С тези мерки управата счита, че ще = 
Е въдвори нужния ред и тишина и създаде по-приятна обствно- = 
= вка.

а

то

от от-

=
•§Е Трябва да кажем, че решението на управата е съвсем пра^ 

Е вилно. Защо зарад една група необуздани и своеволни зрители! 
! представленията да са полу-посетени и културният зрител бъде!

развлечение? Без Е
= спорно -трябва да им се окаже подкрепа, на първо място 
!страна на обществено-политическите организации и други фак- _ 
Е гори в общината. Би могло да се търси от съдията за наруше-Щ 
!ш!Я тези прояви да санкционира спешно, за да получи нази-! 
Еданието нужния ефект.

Помощта трябва да бъде цялостна и зарад това, че тези!

§

I изгонен от залата и лишен от възможност за
от

I §Е прояви оставят твърде лошо впечатление у зрителите — гости, ц 
Ш които през лятото се увеличават.
е Да напомним, че тези мерки не са никакво „полицейско=
е отношение” или своеволие, а прилагане на домашния ред на ц 
= културно-забавния център на практика и превръщане на цен-^ 
Етъра в действително приятно кътче за развлечение и културно ц 
= издигане на гражданите. Ст. Н. 1Е ЕИ — НишВ

фабрики се създадоха нови фа 
Ьрики, обединени в един огро
мен завод.

Производството на транзисто
ри и телевизори беше не само 
привлекателно, но и трудно. За 
отоелязване е, че първият трап 
зистор у нас е произведен в 
„Никола Тесла”,а първият те
левизор в Заводите РР 
Колко развитието на това про
изводство вървеше ускорено, по 
казва и това, че през март та
зи година, значи за непълни де 
сет години, във фабриката за 
телевизори в „Електронна ин
дустрия — Ниш” бе произведен 
милионния телевизор.

Обаче и след завидните завою 
вания в производството на най- 
комплицирани апарати от широ 
ко потребление, професионална 
специалност, медицински апара 
ти и пр. стремежът към инте
грация със съответни родни пре 
дггриятия не престана. В нача
лото на тази година, по-точно в 
края на март, дойде но обедине 
ние на още две големи предпри 
ятия от един род >— между „Е- 
лектронна индустрия — Ниш” и 
„Руди Чаявец” от Ванялука. Но 
восъздаденото предприятие т.е. 
заводи, получи името „Електро
нна индустрия — Ниш”.

Въпреки че времето след но
вото обединение е кратко, пър
вите резултати са много по-бла 
гоприятни за обединяващите се, 
отколкото преди това.

Както се вижда днешна „Еле 
ктронна индустрия — Ниш” се 
състои от редица обединени фа 
брики -— които сега са 23 
брой. Това е резултат на едно 
съзнание, че малки разпокъса
ни предприятия, коитоа се за
нимават с производство на гол
ям брой видове произведения, 
нямат перспектива за развитие. 
По-точно те са изложени на по 
стоянни опасности на пропада
не. Противоположно на това об 
стоятелство — големите и обеди 
нени предприятия, с добре на
правена специализация в про
изводството, могат да прилагат 
модерна технология, да произве 
ждат висококачествени и евти
ни изделия и да допринасят за 
засилването на икономиката на 
Югославия. А това изисква и ре 
формата, за която сега се борим.

По същото време подобни про 
цеси ставаха и в други наши 
фабрики от този тип. (Да на
помня, че преди формирането 
на Заводите РР съществуваха 
две предприятия областта на ра 
диоиндустрията — „Никола Те
сла” и „Пупин” в Белград.) Ка
кто пред заводи РР, така и пред 
тях постепенно изпъкваше про
блема на конкуренция на паза
ра. Потребителите търсят каче
ствени и евтини изделия. Откри 
ването на югославския пазар и 
за чужди произведения, чиято 
производствена стойност е мно
го по-низка, представляваше се 
риозна опасност за съществува 
нето на посочените предприя
тия. Постепенно се формираше 
съзнанието, че така удребнени, 
ориентирани към голям брой из 
делия, при изоставаща техноло 
гия, няма да се издържи настъ 
пващата конкуренция; че най- 
правилният път е в обединение 
то и специализирането в произ
водството. Благодарение на то 
ва съзнание „Никола Тесла” и 
„Пупин” се обединиха в единна 
фабрика „Белградска електрон
на индустрия”. След две-три го 
дини и Заводите РР в Ниш и 
„Белградска електронна индус
трия” се обединиха в нова гол
яма фабрика, която получи и- 
мето^ „Електронна индустрия — 
Ниш”. Това обединение или как 
то днес най-често се казва ин
теграция на споменатите фабри 
ки им откри светли перспекти
ви. Дойде до разпределение в 
производството на различните 

специализация. 
Така например фабриките в Бе 
лград се специализираха за ед
на група изделия, а тези в Ниш 
за друга — белградските напу
снаха производството на извес
тни изделия, чието производ
ство поеха нишките — и обрат 
но. Колко голяма беше ползата 
от това обединение говори и 
следният показател: преди обе
динението със Заводите РР „Ни 
кола Тесла” е имал следното 
производство на радиоапарати: 
(ще посочим само някои години) 
1947 година — 117, а например 
1950 — 26.012, през следващите 
години ту се увеличава незна
чително, ту намалява, за да до
стигне през 1958 година 82.000.

Какво критикуват божичани?
на всекиму по над 120.000 ст. ди 
нара, а не обезпечат поне едно 
легло в амбулаторията, 
не изисква много средства.

През тези летни дни, въпре
ки сезонната раоота, хората от 
кровено говорят по един и друг 
въпрос, критикуват едни и дру 
ги явления. Сякаш е настъпил 
сезон на критиката. И на из
правяне на досегашните грешки 
и слабости. Някои явления ще 
усетят острието на критиката и 
на събрания.

Ако това всичко е така, тога
ва се поставя въпрос дали здра 
вната станция на Власина и ле 
карите в амбулаторията в Бо- 
жица могат да позволят около 
2.000 души, ползващи се 
здравна защита и ориентирани 
да я търсят в Божица — да 
бъдат изложени на такива не
приятности? Дали компетентни 
те, на които граждани се опда 
хвали и указвали на това явле
ние, могат да се колебаят в пре

което Ниш.

от Нередовно снабдявало със 
зарзавати и плодове

Известни критики се отправ
ят и по адрес на земеделска
та кооперация в Божица, която 
върши и снабдяване с храни
телни продукти.

Тъй като поради климатичес 
ките условия в Божица късно 
пристигат зарзаватите от мест-

Какво става в амбулаторията?

Вече по-дълго време в Божи
ца съществува амбулатория, тя дприемането на енергични мер 
има своя хигиенична сграда. И ки? 
лекар има. Амбулаторията е 
съставна част на Здравния дом 
Власина. От това хората са до
волни. Имат редовна здравна за 
щита. И лекарства получават в 
амбулаторията, с изключение 
на онези, които специално тряб

Заслужават внимание и забе 
лежките, пак по адрес на ам-

ва да се правят.
Но през последно време хо

рата виждат явления, които не 
могат да наблюдават, а да не ги 
критикуват, 
че чистачката в амбулаторията 
разправяла из селото неприли
чни работи — кой за какво оти
ва в амбулаторията, особено за 
жени и девойки. По тази при-

I,

1ЙЙ1Казват например,

мЖт
V,

чина някои служещи се опла
квали на своите ръководители, 
че не смеят да потърсят здравна 
защита в амбулаторията, защо
то чистачката после може да 
пусне някоя непристойна мъл
ва из селото-

Други се оплакват, че чистач 
ката често пъти седи в поме
щението, където търсещите 

здравна защита получават ин
жекции поради което отделни

■■■?■'

Щу

: -I изделия и до
на

V ■' %

Мъжете са на печалба

булаторията, че в нея не е обез 
печен нито един креват за вся
ка евентуалност. Необходимос
тта поне от едно легло се пот- 
върдила неотдавна. Едно моми
че от Топли дол било повреде
но от гръм- Било задържано на 
лекуване в Божица. Но понеже 
в амбулаторията няма легло — 
било сместено в частна къща.

Хората критикуват защо здра 
вните и нездравните работници 
в Здравни дом, включително и 
тези в Божица, дали неотдав-

но производство, хората са ори 
ентирани да се снабдяват чрез 
кооперацията или дори от Сур 
дулица. Затова когато се отби
ят в зарзаватчийницата на коо
перацията и не намерят нищо 
— отиват сърдити, като обвин
яват кооперацията за неактив- 
ност в снабдяването със зарза
вати и плодове.

хора се чувствуват неприятно.
А тази чистачка, която чисти 

месечносамо две помещения, 
получава 45.000 ст. динара зап
лата. Получила е и над 100.000 
ст. динара по приключителния

Тези и други проблеми бо
жичани оигурно ще поискат от 
ССРН и органите на самоуправ 
лението да бъдат незабавно раз

баланс, докато в кооперацията 
хора се чувствуват неловко, 
на много по-отговорни места и- 
мат по-низки лични доходи.

решени.
Кирил Михайлов,

радио-телеиизионен техникМ. П-
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НАШ РЕПОРТАЖ:

Пазар и 

Празник

ЖЪТВЕНИ ДНИ В ДИМИТРОВГРАДСКО

ПО-СЛАБИ ДОБИВИ 

ОТ ДАНИ
тази година едва ще достигне 15 

Миналата година в обще-* * •* Жътвата в Димитровградско е 
в ггьлен разгар.

Топлите слънчеви дни благо- 
приятсвуват за прибирането на 
тазгодишната реколта. Ежеднев 
но, било в обществения, било в 
частния сектор, се жънат ня
колко десетки хектара. И дока 
то в района около Нишава — 
желюшко, лукавашко и градин
ско полета и димитровградска 
„Керемиджийница”, жетвата 

приключва, то в района на За- 
бърдие и останалите райони в 
комуната е в разгара си.

Машинният парк на земедел
ската кооперация, с увеличен 
брой вършачки и други селско
стопански машини както ни ос
ведомиха в кооперацията, ще 
бъде съвсем достатаъчен да се 
прибере реколтата навреме. О- 
баче услугите на частните сел
скостопански производители по

мтц.
ствения сектор (на кооператив- 

блокове) на места бяха о- 
получени и до 40 мтц.

— • •—
ните
жънати и 
а средно от хектар се получа
ваше около 36 центнера високо 
родна пшеница. Тази година до 
бивите ще възлезат на около 25 
центнера. В частния сектор до
бивите също за значително по- 
ниоки. Спрямно около 20 цен
тнера, колкото миналата годи
на бе получени в частния сек
тор, тази година добивите ще 
бъдат над 10 центнера.

Тазгодишната слаба реколта, 
изключително е резултат на дъ 
лготрайната суша, която захва
на нашите краища през пролет 
ните дни, когато пшеницата се 
нуждаеше от влага.

Същевременно с прибирането 
на реколтата земеделската коо 
■перация се готви и за вършит
бата. Освен комбайните, които 
същевременно жънат и върше
ят житото на полето готови са 
и 17 вършачки, които тези дни 
ще започнат с работа.

Според изказвания на специа 
листи от земеделската коопера
цията жътвата в Димитровград 
дско ще приключи за десети
на дена.

Петък е обикновен 
той се отличава от

ден, но Първо „държавната” работа В петък са пълни и магази
ните, и кафенетата. Хората о- 
бикалят витрините, влизат, раз 
литват и не винаги намират оно 
ва, което търсят. Те дохаждат 
с убеждение, че тук стоките са 
по-хубави и по-евтини, но в 
много случаи се разочароват. Те 
не знаят фирмите на магазини
те, но ги помнят по имената на 
продавачите. Затова всичките 
псувни и недоволство се отпра
вят към тях, а не и към същин 
ските отговорници.

Пазар из целия град
Има едно място, почти в цен 

търа на града, за което казват, 
че било пазар. Обаче мнозина 
отричат, че е така. Мястото, за 
което става въпрос, е повече за 
присмех, защото е неподреде
но. Но както и да е, в петък и 
там е много живо. Наистина тук 
няма какво да се купи, но все 
едно — хората са свикнали да 
се отбиват там.

И пазара за добитък работи в 
петък. Обаче той не е на опре
деленото място. Продажбата на 
добитък става също в центъра 
на града. По-точно до една жи 
лищна сграда. На моменти е на 
пълно обкържена от хора и до 
битък, а квартираните и мъка 
мъчат да се пробият до входа 
на сградата. И псуваните не са 
редки, а децата от сградата ня
ма къде — слушат ги.

Необникновен е този босиле- 
градски петък. Тогава градчето 
вие кръшно хоро. Играят не са 
се съживи, а на площада се из- 
мо младите, но и онези, които 
излизат от кафенето след чаш
ка джанковица.

останалите 
дни поне за населението в Бо 
силеградско.

Не става въпрос, че това
Казвам, че петък е необикно

вен. Много работи хората 
лата

от се
си свършат тоя ден, но 

и много им остават не по тяхна 
вина.

е па
зарен ден, защото и други гра
дове и градчета имат такъв ден. 
В. петък тук присъствува поч- Да минем за миг в общината. 

Гишетата са обсадени от хора. В 
чакалнята на правната консул
тация се тълпят мъже и жени 
— няма места за седящи. Мнози 
на в едната ръка държат реше

ти цялата комуна и по тоя или 
оня начин се манифестират спо 
собността и неспособността на 
градчето, като център на кому
ната.

данастоящем са отказани, за 
може кооперацията да 
зърното от своите блокове. Ху
бавото време дава възможност 
темпът на жетвата да не отсла
бва.

ожъне

Общо, и на частния, и на об
ществения сектор според непъл 
ни сведения, тазгодишните до
биви от пшеницата са много по- 
ниски от лани. Докато минала
та година средно добивът въз
лизаше на над 20 центера, то Ст. Н.

СЛУЧАЯТ С ФАБРАДОВИТЕ
БРАВИ

- %$9 ' ' По налог на „Истракомерц” 
димитровградски „Фабрад’ нато 
варил камиони с 40.000 секретни 
брави, които трябвало направо 
да се фактурират за сметка на 
„Търгоцентър” в Лесковац. Кра 
ткотрайна била радостта на из
пълняващия длъжността дирек 
тор на предприятието, касиера, 
циховиж ръководител по главни 
зацията и търговския предста
вител Боголюб Ранчич. С тях 
пътувал и арестувания вече 
сега Гитарич. Още в Димитров
град той иокал да му се даде 
50 на сто от договорената прови 
зия. Вместо да му дадат парите 
веднага, димитровградчани иска 
ли това да стане в „Търгоцен
тър” след като бъдат подписа
ни фактурите.

„Фабрадовци” не знаели как
во ще стане в Лесковац, по
неже „Търгоцентър” считат за 
стар делови партньор. Бдител
ността им помогнала да не по
паднат в клопка. Те категорич
но искали от своя партньор да 
им подпише фактурите, 
като били уведомени, че Стоя- 
нович ще подпише диспозици
ята, а главния магазинер други 
те ведомствени книжа, позволи 
ли бравите да се стоварят в ма
газините на „Търгоцентър”, а 
не на „Тифран 
Веднага след това 
стъпил
правил разпит на хората от 
„Фабрад”. Когато положението 
било уяснено те били освободе
ни. Документите и парите, които 
се намирали при касиера за про 
визия на Гитарич били задър
жани.

По това време стоката била 
изтоварена. Сега „фабрадов
ци” искали стоката да се върне

в магазина на предприятието в 
Димитровград. Но нищо не по
могнало. На утреден представи
тели в на „Търгоцентър” се пра 
вели, че нищо не знаят са случи 
лото се и искали обяснение от 
„фабрадовци” „какво се е слу
чило”? ... След като били „уве
домени”, от тях се искало да 
приемат стоката така както по
веляват реда и закона или да от 
ворят магазина за да се товари. 
Чуден бил отговорът, дори и 
малко неумел, преднамерен сто 
ката да се задържи, макар че 
не е тяхна, под претекс, че е 
купена от „Истракомерц’’. По
викали и правник, който защи
щавал интересите на „Търгоцен 
тър”. Отивайки в СУП, прокура 
турата, „Фабрад” доказвал, че 
стоката е негова собственост. 
След всичко това, „Търгоцен
тър” позволил секретните бра
ви да бъдат върнати назад, в 
Димитровград. Друг изход ня
мало, защото „Фабрад” имал до 
кументация, която в никакъв 
случай не допускала съмнение, 
че трябва да се откаже от сто
ката си и да остане с къси ръка

Босилеград

кия, молби, а в другата шаре
на торба, из която кряка коко
шка или блее агне. Не иска чо-

жът да си губи времето. До-
пазара да свърши

Разбира се, петък си има тра 
диция и почитание. Всъщност 
той е и пазарен ден, и празник 
на босилд./ардския селянин. 
Друг ден той не признава за 
почивен. Нито в друг ден дохо
жда в града, ако не се налага. 
И тогава пак гледа това да бъ
де в петък. Ето защо тоя ден и 
съда работи „от заран до ве
чер”.

А там хората с години пиле
ят времето си и дават послед
ната пара, спечелена с труд и 
пот. Така е още. Такива са раз 
биранията им, такава е активно 
стта на обществено-политичес
ките организации, Затуй съдене 
то продължава и понякога ти 
дожалее, като виждаш, че в хо 
ла на съда се е стекло цяло се-

като почне 
„държавната” работа.

Влизат хората на една врата, 
На някои хлопат ина друга, 

свободно влизат, на други по
молят глава, защото са несигур 
ни и мислят, че са сгрешили.

Може

Грижите са пакрая 
Така е все до два часа поди- 

робед, когато рейсовете тръгват 
във всички посоки на комуна
та. Блъсканицата тогава се пре 
нася на спирката. Настава дви
жение, тичане. На гишето за би 
лети се блъскат хората, молят, 
кумят да им се издаде билет. А 
билетарят с дебели нерви, поя
снява, моли, извинява се — че 
няма билети.

Той човека и не е виновен, че 
няма билети и рейсове. По-точ
но предприятието има рейсове,

би тук има ненужни 
не трябалутания и искове, но

забрави, че и в община- 
служби решават със 

скоростта на охлюва.
виновен нито председател- 

секретарят на община
та, а просто речено служещите, 
които често зарад своето удоб- 

забравят основната си длъ

да се 
та отделни За това
не е
ят, нито

ство 
жност и етика.ло.

■....................... но не намира за изгодно да пус
,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^ ^ ие Някой извънредно — хем па-

1 е™ Плодове —I
■ гава планинците, о торби през 

^ рамо, забързат към Лисина, Лю 
^ бата, Тлъмино ... Зад тях град 
^ чето отново става тихо и пусто. 
^ Все така до следващия петък.

Всве Велинов

След

22 ЛЕКАРЯ2 ви.
I „Търгоцентър” значи по не

позволен начин искал да напла- 
ти дължими суми „Истрако
мерц”, но сам попаднал в клоп
ката, която направил на димит
ровградчани.

Искали ние или не, въпро
сът се поставя сам: дали в „Тър 
гоцонтър” някой предварително 
не знаел за всичко и затова на

22 зеленчуци222 и „Истракомерц 
на сцената 

СУП V.
2
й Тяхната хранителна и лечеб- лесноусво^^ захари,„^нмбхо-1 
?на стойност се дължи на богат- димим чернодробните|
2 ство на захари, плодови кисели от гликоген V /.
2 ни, пектин, багрилни, и аромат- 0 болни раСтител-
у ни вещества, етерични масла и а
\ особено на различните витами- *Рад 1богатството на калие-й
^ ™ и минерални соли. Ценна със ни Р ^иташши и плодова ки|
?тавка на растителната храна са ви гтпдгтгупъчват се плодо-2
| въглехидратите. Но в растител дей^ие4
йната храна има оскъдно коли- ве * и „осители на витамини с|
2 чество белтъци, които трудно хран ^ тин. Хова се каси-2

г яягятгл- «г-А- —: жгд!ТГ„=и",. Пещерите в Димитровградско
й източници на витамини С, Р, нуждаят от много 2|:™*"тс™”ко„™ис, “т“а2тиотр)г^й,1,и.-,ай| Прт-кппяшия Ппгтпйна“нетърлашка ,,1101» 1 оина
й лимоните, прасковите, портока даят и ^ ^ в плодовете. ^
|посредс^оГТпе™ов^теИвеще Много 8 ^о^ите *вй| Неотдавна близо до Петър-

Челната система и влияят вър- ните, прасковите, лимоните и, щери Млад€ЖЪт Георги Мари- 
2 ху пеоисталтиката. При остри и други. - «ов Димитров от Петърлаш,
^ хронични възпаления на черва- Основната хра8а 88 6 при влизането в една пещера в
^та гастрит, язвена болест, като атериосклероза и повиш но Понор» забелязал в крайните
^стихне острият стадий, на болни вно налягане трябва д Датй ъгли зид, който не е дело на 
2 те се дават ябълки, печени дю- плодовете и зеленчуците, бога- > щзиродата| а на ЧОвешка ръка.
|ли, желе от боровинки, дренки ти на витамини С Няколко дни той къртил зида и
Ь. и др. Полезни са също: ягоди, ват стените на кръвоноснит > когато веча морьл да влезе зад 
2 вишни, лимони, отвара т шип- съдове. При преградата, пред него се открил
2ки. нар, зеле, карфиол. но полезни нов, просторен коридор с мно-
^ При жлъчно-чернодробни за- тове ябълки, круиш, нишки, м > го странмч,.ш коридорчета, с из- 
^болявания се препоръчват пре- ркови, магданоз, целина, цв к * вънредни екземпляри на стала 
й димно сладки плодове, които ло, пиперки, домата и дру / ктити и сталагмита и безброй 
\ съдържат в голямо количество Д-Р- Атанас Меретев ^
у*
юх^\хч\\\\\\\\\^\ч\^\\^^

лесковашкия

Пушачка
2 от голямо значе-р — Не слагам вече цигара в 

уста си.
— Завиждам ти. Много ли 

усилия ти струваше това?
— Никакви. Просто си ку

пих цигаре.

всяка цена е иокал да наплати 
от „Истракомерц” дългове си.

Може да се каже, че в „Тър
гоцентър” са наивни, но не и не 
вини...

М. Бакяч

2

2
ръка. Коя е била причината да 
бъде зазидан коридорът е неиз 
вестно. Хората обаче смятат, че 
зидът е направен да скрие вхо
да на златно съкровище. В това 
вярва и младият откривател на 
пещерния коридор Георги Ма 
ринов Димитров и ревниво сле
ди влизането на хората.

Думата обаче биха могли да 
си кажат по въпроса спелеоло 
зите и археолозите, които вър
ху останките от обитаването на 
пещерата ще определят време
то, когато е живял човек там. 
Така би се разгледало и това, 
защо е поставена стената.

К. Трайков

хвърлени кости и други следи, 
които говорят за това, че пе
щерата в исконни времена е 
обитавана от хора.

След откритието на младежа 
в новия коридор са влизали гру 
па петърлашани с двама офи
цери от ЮНА. Те изминали по
вече от 800 метра, без да стиг
нат до края на коридора.

Иначе пещерата е известна на 
населението отдавна. Стотици 
петърлашани са влизали там. 
Даже и осмедесетгодишни хора 
говорят, че била известна на 
населението още преди тях. Ни 
кой обаче досега не е забелязал 
стената, построена от човешка

малки езерца. В пещерата има 
много гърнета и кюпове, раз-

Огравкца ВБРАТСТВО • 19 ЮЛИ 1968



Четиво за домакините

Как да запазим продуктите 

лятно време?
Вие имате в къщи хладилник? 
Това е добре. Но ако нямате? 
Или ако продуктите не се по
бират в хладилника? Как да за 
пазим тогава продуктите от раз 
валяне?

на кърпа, защото иначе почер
няват. Ако престоят дълго вре-

във вода, губят част от съСта 
ва на нишестето и витамин С 
и трудно се сваряват.

ЦВЕКЛО, МОРКОВИ, МАГ
ДАНОЗ. Те трябва да се дър- 

КАРТОФИ. Трябва да се съ- жат при температура 3—5 гра- 
храняват в сухо, прохладно и дуса. Запазват продължително 
тъмно помещение. Поставят се време свежестта си, ако се по- 
в щайга или сандъче с дупки, ложат в сандъче със сух пясък 
ггрез които да преминава въз- в зимника.' Престояват ли в 
дух. Прорасналите или развале лера, пясъкът трябва да бъде 
ни картофи се пробират през леко овлажнен.

ме

ки-

ЦВЕТНО ЗЕЛЕ (КАРФИОЛ). 
Този зеленчук не понася свет
лината. От нея печернява.

КРАСТАВИЦИ, ДОМАТИ, 
СИН ПАТЛАДЖАН, ТИКВИЧ
КИ.

две-три седмици.
Очистени, картофите 

га трябва да се поставят 
вода или да покрият с влаж-

ведна- 
във

Поставят се в емайлиран 
съд при температура 5—7 гра
дуса. В никакъв случай да не 
се използуват найлонови кесии 
— в тях зеленчукът не може да 
диша.

МЕСО. Не бива да се завива 
в хартия. Поставя се в покрит 

порцеланов или емайлиран съд 
в хладилника. Ако нямате хла
дилник, трябва да завиете месо

Димитровград
Нападнал данъ
чните органи

Освен за спортни и гимнастически упражнения в спортния център може да се построи и лятна сцена

МНЕНИЯ

На 9 юли т.г. Георги Велев, 
частен хлебопекар в Димитров
град със секира нападнал да
нъчните изпълнители Ангел Ста 
в ров и Тодор Манов, които му 
правили попие зарад неплатен 
данък.

Собственикът на магазина 
„Клас” Велев ги изгонил навън 
щом му съобщили, че са дошли 
да му правят попие. Взел секира 
та и ги изгонил като им се за
канвал. Изхвърлил на улицата 
и документите, които служебни 
те лица носели. След намеса 
на милиционер Велев позво
лил на данъчните изпълнители 
да продължат с работата си.

Срещу Георги Велев инспек
торите са поднели завяление до 
съдията за нарушения.

За подобно нападение на да
нъчните изпълнители собстве
никът на заведение „Интерна
ционал” е глобен с 50 нови ди
нара.

Може ли Димитровград 

да има лятна сцена?
то с кърпа, намокрена в оцет, 
и да го оставите на хладно мя
сто. В продължение на два дни 
то не ще измами надеждите ви.

Още по-просто средство — ме 
сото може да се завие в мокра 
кърпа и да се постави в гли
нен съд, поставен на свой ред 
в друг,
вода. Към водата прибавете две 
-три щипки сол. Държи се на

Тези дни ансамбълът на Ио- 
вица Петкович с прочутите из
пълнители на народни песни Ле 
па Лукич, Исмет Кърцич и др. 
предложи на културно-забав
ния център в Димитровград го 
стуване. Управата на единстве
ната в града културна институ 
ция, която организира различ
ни гостувалия, беше принудена 
да им откаже гостоприемство. 
Не защото няма интерес сред 
гражданите, или че културно- 
забавният живот през лятото в 
града е особено богат а просто 
зарад високата сума, който пев
ците и ансамбълът са търсили 
за гостуването — 4 хиляди нови 
динара. В културно-забавния 
център знаят, че едно такова 
гостуване ще трябва да доти- 
рат. Залата на центъра може да 
поеме най-много до 550 души- 
зрители. При положение, че за 
лата се напълни, а цената на 
билетите е 5 нови динара, не мо 
гат да се съберат повече от 
2.500 нови динара. Това ще ре- 

ако културно-забавният 
център иска да устрои едно та
кова гостуване ще трябва да 
го дотира с хиляда или хиляда 
и петстотин нови динара. А 
знаем, че и той получава дота
ции, и то твърде оскъдни.

Ето защо, в случая, култур
но-забавният център бе прину
ден да откаже гостопоиемство 
на ансамбъла Иовица Петкович. 
И не само на него. Същото ста
ва и с другите ансамбли, певче 
ски и музикални състави, които 
желаят да гостуват в Димит
ровград.

Дали обаче действително Ди
митровград не може да създаде 
условия за гостуване на разли
чни ансамбли и изпълнители. В 
културно-забавния център са 
уверени, че ако се прояви нуж
ното разбирателство, могат да 
се създадат извънредни усло
вия, и Димитровград през лято
то да живее богат и разнообра
зен културно-забавен живот. А 
това ще може единствено ако 
се построи лятна сцена. Дори и- 
ма и конкретно предложение: в 
спортния център с построяване 
то на трибуни на баскетболно
то игрище или на игрището по 
ръчна топка, същевременно с 
незначителни средства би се 
построила и лятна сцена. Пол
зата би била двойна — и люби 
телите на спорта, и любителите 
на концертите биха плащали 
вход, така че капиталовложе
нията за определен срок биха 
се възвърнали. От друга стра
на, вместо петстотин души, раз 
личните концерти ще се посе
щават от над хиляда души, ко
ето би дало възможност за на

маляване цената на входните 
билети и привлеко повече граж 
дани. Понеже една от причини 
те залата на културно-забавния 
център ггрез лятото да бъде по- 
лу-лравна е и непоносимата го
рещина, а тук на открито в 
спортния център мнозина биха 
се решили да дойдат и видят 
и чуят прочути югославски из
пълнители и състави.

Идеята и приемлива. И не са 
мо приемлива, но и интригува
ща. Ако Димитровград получи 
лятна сцена (пък и защо да не

получи, когато например Бела 
паланка си е направила подоб
на лятна сцена без да е вложи 
ла големи средства) броят на 
зрителите, концертите и разли
чните представления през лято 
то няколкократно би се увели
чил. Разбира се, че за тоя 
въпрос трябва да се заинтересу 
ват всички компетентни 
ръководните спортни и култур
ни дейци до общинските фак
тори.

напълнен със студена

прохладно място. 
РИБА. Всички знаят, че с 

нея трябва да се отнасят особе
но вницмателно. Преди 
тя трябва да се почисти от вът-

всичко

решностите и хрилете, след то
ва да се загърне в хартия, пред 
варително натопена в солен раз 
твор и изсушена. Завийте я 
след това със суха кърпа и я 
поставете в най-прохладното мя 
сто в къщи. Температурата не 
бива да превишава 2—3 граду
са. Трябва да се помни, че в съ 
седство с рибата не бива да се 
поставят други продукти, тъй 
като ще поемат миризма. Ако 
нямате повече място, завийте 
другите продукти в целофан.

МАСЛО. То поема много бър
зо миризма от други продукти. 
Затова трябва да се държи в 
целофан. За да се запази дъл
го време прясно, поставя се в 
стъклен или емайлиран съд, 
който се залива до горе със сту 
дена подсолена вода. Водата тря 
5ва да се сменя поне веднъж на 
24 часа.

МЛЯКО. Ако нямате хладил
ник, трябва да го съхранявате 
в стъклен съд, поставен в друг 
по-широк съд, пълен със студе 
на вода. Млякото покрийте с 
кърпа, чиито краища се пота
пят във водата от по-широкия 
съд. Така млякото няма да се 
развали.

СИРЕНЕ, ИЗВАРА. В емайли
ран съд поставете и една-две 
бучки захар и захлупете с ка
пак. Резултатие ще надминат 
всички ваши очаквания!

от

Ц. В.Ст. Н.

Сигнали: Нещо за религията в
Димитровградско молят Богу. По същото време 

едно семейство от Димитровград 
откри черквица под паметника. 
Много девойки и млади жени 
бяха излезли там. Били уж оти 
ш.чи от любопиство. Отиването 
в черква се засилва от година 
на година. От друга страна съб 
ранията и конференциите на Со 
циалистическия съюз са все по 
малко посетени. За това поло
жение сме виновни всички. Да не 
бъдем изненадани но според из 
явлението на някои лица от Ди 
митровградско вече се подготв
ят младежи, които трябвало да 
учат в семинарията. На някои 
бедни селски момчета нашите 
стопански организации и други 
би трябвало да помогноат в тя 
хното школуване, да станат до 
ори трябвало да помогнат в тя- 
бри строители и самоуправите-

Според конституцията черк
вата е отделена от държавата. 
Всеки гражданин обаче има пра 
во на вероизповедание. Затова 
мисълта ми не е да споря по 
въпроси, които са вече разре
шени, а по друт въпрос, който 
при нас в Димитровградско бе 
превъзмогнат, а от една година 
насам пак възниква. Въпросът 
се отнася до религията. В на
шия край нейни поклонници 
бяха старите хора и никой ня
маше нищо против. Сега обаче 
в някои села се забелязва въз- 
връщанетого, на старите селс
ки слави, излизането на кръст, 
носенето на литии и пр. Ако то

ва го правеха старите хора, хай 
де да мине. Но за съжаление 
това го правят и младежи, ра
ботници, членове на Социалис
тическия съюз, а по някой и 
член на Съюза на комунистите. 
Защо е всичко това? 
брой от тях не могат сами да 
си обяснят, а някои казват „е- 
па да се наям и напия”. Може 

обществено-политическите 
организации в това отношение 
са затаили, което може да се 
вземе като вярно, но пък черка 
вата и нейните „пастири” ис
кат всичко това да използуват.

Някои примери най-добре го 
илюстрират. Смиловският ка
лугер, без да е канен от някои 
села или верующи на верски 
празник идва по домовете на 
на хората „да свети вода”. Ни
кой става след това на събра
ние да каже дума по тоя въп
рос.. А щом не се реагира, нас
тъплението е още по-голямо. И 
ма случаи самият поп да коли до 
битък и да прави яхния, а пос
ле кани младежите на гости. По 
ложението в селата до Димит
ровград също не е по-добро. 
Тези дни в Гоин дол е имало 
слеока слава „Унурия”. Някол- 
то стотин димитровградчани със 
смействата си ггрисъствуваха на 
този религиозен обряд. Десети
на гоинчани, които работят в 
Пи.рот, Ниш, Димитровград и 
другде за Първи май не смог
наха да дойдат и видят близки
те си, а сега и в работен ден- 
лойдаха. Заслугата на всичко то 
ва се приписва на попа от Чо- 
рин дол.

На „Света Троица” в Лукави 
ца беше много живо. Над чети
ридесет мъже и жени, между 
тях жени и на членове на Съю
за на комунистите излязоха с 
„холач” на манастира да се по

че

Голям

би

ли.
Смятам, че сме в състояние.

Кирил ТрайковМайка убила 

детето си
(Из съветския седмичник 

„Неделя”)

Лиляна Ставрова, тридесет и 
двегодишна домакиня от село 
Паскашия, Димитровградско, 

след като родила убила детето 
си и го хвърлила в гората. То
ва станало на 8, а на 9 юли тя 
си отишла на жътва като че 
нищо не се е случило. Органи
те на СУП в Димитровград на
бързо я разкрили.

Още не е установена причи
ната за убийството.

Има предположения, че Лил
яна не искала да се излага, че 
има дете като мома, а предпо
лага се също, че е направила 
това, понеже е оставена от ро
дителите си и няма достатъчно 
средства за живот.

Според някои още непотвър- 
дени изказвания, Лиляна Став
рова убила 
Съдебно-медицинския 
ще даде отговор на въпроса.

детето си с тояга.
анализ Традицията е нарушена. След толкова години Димитровград* 

ският футболен отбор „Асен Балкански” (на снимката) успя 
да срази пиротския футболен отбор „Радпички”. Дали тази 
победа не значи и възраждане на димитровградския футбол-Ц- Б.
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Босилегра д Обзора

Слабо „културна реколта“ „ПИРОТСКИ СБОРНИК“
Мястото не ни позволява да 

върхуПредвестеният още миналата 
година „Пиротски сборник” не
отдавна излезе от печат. Ведна 
га трябва да изтъкнем, че пър-

беглото

Вместо, както досега 
филма през седмицата, босиле- 
градските любители на филмо^ 
вото изкуство през лятото ще 
гледат само един филм седмич
но. Причината е съвсем 
След завършването на учебна
та година броят на посетители
те рязко намаля, понеже уче
ниците се разотидоха, а те бя
ха тези, които пълнеха не така 
просторната кинозала. След раз 
пускането им на босилеградско- 
то кино видя, че няма сметка 
да прожектира два филма сед-* 
мично пред почти празен салон, 
па затуй реши да съкрати ре
пертоара т.е. намали броя на 
филмите през лятото. Дори не 
всеки филм, който ще се 
жектира, ще бъде игран 
пъти, понеже на второто пред
ставление също броят на посе
тителите обикновено е съвсем 
малък-

се спрем по-подробно 
съдържанието на статиите, но 
и простото редуване на зачена
тите теми показва широкия 
спектър на обхванатите пробле
ми и тяхната тясна връзка с о- 
собеностите на местната област. 
Вероятно — освен високата на
учна издържаност на статиите 

това се състои най- 
ценност на сборника.

два трябваше да се очаква това. За 
щото за културна дейност 
година са отделени само 38 хил 
яди нови динара, сума, 
изцяло се иразходва за лични 
доходи на заетите 
просветната общност. Извън те
зи средства не

лтурата, определяне на насоки
те и утвърждаване на постоя
нни извори на финансиране. С 
други думи — културната дей
ност никак не смее да зависи и 
живее изключително на общин 
ски ясли, а общинските бащи 
да бъдат тези, които ще опре
делят културната политика- Из 
ходът от сегашното незавидно 
положение на културата тряб
ва да се потърси в общо анга
жиране на всички, а най-мно
го в непосредствено заинтересу 
ване на културния потребител. 
Може би първата крачка в ре
шаването на проблема е съвме
стното заседание на общинските 
ръководства на различните ор
ганизации, които обстойно и 
квалифицирано да се запозна
ят с проблемите на културата.

Оставим ли обаче всичко да 
се сведе на негодуване и търсе 
не на несъществуващ виновник 
и занапред ще доживяваме мър 
шави културни лета със затво
рени врата на библиотеки и чЦ 
талища, кино и театри.

тази
вите оп-ечатления откоято преглеждане и прочитане на с- 
борника са извънредно приятни 
и положителни. Нашето възхи
щение от първия брой (сборни
ка ще излиза веднаж годишно) 
не е плод на „локал-патриоти- 
ческо” въодушевление
сме твърдо уверени, че неговата; в една от статиите, на при- 
поява е културно събитие от ог мер1 се разглежда участието на 
ромно значение не само за град гтиротчани в Първото сръбско 
Пирот и пиротчаии, но и за ця- възтание 1805. година (Др. В. 
ла източна Сърбия, включител- Стоянчевич), в друга се хвърля 
но и Димитровградско. Аргумен нова светлина върху историята 
тите, с които подкрепваме твър на пиротското килимарство, ко- 
дението си са следните: ет0 е било упражнявано и в ня

когашния Цариброд (Др. И- Пи
рин), разглеждат се социално-и 
канонически проблеми на пирот 

миналото и днес (Др. М.

проста. в културно-

е отделен нитодинар-
Трябва да посочим, 

дставеиият план повече 
на синтез на желанията, 
точно преглед на най-належа
щите проблеми.
Да се решават, а съвсем малко 
конкретна

тъкмо в 
ние голяматаче и пре- 

личи
по-

които трябва

културна програма 
за период от една година. Но в 
него са отбелязани и такива мо 
менти, които са решаващи за 
културната дейност в Босиле- 
градско. Преди всичко „твърде 
лошите съобщителни връзки и 
отдалечеността от културните 
центрове пречат върху проник
ването на културата чрез госту 
вания на професионални друже 
ства — театри, циркове, ансам
бли и пр. И второ, за създава
не на собствено самодейно теат

— всички печатани приложе
ния са писани от вече признати 
научни, обществени и културни 
дейци,

— в сборника най-широко са 
били поканени да участвуват, 
а сетне приети като сътрудни
ци, не само пиротчани, но и ав 
тори от Ниш, Димитровград и

про-
два

око в
Димт-гтриевич, Др. Т. Васич, Б. 
Антич, Б. Радованович, и др,), 

и геоморфоложки,третиат се 
орохидрографски и биоложки 
въпроси (Др. М. Виданович, Мр. 
С. Станкович, П.
Мр. С. Сотиров и пр,), а освен 
теза проучван е и народният 
фоклор и етнография (Др- И. 
Николич, Н. Живкович, С. Джу 
нич, Дж. Димитриевич, Д. Чи- 
рич) и пр.

Веднага да кажем, че не са
мо киното затваря за по-дълго 
време през лятото своите врати 
и намалява броя на кинопред- 
ставленията. Подобно решение 
е взето и за районните библио
теки в отделни центрове на ко
муната, които няма да работят 
изобщо през лятото. И тук при
чината е, че броят на читате
лите, зарад усилената 
работа чувствително намалява.

Нямаме намерение да комен-»

Влаткович,пр.
— в публикуваните статии се 

разглеждат въпроси, отнасящи 
се до цялата област на Горно 
Пснишавие, включително и Ди 
митровградско.

Безспорно е, че най-голяма за 
слуга за осъществяване на това 
начинание — равнящо се на 
най-сериозните издателски по
хвати от подобен род, 
предприемат централните столи 

академически институции 
редак-

рално дружество също са нуж
ни средства, които поне засега 
изобщо не се отделят. Тогава е 
съвсем ясно, че с минимални 
финансови средства не се съз
дава богата културна дейност и 
не може да се разчита на брой
ни гостувания, самостоятелни 
представления и оживена дей
ност.

Ст. Николов Характерно е, че част от ста
тиите нямат единствено изследо 
вателска, информативно или ар 
хивни значение, но могат да по 
служат и като оръдие за дейст
вено разрешаване на актуални 
или дългосрочни проблеми в 
Пиротско.

полска

На традицион
ните срещи 

в Княжевац

коитотираме решението на културно 
-просветната общност за намал 
яване на културните възможно 

И в първия
Изходът е в общо ангажиране 

на всичкп
чни
— се дължи на главния 
тор „Пиротски сборник” Др. Пе- 
тар Козич, нашия известен об
ществен и културен деец, чиято 
влюбеност към родния край е 
много пъти засвидетелствувана. 
(Същият неуморим и самоотвер 
жен Др. Петър Козич, профе
сор на Правния факултет, в 
Ниш, който неотдавна даде идея 
за организиране на симпозиум 
върху проблемите на народнос- 

рамките на СФРЮ, която 
идея, за съжаление започва да 
потъва в забвение!).

сти през лятото, 
случай, и във втория, причи
ните, които споменахме, са при 
нудили управата да приема те
зи решения. А те, за 
ние, са доста убедителни: щом 
няма за кого, защо напразно 
да се изразходват средствата.

Искаме обаче да потърсим от 
говор на въпроса, който граж
даните ежедневно си поставят:

оправдателно, че в Бо-

Няколкото упреци, които спо 
ред нас биха могли да се нап
равят, и които нито най-малко- 
ко не заличават изцяло поло- 

оценка, се отнасят

Това е един от отговорите, но 
не и единственият. Защото и- 
ма още редица фактори, които 
съдействуват за обедняване на 
културния живот в комуната. 
Тук, на първо място, трябва да 
изтъкнем липсата на платен ръ

съжале-
И тази година група младежи 

от Димитровградско ще участву жителната 
към някои аспекти от техничес
кото уреждане, на пример, към 
коректурата, непоследователно-

ва на традиционните студентски 
игри, които всяка година се ор 
ганизират в Княжевац от 2 до 
4 август.

В тазгодишната среща на ра
достта, дружбата и сближаване 
то на младите ще вземат уча
стие 15 оредношколци от Дими 

съпровождани

ководител на културно-просвет 
ната общност, който системати
чно и задълбчено ще се зани
мава с културните проблеми и 
ще предлага съответни решения 
за надделяване на сегашното по 
ложение. И не само ръководи
тел, а създаване на група кул
турни дейци, които ентусиази- 

ще пристъпят към работа

то извеждане на резюметата; 
интересните записки на Д, Пи
рин губят част от стойността си, 
понеже авторът не е посочил 
изворите от от които ш е чер
пил и др. Обаче имаме на пред 
(вид правдивата поговорка на 
Нютън: И’з йпроззМе 1о ргат! 
Ше Ъоок -ипЦюи! зоте НаиНз”.

дали е
силеград няма разнообразен ку 
лтурно-забавен живот и кой е 
виновен за такова състояние на 
културната дейност.

тта в

С това, разбира се, не искаме 
да пренебрегнем достойния 

труд и на останалите редактори 
на сборника, които също заслу
жават общо признание, както и 
на пиротското издателство „Сло 
бода”.

С минимални средства няма бо- 
културна дейност

лятото бо-

тровград, които 
от оркестъра, ще изпълнят хо
ра и песни от Димитровградско.

пано
на това поле в обществения жигата

Точно е, че през 
силеградчани ще скучаят пове
че, отколкото през годината. И

вот.
Освен това, налага се едно пе 

рспективно съблюдаване на ку Сп. СотировМ. Б.

— Че не си ли ги забелязвала досега?
— Вре, разтрепвра се онова булче, не 

може дъх да поеме. Стана, огласи се и 
избяга. Аз поседях на сенцето още някое 
време и си отидох. На друтия ден правя- 
струвам и все държа под око оня Мит- 
ката Пахулев, дали ще отиде в плевни
ка. Ще отиде ама на мук. Нагълта страх 
човекът, с кука да го теглиш, няма да 
влезе в плевника като знае, че го чака 
клопка ... Затуй аз отидох вместо него. 
Полегнах си в гнезденцето и зачаках. 
Както предната вечер, вратат скръцна, 
влезе Миламка и „Пшшшт!” Пшшт! — 
обаждам се аз и тя туп-туп-туп — при 
мен. Беше, що беше и тя пак за муста
ците ми се залови.

— Чудна работа — казва. — От тол
кова време да не забележа, че имаш 
мустаци. Да не съм ослепяла нещо?

— Може — казвам — и да си ослеп
яла. От любов се ослепява.

Бърмика тя из мустаците ми, опипа 
ми лицето, иска да ме познае в тъмно
то. Накрая пак я хвана страх и избяга. 
На другата вечер същото. Все избягва 
подир всичкото и все си идва редовно. 
Тъй до зимата, когато стана студено и 
мъжлето й се върна в отпуск. Да си на
мерим, шепна й, негде топло местанце. 
Не ще. След месец-два, като се стопли, 
казва, пак тука ще се срещаме по също
то време. Страх я да излезе на светло и 
все първа си отива. А да запита кой съм, 
що съм — не. И аз си пасувам. Така я 
караме и досега. А че знае кой съм, знае. 
Не може да не ме е причакала, когато 
излизам от плевника и да ме види. Де
нем, на светлото, не се познаваме. До
бър ден — добър ден. Само ще се усмих 
не като сега и толкоз ...

По тъмно вече, след като бяхме опи
тали всички ракии,' станах да си ходя. 
Преди да вляза в колата, Лъжливия ме 
хвана за рамото и каза: 
може да се вивее, туй от мене да го

— Светът е лъжлив и без лъжа не 
знаеш!

За пръв път, откакто го познавам, 
той завърши овоя разказ с поука. Ве ос
тарял, горкиятт, или тази вечер бе запо
чнал да остарява. Мъдреците са старци.

чашата му и каза: „Към девет, като 
сваря ракията, ще дойда в плевника . 
Върнах се назад и отидох при другия 
казан. Поседнах при мъжете, пийнахме, 
поприказвахме и щом стана девет часа, 
право в миланкия плевник. Оставих вра 
тата отворена, взех желязната 
извиках с преправен глас: „Я излизай, 
че като замахна, само на Митки ще ми 
станеш! Да те науча аз тебе как се пре- 
лъпват чужди снахи. Марш по-скоро, че 

ще те наръгам!” Митката се спотай

Пийнеш, легнеш ои а сабахлем вся-
раменетелем.

каш крилца са пораснали на
да ходиш, ама да хвърчиш. Кай-ти, не

сиевата пък слади, захванеш ли я, мъч- 
оставяш, тя иска много айляк вре- 

Я виж, оная пак минава!Ивайло Петров но я
ме за мезе ..

Булчицата носи някаква кошница и 
гози път не поздравява и дори не пог-

вила и

Ракиено 

време
инак
ва, спотайва, па като скочи право в сте
ната се плесна. От страх завалийката 
ме може да намери вратата. У бре, ви
кам и взех, та го бцнах с вилата по ду- 
пето. Ха сега пак в другата страна се
блъсна,, пада, става и еле улучи вратата. 
Че като отряза оня човек през двори
щата, подире му пращят плетищата, ся
каш танк ги гази.

Пристъпиха към сенето и гледам, ле 
гълце си направил с Миланка, топличко 
и мекичко като шездо. Не ще да е от 
вечера това легълце, мисля си, затуй 
Миланка е толкава непречена. Полег
нах аз и чакам. Мина що мина, чувам 
вратата скръцна и Миланка 
„Пшшш!" ттгнчпп! — обаждам се и аз 
от сеното. Тя залости вратата и туп-туп- 
туп, право при мене. Да му опустее о- 
гънят, казва, взе да гасне, та казанът 
късно излезе. И докато занеса ракията 
в къщи, закъснях! Нищо, шепна аз, ни
що и я ловя за ръцете. Леле, вика, как
во се нахвърляш като вълк! Почакай да 
постеля черджето, че да не остане сено 
по мене. Зарежи, думам, това чердже и 
лягай! -

— Дали защото съм пийнала малко, 
ама тази вечер друг ми се виждаш — 
казва тя по едно време.

— Все съм си същият, — думам, — не 
съм станал друг.

— А не — казва, — друг и вспгчко ти 
е друго, и тъй по михареоваш.

Гугурка си милинката и се топи като 
шекер. Добре, но не щеш ли, накрая, 
подир всичко вече, взе, та ме погали по 
лицето.

— Откога имаш мустаци? — пита и 
сърцето й бие в ръката ми.

лежда към чардака, но същата усмив
ка стои на лицето й, да й речеш едно, 
ще прихне за няма нищо.

— Знае си тя защо разнася тая праз
на кошница насам-натам — каза Лъжли 
■вия и чупи веждата ои като коцкар. — 
Самичка е, мъжът й на строежите суха 
пара печели, а нея не я свърта на едно 
място. Миналата година, пак по ракиено 
време, се случихме в зеленчуковата гра
дина. Сечем зеле, а тя като се навежда 
под носа ми и забеля ония крака, не е 
за разправяме. Милакке, викам, не се на 
аеждай тъй, чичовото, че и аз душа 
нося. Останало душа в тебе, каза тя, и 
се смее кисело-кисело. Твойто време ми
нало, само на миндера да мъркаш и да 
си топлиш раматиза. Ве ти не казвай 
голяма дума, защото съм вдовец от тол
кова години, и дето пипна, огън остав
ям. Изпекъл съм занаята, казвам, та 
младо момче не може да ми се опре. Вси 
чко си ми е тип-топ,акои косата ми да 
е бяла. А тя взе, че се разсърди. Гледай 
си вика, рабтата, дръгльо с дръгльо. 
Зъбите му изпаднали, а той с чужди же 
ни ще се задява. Нека си дойде Петко 
зимас, да му кажа, дето ме закачаш, че 
да видим как ще те нареди! Сряза ме 
па две знаеш, и си отиде.

Една вечер отивам на казана. Преди 
да вляза под навеса, гледам, Миланка 
подклажда огъня, а до нея Митката Па 
шулов стои прав и си пие ракийката. Ми 
лаика и тя се изправи до него, пийна от

хвърля?_ Видиш ли тая какъв къч
Лъжливия протяга ръка през масата, 

ръчка ме в гърдите и се подхилва. 10- 
ку-що сме™жигнали чашите да с У 
нем, но той отдръпва своята и аз се об 
ръщам назад. По улицата върви млада 
или както казват нашите — налята бул 
чица, върви си бързо-бързо и гледа ПР “ 
во пред себе си, а на лицето й цъфти 
усмивка. Вдига очи към чардака, дет 
седим с Лъжливия, поздравява ни, а ус
мивката не слиза от лицето й. Но кои 

усмихва сега? В това 
градус. Два

влезе.

ли в селото не се 
ракиено време всички са на

денонощно горят и над селото 
възтежък и опияняващ дъх на 

плодове, туршии и прясна ра-
глас,

та казана 
се носи 
презрели
кия. Хората приказват на висок 
под летния загар на лицата им избива 
ракиена руменина и където отидеш, все
ракия ти предлагат.

— Хайде добре дошъл и дай боже, 
догодина пак да се видим! — каза Лъж
ливия. — Опитай тази, че после ще на
лея от другата. Много плод се роди та
зи година, много ракия наляхме и 
хубава, но гроздовата стана като мех-

все
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„Добре го наредиха”. Стана
XXX

„Изпади го от калта”. За 
XXX

„Той ценя няма”. — Защото нищо
XXX

„Ще излезе от кожата си”. — За да влезе
XXX

„Магарето от срама не мре". — А от магариите си.
XXX

„Светиха му маслото". — За да им свети.
XXX

„Пораснаха му ушите”. — От дърпане.

нареждащ.

Наша карикатура Не без основание въдичари
те твърдят, че по вкусови каче 
егва черната мряна не отстъп
ва на пъстървата. Тази пърга
ва ооитателка на чистите води, 
наречен обект за спортен рибо
лов. люоителка на добре оки- 
слородените горни и средни те
чения на реките, черната мря
на започва лакомо да кълве о- 
ще през първите пролетни дни, 
Но настъпи ли

да го тикне в блатото.

ие струва.

Мирослав БОЖКОВ в чужда.

лятото, черната 
красавица изчезва от малките 
реки и потоци, настанява се в 
по-дълбоките, хладни и чакъле 
сти места на реките, през лет
ните дни я търсете край висо
ките брегове и в самото начало 
на вировете и оързеите. Едва 
през есента черната мряна се 
оттегля в дълоочимите, където 
зимува в летаргичен сън- Доб
рият въдичар през лятото е о- 
собеио внимателен, тъй като то 
гава неговата люоимка вижда 
и чува най-добре. Ето защо той 
се приближава безшумно до 
брега, като се прикрива зад ска 
ли, храсти и дървета, внимава 
да ие прави сянка с тялото си.

През лятото черната мряна 
не е така лакома, както през 
пролетта. Най-често кълве рано 
сутрин и привечер, но ако при
мамката е апетитна, може да 
се лови през целия ден. Ако в

Т. Расиев

Божите . аповеди по дяволски
ближния си.
Не прелюбо действу
вай.
Не кради — от броеното.

Д. Панев

Обичай б л А ж н и я 
Имаш ли две ризи, дай ед
ната на пране.
Не пожелавай ,,опела" на

I

— Защо му косиш само две, 
бапчета?

Ах, забравих съм да ги разрежа! .

поръча четири ке-

Козмешика• •

ДА РАЗХУБАВИТЕ 

ЛИЦЕТО СИСПОР7 утринните часове ловим с успех 
на торни червеи, добре е да ги 
сменим след това с мамарци, 
личинки от горска мравка, бели 
червеи, копринени буби, насе
коми (земен скакалец, едра 
мравка, пеперуда без крилца и 
ДР-).

Значителна победа
(„Раднички“- Пирот - „А. Балкански" 1:2)

и избелваща и съдържа вита
мин С, лимонова и млечна ки
селина.

КРАСТАВИЧНИЯТ сок е иде 
ален. Той съдържа много мине
рални соли, премахва лунички 
и петна, червенина по лицето, 
освежава и избелва.

Настръгва се парче крастави
ца заедно с кората и получени
ят сок се смесва с равно коли
чество зехтин. Кожата на лице
то се намазва обилно и след 
два часа се измива.

Дали само разните помади и 
лосиони, които най-често стру
ват скъпо, могат да разхубавя
ват?

Не. Има много по-ефикасни 
средства, които на всяка дома
кина са „под ръката”. Това са 
най-обикновените земеделски 
продукти: картофът, морковът, 
краставицата, доматът и други.
Соковете им съдържат много 
вещества, които подхранват ко 
жата, засилват кръвообръще- 
нието и намаляват бръчките.

Да започнем:
МАСКА ОТ КАРТОФ: Сред

но голям картоф се обелва и хранва и почиства 
настръгва. Прибавят се осем ка петна по кожата, 
пки зехтин, чаена лъжичка пря приготвя така: Към сока на е- 
сно мляко, малко брашно, дока- дин домат се прибавя един жъл 
то се получи средно гъста ка- тък и малко брашно, за да се 
ша. Лицето се намазва с нея и получи кашица. Лицето може 
се чака докато изсъхне. След да се намаже и само със сок. 
това маската се сваля с хладка 
вода. Тя е силно подхранваща
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Разбира се, за добрата сполу
ка са необходими още 
влакно (0,15 — 0,20 мм), спинин

ТЪНКОНеотдавна димитровградски
те футболисти спечелиха една 
хубава победа. В рамките на фу 
тболното състезание за купата 
на маршал Тито димитровград
ският фулболен отбор „Асен 
Балкански” забележи блестя
ща победа над много по-силен 
противник в пиротския под- 
сънгз — „Раднички” от Пирот.

Всъщност, свободно може да 
се каже, че димитровградчани 
надхвърлиха силите си и зас
лужено победиха един суперио- 
рен, но в момента не по-силен 
противник. Тази победа убеди
телно показва, че Димитровград 
разполага с неизчераеми сили 
и че с една солидна и качестве 
на подготовка може и трябва 
да мине в по-висш ранг на със 
тезаване.

Може да съжаляваме само че 
димитровградските футболисти 
с таково въодушевление не иг
раха в тазгодишното футболно 
състезание в межузоновата гру 
па, защото ако бяха играли та
ка, както за купата на маршал 
Тито, нямаше да бъдат някъде 
в средата на групата, а навярно 
в челните места.

Но досегашните белестящи по 
беди на димитровградския от
бор, особено онази неотдавнаш
ната на стадиона на „Раднич
ки” в Пирот, представляват дей 
отвително подвиг и заслужава 
всяка похвала. Може да се ка
же, че ръководството на фут- ‘ 
болния отбор е успяло и съум
яло да съедини опитността на 
по-старите с неизчерпаемата е- 
нергия на по-младите фулболи 
сти и да създаде действително 
качествен отбор. Между по мла 
дите имената на вратаря Георги 
Ставроев, както и на играчите 
Кръста Кръстев, Симеон Ма- 
нов, Глигор Пейчев, и на по-въз

растните Гюра Гюров и Станис
лав Йованович, както и Борис 
Ранчев се открояват повече. За
белязва се, че тези играчи ос
вен с енергия разполагат и с _у- 
мение, бързина и точност в по
даването.

Предстоящата среща 
но ще бъде с още 
противник, па затуй би трябва
ло и подготовките да бъдат по- 
големи. Но без оглед на по-на
татъшното класиране Димитров 
градачи могат да бъдат доволни 
и с това, че футболистите пока 
заха засега най-високите си ка
чества.

гова макара, малка плувка, под 
ходящи кукички (от номеро 9 
до нумера 12), тежест според те 
чението. Черната мряна 
да се лови на тежко (с оловна 
тежест) и на леко (с полувка) 
— в зависимост от водоема, бър 
зината ма течението и практика 
та на въдичаря.

Сега сме в началото на лято-

може

навяр- 
по-опасен ДОМАТЕНИЯТ СОК почист

ва черни точки, избелва, под- 
кафявите 

Маската сето. И ако спазваме съветите на 
по-опитннте, ще имаме възмож 
ност сами да се уверим във вку 
совите качества на черната мр
яна.

А. М.Лобомир КОЛЕВСт. Н.
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