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БЕЗ ПРОМЕНИ В КАНДИДАТУРИТЕ В Босилеградско

ПРИКЛЮЧИХ А КАНДИДАЦИОННИТЕ 

СЪБРАНИЯ
ОЩЕ ЕДНА СОЛИДНА ИЗЯВА НА 

И ЕДИНОМИСЛИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 
ГРАДСКО. БЕЗ ДОСТАТЪЧНО ЖЕНИ 
КАНДИДАЦИОННИТЕ ЛИСТИ.

СПЛОТЕНОСТ вото гласуване ще стане 
В ДИМИТРОВ- 13 април. Тогава ще се избе

И МЛАДЕЖИ В

на

рат непосредствено от изби
рателите — отборници за об

Остават още изборите, кои съобщихме в миналия брой Щинската и камарата на тру 
то трябва да се произведат ' Естествено има и слабости довите общности в ОС Дими- 
през месец април. Иначе е в утвърждаване на кандидату тР°вгРаД- също и представи- 
приключено всичко — от пре рите Става въпрос за недо- тел за републиканската кама 
дкандидационните събрания статъчния брой кандидати от ра на скупщината на СР Сър
на ССРН и профорганизации редовете на младежта и же- ^ представител за обще
те до събранията на избира- ните. Но това си е обща ела-* ствено 
телите, които окончателно бост в цялата страна почти, 
утвърдиха кандидатните 
сти за отборници и предста
вители.

В неделя, на 23 март про- ци за Камарата на трудови- 
ведоха се кандидационни съ- те общности и представите- 
брания в подружниците на ли за камарите на Републи- 
ССРН на Босилеградска об- канската и Съюзната скупщи 
щина, на които се установи- на.
ха окончателните листи за На събранията на избира- 
кандидати за отборници в об телите в селата като канди- 
щинската камара на ОС, за, дат за представител на обще- 
представител в Републикан- ствено - политическата кама- 
ската камара на Републикан- ра на Съюзната скупщина е 
ската скупщина и за Обще- предложен Станиша Станко-

вич, председател на общищ 
ската скупщина в Сурдулица) 
а за Републиканската камара 

събранията на Републиканската скупщи- 
по трудовите организации, ко на Александър Трайкович, ю->

рист от Сурдулица.
За общински отборници са 

мо в няколко села са предлс| 
жени по I един кандидат, а ц 
останалите по двама и пове
че души. Например в Горна 
Любата са предложени 6, в 
Босилеград 12, в Горна Лиси 
на 5 и пр. По един кандидат 
са предложени в Долна Лиси 
на. Долна Ръжана, Плоча, Ре 
сен и в още няколко други 
села.

Както се очакваше, коректу 
ра на предложените кандида 
ти за общински отборници и 
тоя път не е направена. Ме
жду предложените отново и- 
ма най-много учители. Земе
делските производители не 
са равноправно застъпени.

Събранията на избиратели 
те в Горна Любата, Долна Ръ 
жана. Извор, Ресен и др. пре 
длагат в бюджета да се пре
двидят по-големи средства за 
електрификация на селата. В 
много други села се предла
га да се повишат средствата 
за местните общности, защо- 
то само по този начин пасив 
ните и изостанали села ще 
са в състояние да построят 
пътища. Търсят се и сред
ства за изграждане на учили 
шии сгради в Дукат, Милев- 
ци. Горно Тлъмино и др.

Между _дРУгото събранията 
на избирателите в цялата ко 
муна търсят да се установи 
по-пряка връзка и взаимопо
мощ помежду селата и общи 
пата. Защото тъкмо това до
сега не е било на задоволя
ващо равнище и е било спи
рачка за много съвместни ак 
ции.

политическата кама
ра на Съюзната скупщина. 
Кандидат за републикански 
представител е Георги Алек- 
сов от Димитровград, а за съ 
юзен представител са канди
дати Радмило Чирич и Дра
ган Николич от Пиротска об 
щина.

ли-
Политическата дейност 

продължава
До изборите има още вре

ме. Но дейността ще продъл 
жи с разясняване и обсъжда 
не на програмата на ССРН 
за предстоящия период. Пър-

ствено - политическата кама-От 18 март до вчера 
всички села се състояха съ
брания на избирателите и ка 
ндидатните листи 
Събранията бяха масови, ка-, 
кто предишните предкандида 
ционни събрания в ССРН, и 
пак не

във ра на Съюзната скупщина. 
В течение са

са готови,
(Следва на 3 стр.) ито ще кандитират отборни-

ЗАЩО СТАНКОВ НЕ ПОЛУЧИ „ВИЗА“ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛникаквипроличаха 
признаци на политикантство- 
и несъгласия между хората, 
когато избираха своите кан- — Отворено писмо на Общинския комитет на СК и Изпълни

телния съвет на общинската организация на ССРН
дидати.

Ония листи, които бяха из 
дигнати от събранията 
ССРН и профсъюзите и съ
гласувани след това от мест
ните обществено - политиче
ски. организации-, не. са. про
менени значително нито 
отборниците, нито за предста 
вителите. Обикновено събра
нията на избирателите са ут 
върдили кандидатна листа за 
отборници от по двама кан
дидати за избирателна 
ница. Разбира се има и дру- 

както този в изби- 
селата

на

мо внимание на тоя въпрос. 
Бяха осъдени опитите за от
клоняване от програмата на 
ССРН. Предстои опасност ня 
кои грешки от миналите из.- 
бори да се повторят. Защо
то симптомите са вече очеби 
ещи.

Стоян Станков в своето из
явление каза:

— Макар, че становището 
на общинската организация 
на ССРН беше лица, които 
са в предишните избори би
ли носители на политнканство 
и груповщина да не се кан
дидатират, случило се тъкмо 
обратното. Така е със Стой
не Иванов, а частично и със 
Стоичко Ангелов. И двамата 
присъствували на събранието 
ва междуобщинската конфе
ренция в Хан и агитирали 
пе само между делегатите от 
нашата общииа, ио н при те 
зи от другите.

Доказателства за това има 
миого.

Общинският комитет на Съюза на комунистите 
и Изпълнителният съвет на общинската организация 
на ССРН в Босилеград отправиха отворено писмо до 
всички общински комитети и организации на ССРН 
в общините, с които съвместно избират представите
ли за Съюзната скупщина. В това писмо, което има 
вид на препоръка се казва, че кандидационната меж- 
дуобщинска конференция във Владичин Хан е нане
сла неправда на Стоян Станков, кандидат за предста
вител в Културно-просветната камара в Съюзната ску 
шцина.

за

еди-

ги случаи, 
рателна единица 
Скървенйца и Врапча, къде- 
то са утвърдени за едно от- 
борническо място 9 кандида- дидационни събрания и, че

просветните работници в ко- 
Иначе листите за предста- муната единодушно изразяват 

са приети изцяло по желание той да ги застъпва 
междуоб- в скупщината. Това, че 

Ба-1 проведеното събрание
не е обезпечил мандат се дъ

за
В писмото се казва, че е лжи на агитаторската атмос- 

той бил изтъкнат на 38 кан- фера и направените подготов
ки за получаване на по-го- 
лям брой гласове. За разли
ка от другите кандидати, Ста 
нков останал принципиален ц 

на напълно зачитал изборната 
в Хан програма на общинската ор

ганизация на ССРН.
Общинският комитет на 

СК на съвместно заседание

ти.

вители
предложението на 
щинските конференции в 
бушница и Пирот, за което

Предизборна дейност в Сурдулишко със секретарите на местните 
партийни организации, както 
и секретаря на междуобщин
ската конференция на кому- 

комисия на са разисквали по въпроса ка цистите във Враня, Воислав 
кооолинационният ква да бъде числеността ц станкович, заделиха на'й-голц 
КООРД заседание структурата на бъдещата об

щинска скупщина. Заключение 
да се предложи на кон- 

събрания 
на ОС в Сур

КОЛКО И КАКВИ ОТБОРНИЦИ ЗА ОС?
Изборната 

ССРН и 
съвет на съвместно

(Следва па 3 стр.)

то е
дидационните 
избирателите и 
дулица следното:

В общинската камара да ушеяшчжж а >• 
бъдат представени 56 отбор- 
ника от които 15 земеделски ф-. Л; -'•••. .- 
^оКизвоТдители, 15 работници -
от непосредственото производ 
ство, 10 инж. техници, юри- 
сти и икономисти, 4 здравни 
работници, 9 просветни работ ущ ,
«Ьесии** 3 °Т 0СТа“аЛИТе ПР°*

За тези 56 отборничсски ме 
. ста в камарата са предложе
ни на предкандидационните

И работата на комисиите събрания в ССРН общо 13 
па Конгреса предизвика жив каидидати от които 12 младе- 
интерес, защото от новата жи и 3 Жепи, както и 23 досс 
конгресна резолюция се оча- гашии отборници. 
ква да даде подем за иконо- в камарата на
мическото развитие на кому- области «^ОС^пр Д ЩЦ

По повод изводите на кон ^8 отборници^^то^о^слсд^

г.са.зяйя-дь-; яггтгяъгья^брания, на които обсъждат дмието. г ^та и 2 от у„ 
конгресните материали и ще служби.
приемат яове членове в ре, равленчески ^ Величков 
довете ка СК.

НЕМИРНА ГРАНИЦАОГРОМЕН ИНТЕРЕС 

ЗА КОНГРЕСА
иа

В. В.

Деветият конгрес на югоелц 
комунисти предизвика 

интерес в Босилегрц
Ш'вските 

огромен 
дека комуна.

внимание се ра
на другаря

С голямо 
зучава доклада 
Тито за педесетгодишнината 
на ЮКП, както и експозето 
му по някои външни и вътре 
шно-политически въпроси.

трудовите ’щ

ж
Съветския печат и тези дни поставя въпрос „Дали Маоиститс ще започ

нат отново", с което се предупреждава за опасността от нови инциденти при рока 
Усури, На сиимката* Китайски войиици нахлуват иа остров Дамяиска (Чомиао),

I



Под ръководството на ТитоДеветият конгрес на СЮК 

в очите на чужденците
ложи на друг и да му се ока 
жс морална подкрепа...

През август 1938 година Ти 
то пристига в Москва гю по
кана на Коминтерна, защото 
тогава е взимано окончател
ното решение за ЮКП. и 
своите доклади той дава об
стоен анализ на положението 
в ЮКП и благодарение на 
това успява да отбрани на
шата партия от тежките об
винения и съмнения, спасява 
йки я от разпускане. От Ко
минтерна той получава ман
дат да оформи нов центра
лен комитет. В началото на 
1938 година, когато се връща 
в страната, Тито образува ръ 
ководство. Че въпросът на 
партията е бил решсн, виж
даме от едно кратко писмо 
на Тито до Димитров, изпра
тено на 17 октомври 1938 го
дина: „Съжалявам, че малко 
закъсняхме с решаването на 
нашия въпрос, но то сега е 
решено в основата си и спо
ред мене е решено добре. 
Много искам да се видя с Те 
бе. Вярвам, че нашата среща 
ще има историческо значение 
не само за мене лично, но

По време на своето най-го гово предложение бе решено 
консолидиране и успе- ЦК па ЮКП да замине за 

хи в политическата актив- страната, което Тито ирис с 
пост, ЮКП трябваше да из- въодушевление, защото 
държи тежки удари на Ко- това се готвеше много годи- 
минтерца, в чието ръково/ц ни заедно с най-прогресивни 
ство преобладаваше мнение, те сили в партията. Идване- 
че ЮКП е пълна с империа пето на Тито начело на ЮКП 
листически шпиони и трябва беше и борба тя да бъде за- 
да бъде разпусната. Против- пазена от разпускане, 
но на тези тенденции Йосип в едно писмо от юли 1938 
Броз Тито, който по това вре година Тито съобщава на Ди 
ме поемаше ръководенето на митров за постигнатите резу 
Централни комитет на ЮКП лтати в работата: „Успя ни,

имаме

СЪКРОВИЩНИЦА НА 

БОГАТ ОПИТ
лямо

за

само този факт, за да си на 
правят извод за жизнеността 

общество,

чуждестранни 
делегации

Над двесте 
журналисти и 68

комунистически, работни
чески, социалистически и про 

партии и освободн- 
всичкр 

следяха работата 
Самите

на югославското
въпреки вътрешни-на което

тс и външните трудности — 
може да гледа на бъдещето 
си с доверие. Бяха нескрити 
желанията на наблюдателите 
Югославия да успее в „исто
рическия хирургически 
ват, който, както мнозина сс| 
изказаха, е от значение не са 
мо за нея, но и за Европа и 
социалистическото 
в света изцяло.

се ангажира до край да до- защото 
каже па ръководството

грссивни
телнн движения от

на терена 
в Ко здрав елемент, предан на на

Моляобвиненията ртията и Коминтерна.континенти 
на Деветия конгрес, 
гости забелязаха, че нито е- 
днн предишен конгрес не са 
следили толкова чужеднци.

Самият факт — и по тяхна 
преценка — показва, 
лям е интересът 
та общественост' за Югославия 
нейната вътрешна политикц 

позиция.

чеминтериа,
срещу ЮКП са неточни и по те настой нашият въпрос да 
иска да се организира парти- бъде решсн 
йно ръководство в страната, скоро. Ако не трябва да ид- 

Решитслна роля за това и- вам, моля Тс да ми разрешиш 
зиграха някои ръководители да отпътувам в страната, за 
от Коминтерна, специално Гс да помогна колкото мо13. До

колкото не ми се гласува до 
трябва това де се въз

възможно попох-

колко го 
на свстовна- движепис

орги Димитров, тогавашен сс 
кретар на Коминтерна. По не всрие,Ташог

международна
Усилията, направени непос

редствено пред конгреса той 
да сс бойкотира, не успяха. 
Деветият конгрес на СЮК 
всъщност стана място, на ко 
сто се събраха представите
ли на разнородни партии, но 
конто в програмите и акции 
тс имат една и съща цел: ра 
вноправие между- страните и 
партиите и изграждане на ху 
манен и демократически со-

- >1

По света и у нас
БЕЗ ВИЗИ В ЗАПАДНА ГЕРМАНИЯ

лице,прес-център, нито имаДоговорът за безвизов ре
жим със Западна 
стъпи в сила на 20 март т.г. 
Значи югославски 
могат да пътуват в Германия 
без германска виза, т.е. са
мо с заверен личен презгра- 
ничен паспорт и да 
там до три месеца.
Същото важи и 
ски граждани, които 
да посетят нашата страна.

тии участнички практически 
са изолирани от света. Под- овластено да отговаря на въ-

няма

за развикоето е по-важно 
тието на нашата партия. За
това Те моля да ми разре
шиш да се срещнем по-бър
зо и да си поприказваме за 
работите па нашата партия." 
Срещата между Тито и Дими 
троп става след няколко дни: 
„По време на този разговор 
Димитров ми съобщи, че съм 
назначен за мандатен гене
рален секретар на ЦК на 
ЮКП и че целият стар ЦК 
трябва да се смени... На 
срещата с Димитров видях 
тенденцията ЮКП да бъде 
разпусната... Поради това 
приех предложението на Ди 
митров и му казах: — Ще за 
личим петното. А той ми от

работете !".

Германия
проси на журналистите.готвителпата комисия

граждани

СТРУМИШКИ КАРНАВАЛ ЗА 
БЪЛГАРСКАТА КАМПАНИЯциализъм.

Това впечатление на чужде 
странните делегати може да 
сс подкрепи с многобройни 
изявления
печат. „Съществуват 
причини 
вестник
то не само страните от 
ток, но и всички нации и вси 
чки работнически движения 
днес отправят поглед към Бе 
лград и към новият етап в 
развитието на Югославия.

Италианските комунистиче 
ски вестници призоваха вси- 

движения

останат
Тези дни в Струмица бе ор българска окупация.

които Тазгодишният карнавал прив 
интерес лече вниманието особено 

Източна това, че първата му част бе 
го посветена на българската ре 

с ваншистка политика към Со-

за герман- 
искаг

гаиизираи карнавал, 
предизвика голям 
сред гражданите в 
Македония. Наблюдаваха 
около 10.000 струмичани 
многобройни гости от Щип, циалистическа република Ма-. 
Радовиш, Валандово, Дойран, кедония. Всяка точка на кар 
Борово и Кавадарци. Иначе навалиата програма беше бу

в чуждестранния 
големи

за

— писа парижкият 
„Комба", зарад кои- Подготовки за 

Москваиз-

В Комисията за подготвя
не на международното съве
щание на комунистическите 
и работническите партии, ко 
ято заседава в Москва, няко 
лко изказали се са изложили 
становищата на своите 
тии за единство в акцията за 
борба против империализма.

Както се узнава, представи 
тели на някои партии са из 
тъкнали становището, че еди 
нството,
в борбата против имперналп 
зма може да се основава из
ключително върху взаимно
то уважаване на партиите, за 
читане на тяхната самостоя
телност и на суверенитета на 
техните страни. В изказвания 
та е подчертано, че на съве
щанието не бива да бъде ос 
ъждана нито една партия.

Информациите за 
на Комисията мъчно проник
ват в обществеността, защото 
представителите на 07-те пар

този традиционен карнавал рНО поздравена от граждани, 
се устройва 33 г. и през целия те на Струмица и от много.

бройните гости от другите 
1944 година, по време на краища на Републиката.

■ННННШИПП^

този период струмичани 
го организираха само 1941

говори:
Изглежда, че на разговори 

те Тито — Димитров е при- 
съствувал или е бил запоз-

прогресивннчки
да проучат опита на Югослц 
вия като „богата съкровищ-| 
ница на опит." Скандинавски 
ят печат преценява, че „ма
чът, който днес се играе и 
Югославия е голям и значи- 

за цяла Европа“ Извс

пар Г- *ЧIа!»*:*>ж
нат с това и Иван Караива
нов „Шпинер". Интересно е 

я във връзка с това да напом
ним, че първите Титови ду
ми по време на срещата му 
с Караиванов през 1945 годи 
на в Белград са били: „Дока 
захме ли, че нашата партия 
е вярна на революцията и на 
Коминтерна?

— Повече отколкото тряб- 
отговорил Караиванов.

0тдаже и единствотд
Щтелен

стните западноевропейски ве 
стници подчертаха, че „сгра
дата на белградския дом на 
синдикатите в този момент ^ 

място на социализма“, 
а вестниците от далечно Мек;

Югославия

Ш •V.«<

ж
- ; 'К : -.5

■ ?; I 'ШкМш-
*високо

%
че ^ «: :4^Рсико пишат, 

стои „в един къс цяла и еди 
нна между две империи“, от, 
казвайки да се „превърне в

утопи-'

Л- ' Ч
>... • тработа

малка провинция на 
чен, голям потребител — об 
щество или незначителна об-. 
ласт на хиерархични 
тиви“. Чехословашкият печат, 
чиято партия също не прати 

Белград,

ва
%

Детайл от карнавала Б. Илиевдирек-

Б. Илиев ЮКП в периода 

на НОВ и революцията
несе основното ядро на осво 
бодителната борба и на рево

всвоя делегация 
отправяше и такива 
ния: „Обичаме ви и нека де
лото ви да успее“. Много чу 
ждестранни делегати и жур
налисти казаха и

поела* ...
люцията в западните преде
ли на страната, където по то
ва време въстанието бе в пъ 

Стремежът белен разгар.
ше да се създаде ново огни
ще на народосвободителното 
движение с общоюгославскц

Зимата и пполеття ня юдо Га*а« създали простра- ни операции против най-сил- значение. От склоновете на
нГеВ\о=аР“р‘ом«иУТс:; ЖТ*“ ““Г° ™|одТаГ“4и^™ЧГй°„” - Т^сТорГс^ГГ .

ли„ да разбият «‘унищо^ ^^«,2 Г към кра^'
главните въстанически бастио сражения в Оьобия и пя- Г ерна 1 ора- Това ста «1 към ьосненска крайна, -» » Югославия, германско- „Ра«,т „2 о„?б^т"акта'»? ‘ Л'РИ°Ла 01 “*■" л» »'
;зда‘лТ0Го,еГз“ЛУн”НрвембеС „РЙс * яЖГсГаната”^' върл?“ гол”“а "У ̂ Об

нно сломяване на въстание- нудиха окупатора оше повеи.' ърховният щаб на НОВЮ Щата офанзива на пролетар-
то в нашата страна, за да мо да се ангажира на югоелзв бпиг^.пС група пролетарски °яите бРигади и на партизан

да се прехвърлят на Из- ския фронт Немското и итв ™„,ади да се прехвърли от; ските отреди от Босненска
точния фронт повече войско- лианското върховно команди цеговина\ДЯЧеп * Б°СНа' Хер КрЗИНа' ДалмаЧия- Лика, Кор.
ви съединения, където в бор ване предприеха през 5Й5? ЗападнаБосна'Рт?р„Г°Ра КЪМ ДУН И Бания' която продъл-
бите около Москва хитлери- тта на 1942 година' офанзив- зи голям похол бе п? Л® Т° Жи все до начзлото на 1943
стката военна машина бе ям поход бе да се пре година.
спряна. Окупационните и ку- 
излинговските войски пред
приеха в началото на 1942 
година големи военни опера 
ции в Южна Сърбия, Източ
на Босна, в Кордун, Бания,
Славония и Срем. Особено 
големи сражения станаха в 
Южна Сърбия, където през 
1941 година партизанските от,

написаха.
че югославяните „с принци
пната си и открита дейност
спечелиха уважението на цет 
лия свят". Югославяните, спо 

■ ред впечатлението на чуждее 
нците, потвърдиха правото 
на автономия и на независи
мо становище в света, от
хвърлиха правото за намеса 
в работите на други страни] 
застанаха в отбрана на суве 
ренитета на своята и на дру
гите страни.

Особено бяха

же

забележени 
разискванията в конгресните; 
комисии по всички, даже и 
по най-деликатните вътреш
ни проблеми на страната. За 
беляза се, че югославските 
комунисти не прикриват труд 
костите пред чужбина.

На много чуждестранни на 
блюдатели беше достатъчец

братство
жда рздакционяабколетияаТ* Дире™?" гаав?/ я^тговг.п’3 Излиза ■“«* петък * Уре-

пМ?Д?о* Аг” аб*„аЯН"1=' - “В

кара. Тек. сметка 625-з-7„ „ар. Ва„к2 н™
• * «
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ЗАЩО СТАНКОВ НЕ ПОЛУЧИ »ВИЗА« 

ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛ?
Из дейността на СК в Босилеград

ОТКРИТО - по 

ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ(Продължени,- от 
Това е била

1 стр.)
кандидат, който- не 
становищата иа ССРН и 
коректно се

зачита 
не-

г отнася към и>
орите тряова да бъде отстра 

нен от редовете на СК. Сре- 
ЩУ кандидати, които г 
иопробии средства искат 
си осигурят достатъчно 
сове
кович трябва навреме 
приложат партийни мерки. В 
противен случай изборите щс 
се усложнят, макар че за то

ва най-малко са. виновни из
бирателите.

Прие се заключение

една перфид
на и добре режирана 
която е имала за цел 
го кандидат да бъда отхзъо- 
лзн, за да не наруша комби 
наторска игра.

Питам защо

игра, 
аз ка- зада-

ча на комунистите в цялата 
комуна да бъде да поправят 
положението и с

Последното заседание на торите на стопанските и дру 
местната партийна организа- ги организации са единстве
ния в Босилеград, която със ните представители на своите 
своите 260 члена е най-голя- организации във всички орга 
ма в комуната, ще бъде от- ни на обществено - политиче 
белязано като твърде успеш ските организации в комунл- 
но. Предложеният анализ и та. 
плодовитите дискусии по раз 
личните проблеми във всич
ки пори на обществено - по- 
литичекия и стопански жи
вот в комуната минаха под 
знака на заключенията 
Деветия конгрес на СЮК.

За отбелязване е, че пито 
едни път с такава открове
ност, самокритика и решител 
кост комунистите от тази ор анализа — 
ганизация не са провели та- то да бъде по-справедливо, 
кова събрание. Това има от- Напротив тс са първите, кои 
делно значение, защото чле- то за ссбс си приграбват по
повете па тази организация вече от другите. В повечето 
са най-отговорни в комуната случаи сс получават незаслу- 
и се намират на най-важни жени хонорари. Макар, че за 
постове. Затуй не е чудно, чс тях вече две години се рази- 
събранието работи пълни се- еква, досега пито един не се

е отказал от тях. Дори се сти
Активността на комунисти- гнало до там, че тези припа- 

те е незадоволяваща, не са- длежности вече сс не казват 
мо в териториалната органи- хонорари, но паушали, годиш 
зация, но и по активите и ми награди и др. 
клоновете. Към 20 комунисти Когато се касае за пари нл

с дол- решителни 
акции да помогнат за пред
ставител да се избере лице, 
което достойно щс застъпва 
в скупщината интересите не 
само на Босилеградска, но и 
па останалите четири общи-

В. В.

дае позволено
Ангелов, който не е бил 
легат и Иванов да - 
ват на това събрание, 
по такъв начин не сс 
ля програмата' на ССРН, за 
която по начало всички 
сувахме иа общинския 
бор? Защо предварително 
е устроено събрание 
светците работници от 
пата, на което да се излъчи 
кандидат?

И разискванията

гла-
каза по-нататък Станде-

присъству 
Дали 

прова
ла се

Това нещо, между другото, 
ги лишава от възможността 
да заделят необходимото внн 
мание за проблемите в стопа 

а меките организации, които 
едва успяват да свържат край

ни.гла-
сь-
не

ДИМИТРОВГРАДСКА ПРЕДИЗБОРНА ХРОНИКАна про-
кому- с края.

(Продължение от I стр.)
На 15 април ще се произве 

дат избори в трудовите ор
ганизации в града. 1Де се из-, 
бират отборници за’ камарата 
на трудовите общности в об
щинската скупщина.

Към тези представители се 
прибавя още един 
ставителят в камарата на ма 
родите' в Съюзната скупщи
на. Засега възможен канди
дат е Тодор Славянски, дъл
гогодишен политически дея
тел в Димитровградско. Изби 
райето на представител за та 
зи камара става в република 
меката скупщина при консул
тиране и на кандидационни- 
тс тела па ОК па ССРН.

Комунистите не се застъпват 
- изтъква се по-нататък впред<на остана 

литс членове на комитета по 
нищо не остъпваха от изказ 
ването на Стоян Станков. Тс 
заявиха, че е наистина нераз 
бираемо да се осуети 
дат за когото са болшинство 
то избиратели. Тогава

възнаграждаване-

канди На 23 април отборницитс 
на общинската скупщина съ
вместно с делегатите на избц 
рателите на общинско 
дание ще изберат република

защо,
ни са кандидационните събра 
ния и цялата предизборна 
процедура?

Воислав Станкович, който 
взе участие в работата на за

засс-
дем часа.

нските и съюзните представи
тели за самоуправителнитс ка 
мари в тези две скупщини.седанието изтъкна, че всеки М. Н. Н.

цяла година не са присъству* кои комунисти се наистина 
вали мито на едно събрание, забравят. Например при гим 
а десетина от тях вече-дъл назията работи отделение за 
го време не плащат членски висококвалифицирани работ 
внос: Между тях има и лица ници. Обаче в обучението 
на отговорни общетвено - по владее безредие. Предавачл- 
литически постове. В анализа те получават високи хонорз- 
категоричпо сс казва та- ри, а часовете провеждат то 
кива лица да бъдат отстранс тава когато си искат, 
ни от редовете на СК.

Финансови проблеми в културата

Надеждата е в новите предписания
Представители на общини- района. Издръжката на учеб витието на културните дейно

сти, въз основа на което да Отделно място в анализа 
бе дадено на дейността на ко 
мунистите в предизборната 
дейност. Каза се, че за пред 
ставители и отборници са пре 
длагаии и такнва, конто не 
изпълняват' критериите. Ос
вен това в някои случаи сс

те от бивша Вранска околия ното дело е сравнително сла-
съвещание ба, поради малко средства, а се искат пари. 

също и възможността да се
нещо по изграж- за, чс настояванията сега са 

или да се прокара нов закон за 
и финансиране на

В обществено 
кия живот в комуната не са 
включени 
За разлика от тях на най-от 
говорните функции се изби
рат едни и същи лица, кон
то поймат повече

политичес-неотдавна имаха
Жика Берисавлсвич се изкапо въпроса за развитието на 

културата и образованието в инвестира 
този район. Участвува и сек
ретарят за образование и ку оформянето на кабинети 
лтура на СРС др. Жика Берн друго. Тъй като за основа се

взема равнището на 1966 го
дина, единствен изход е 
се потърси решение в изменс 
иието на предписанията
финансиране на образование ом имал към 2,58 милиона ди

нара, а те биха били солид
на. основа за културна 
пост в тези общини.

всички комунисти.
дането на нови здания

културната 
дейност. Тогава би могло да 
сс разрешава от бюджета по 
10,80 динара па глава от на
селението за културна 
ност. В такъв случай райони

задълже
ния едновременно. По такъв 
начин се стигна до акумули- избирането. А сега 
ране на задължения, а с то
ва и до създаване на бюро- 

фамилиарни и 
Създават 

„директориуми“. По ня-

савлевич.
В доклада на Жико 

шич, управител на хигиенния 
завод във Враня и в разисква 
нията бе изтъкнато, че обра- 
зовнието и културата се ну- то. 
ждаят от повече средства за
издържка и развитие на дей що се спъва от недостига на 
ността си. Бе подчертано, чс средства. Даже липсват таки 
мрежата на училища за осно- ва и за най-основните дейно- „ 
вно образование с оглед броя сти в тази сфера, защото при 

жителите в района не е знавани бюджетни средства 
задоволителна, докато мрежа за това възлизат на около -I 
та на среднообразователните динара, а поради недостиг Двадесетата обща сесия на 
училища ще бъде в същото на бюджетни средства някь- общинската скупщина в Ди- 
състояние след някоя и ДРУ Де с п а дат ^ ^ н  ̂0 п а р 11 113 митровград, състояла се на 
га година. "Теши се да се изготви об 26 март, тази година измина

ща районна програма за раз

да пе зачитат принципите на пре 
положени

Сто-
ДСй-

110 ето е такова, че двамата кан 
дидати за представители в 
културно - просветната кама
ра на Съюзната скупщина са 

нетърпеливи отношения и 
междусобно състезаваме 

кой ще успее.
Няколкочасовите открити 

дикусин потвърдиха онова, 
което вече беше казано в а- 
иализа.

И тоя път своите пробле
ми първи изнасяха комунис- 

па тате, заети в органите иа об
щината. Това показа колко 

Димитров- много са лоши мсждусобнц 
град, общинското правозащи- тс отношения в тази органи- 
тничество, па съдията за на зация, къдсто има над 30 ко-

кратически, 
други отношения, 
сс и
кое неписано правило дирек- в

дейРазвитието на културата съ
М. Величков

СЕСИЯ НА ОС В ДИМИТРОВГРАДна
ме годишните отчети на раз
личните обществени служби: 
отчет на органите иа общип 
окото управление, отчет 
окръжни съд в Пирот, на об 

съд вОбаче не само този въпрос 
просветното дело ц

главно под знака на обсъжда щинския
измъчва

рушения, селскостопанската п мунисти.

за единство на широ- то зародиши и основа ма б-ь 
маси в борба- дещата народна власт“. Видял 

на дело сътрудничеството па 
местните реакционни сили с 
окупатора ,огромна част 

антифа- народа беше наясно 
сплотиха

По време на офанзивата 
бяха унищожени окупатор-
ските « пародии

И бе създадена нлл отив окупатора и наро-
и реакция, 

па ЮКП и

горска секции.
Същевременно 

тс разгледаха
по залесяването в Димитров- низация, а друга комисия да 

годишния установи какви и па кои все 
места сс получават хонорари.

Още на това събрание, по
ради слаба активност и неза 
плащане на членски внос три 
ма комунисти бяха отстране- 

13 ни из СК. Това са Влада Ми 
тов. Любен Стоянов и Че- 
домнр Ристич. Но това е са-

Образувана бе комисия, ко 
отборници- ято да преизпита дейността на 

информации всеки комунист в тази орга-

ка-
това

низони , „
голямата до тог*,* с.обод,. ^

от подегьпи, Под ръКоводство
на СКОЮ масовите 
шистки организации

ти нова терито- и активираха на фронта и в тази и«|:сРю голямо мнозинство ■
много дру народа на ,щбс- коло революционната

помогна на тория. След■ голе оснобож форма на ЮКП. Насочвайки 
щаб да вземе ди над окупатор част борбата иа югославските на-

1942 година ре даването а з а < анет0 роди към единна цел, ЮКП,
създаване на пър- от СТР“"““1' ободитсЛиата и Върховният щаб

и корпуси на иа бяхз сруп1епи надеж- ха чрез септември 1942 годи 
по това време войска бях^ срУге иа реаКци . па нови напътствия за орга- 

150 хиля- лиге и .замщ0жи с ПОМОЩТа
въстанието .'•■

градско, както и 
план ма стопанисване на зе-

оттеритория 
Риска, Карловец и

Неретва и Босна.
какво

Осво сс скрива зад тяхната дема
гогия и тактика. Това 
повече сплоти редиците 
освободителното движение о-

плат-

медслската кооперация с го
рите.

По съкратен начин бе даде 
по съгласие на статута 
противопожарната служба 
града, за наименование

общински об
винител, предложение за 
именовапие инициативен от

река 
боденото градче 
център на

Бихач стана 01 це
наот

Полетът нария.
та борба обхвана и 
ги области, което

на

наВърховния 
през ноември 
шенис за 
витс дивизии 
НОВЮ, която 
начисляваше около

заместникизготви-
на- мо начало иа една решител

на акция в редовете на СКнизиране иа народната власт. 
На базата па септсмврийски- 

класовй те предписания в края
1942 година бяха проведени 
избори иа НО комитети в три 

за десет околии па единната ос 
вободеиа територия в Босна 

Изборите

бор за създаване иа култур- да останат само онези, кон
на общност и др.ди бойци.

Редом с
патора и народните

ръководството
ЮКП СС ^системата нЛ.ро тември^ 
дната революционна власи ^
Създавани в борбата^за^ ^ 11чател„0 е 
вобожденис на °трана' т1_ рихс форми на
крит конфликт с 0 да.гали. га,ината форма, 
те сили на стария ‘ лоос_ дс въстанието 
етически порядък, Р който ще се развие
вободителните комитети тд пласт с една дума, да не иаР°Да
маха израз на револю Д сс ИОДчертава вече временни- ] я.
те тежнения иа нар0^т0 0б ят характер на НО комитети

на окупатора то тона заслужават със своя
та дейност и дисциплина.

Накрая иа събранието в 
членство на СК единодушно 
бяха приети още 9 младежи. 
Приети са: Васил Такев, Йор
данка Димитрова, Сене Мит- 
рев, Николайчо Тодоров, 
Крум Накев, Мария Стояно
ва, Сотир 

| М игров.

мапобедите над оку-
предате- да си запази своите 

„Разбира сс.
Ст. II.писа 

о-г 22 сеп-позиции.
Тмто в заповедта

1942 година.
нали под

ме
същността е

че око и Хърватско.
произведоха за местим, общи 
нски, околийски и окръжни 

и бяха голяма ма-

но за
за същността,

свършено със ста 
власт и че се- 
която създа-

граждаше се
■*

т_—

комитети
е кълнът, от иифсстация на революционно 

бъдеща- то и политическо единство иа 
иа свободната терито Сотиров и Гошс 

В. В.(СЛЕДВА) !•
говата Страница 3
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САМОКРИТИКАТА НА ПРАКТИКА
Първи разисквания върху 

общинския бюджет
пссти и електрификацията 

са давани.
Така е било миналата го-

разходи без покритие и въз- 
сс ликвидират.Тези дни общинския съвет 

по стопанство направи първи 
бюджета

винагиот българската народност
изложби по повод Деня на 

българската народност от
Художниците 

радушно са организирали 
младостта — празника на 
Димитровградско. Така като признати творци от по
солим м^щаб тс настояваха да докажат своята нацио 
пална принадлежност и в средата, където са залоч- 

да творят ,давайки и по такъв начин определе
ни размери на културната-научната и художествена 
изява на Народността. Въпреки това в Димитровград 

последните години не се намери нито 
картина или скулптура. И

можност да
Например в миналата година 

в общината не с успяла да съ 
от 470.000 ио-

обсъждания върху
общинската скупщина 

Босилеград за 1969 година.
С какви средства окончате 

ще разполага общината 
защото

дина.
Общинската скупщина на'/* 

много средства дава за про- 
дело. Обаче според 

в тоя

на бере приходи
пи динара, а толкова дълг е 
останал и от предишните го- свсгпото

За Тази сума, разбира първите пресметапия, 
сс направсш1 са разходи, ко най-разпит отрасъл в комуна 
иго трябва да сс наваксат, та, материалното положение 
Единствената възможност за ще е па миналогодишно рап 
топа е тс да се ликвидират с пищС. Това означава, че и 
кредити. Защото, ако бъдат тази година няма възможно- 

и ц тази година, сти да сс построят няколко 
нереално об- крайно необходими училищ- 

сгради, а другите по-съвре 
мепно да се обзаведат.

Иай-трудно е, изглежда, за 
единственото

лно
още не е известно, нали

на заплануваните 
много

реалността
приходи трябва още 
пъти да се провери.

Според първите предвижда 
пия материалните възможно
сти на общината и тази го- пренесени

ограничени До- бюджетът ще е 01 рани юни, д рсмснси и няма Да има възмо
жности цялостно да сс рсали

ска среда през
Г™"заар"дп“рИТ“

тяхното творчество в средата, отмерили в много
конто *са поникнали тези художници, зарад чувството, 
че техните земляци ги приемат за свои, като своя 
част и съвест, способност и талант, които ги_утвър-

местните мащаби.

надина ще са
ри предстои опасност от но
ви ограничения 
бюджетни потребители, 
това трябва да се добавят и 
пристигналите за изплащане 
ануитети и кредити.

Заплануваният 
бюджет за тази година пъз- 

3.450.000 нови липа

ци
при всички.

Към 1И]'.‘!опсл предвижданията и гимназията
критериите па република» • средно училище в комуната, 
ския секретариат по фипап- Както е известно, още преди 
си бюджетът на Босилеград- две години и средното обра- 

общипа трябва да с ио- зованис финансират общини- 
' 1 С чб те. В конкретният случаи та-

с босилсградската ги- 
ако се не изнамери

ждават като народност извън
Това отношение към тях липсва. А тази липса 

отразила върху художниците. Ес 
съзнанието, че техните хора не

не може да не сс е 
тествено това води до

общински
ска
малък от запланувания 
милиона стари данара. 
обаче е недостатъчно, с ос

на специфичните нужди 
отделни отрасли и служ-

струва да се полагат усилия о-ги разбират и не си
изложбата, когато тези усилия не се признават.

добър. Художниците охладня-

лиза на 
ра. От републиката се очак
ват 1.380.000 динара субсидии.

Интересно е да се изтък
не, дали общината има

да събере собствс- 
приходи ,от

Тона ка е и 
миазип,
някой друг начин. Засега ог 
републиката се
само два класа, а другите два ] 

„ едно такова положе- — от общината. Обаче в но, 
ние бюджетните потребители вата учебна година общината 
отиват в крайност. Те са вс ще финансира три класа Въ 
че представили искове, в кои прос С: как да сс осигур 
то търсят големи средства.

Поради тези причини съпс 
тът по стопанство търси спра та 
ведливо разпределяне на сре 
дствата, по определените 
че критерии. По такъв начин 
ще сс стигне и до по-справсд Вероятно,
ливо възнаграждаваме на ра- средства някък ще сс изна- 
ботииците в службите, фина мерят, обаче това ие решава

въпроса. С оглед, че след го-

коло
Крайният изход ие е 
ват и в

лед финансират последно време оез охота излагат свои кар-иавъз-
бп в комуната. 

При
тини и скулптури в Димитровград.

Най-трезвените в Димитровград не можаха да се 
положение. Съзнанието, че

можност 
но-планирани 

2.070.000 нови динара. Защото 
не трябва да се забрави, че 
за последните няколко годи
ни бюджетът с бил нереален. 
По такъв начин правени са

своитепримирят с това 
художници трябва по-другояче да ценят и приемат 
— нарасна. На едно съвещание явно бяха критиху- 

отношения към изложбите и худож-

срсдства.
Миналата година гимназия- 

е разполагала с 29 милио 
па стари динара. Според се- 

план за тази година 
милиона, 

тези

вани незрелите 
циците. Това пък имаше практически резултати. Кри 

набляга общинската скупщина да отдели сред-Ще се разчисти 

пътят през 

Весна кобила

ве- гашния
педостигат още 10

чс тоя път
тиката

задължително изкупуване на част от експо- 
това изискване би има-

ства за
натнте. Осъществяването на 
ло огромно значение, защото би се скъсало с недо
брото отношение към художниците и биха се насър- 

младите таланти своите първи стъпки към ут
върждаването на творческите им способности да на-

М. Б.

непрани от бюджета. Това не 
що не само, че ще отстрани дина — две гимназията оста

ва финансирана само от об
щината необходимо е да сс 
намери дългосрочно решение.

неправил- чилиПътната секция от Враня съществуващите
прави подготовки за разчмет- пости,

Бесна пости и повече да се пести.
Когато сс касае за изпълня 

Уведомени сме, че в тази ването на бюджета органите 
акция щс участвуват повече на общината трябва да зачи- 
булдозери и друга механиза- -гат решенията на скупщина- 
ция. Това с необходимо, за- та. Това значи 
щото на някои места снеж7 отнасяне към 
ните преспи все още дости- ползват общинската
гат височина от по няколко Впрочем, досега не е
метра. В акцията на разчист така. За заплати 
ването ще участвуват и рабо обезпечавани средства, макар 
тници от транспортното пред че са съвместните общински 
приятие, ако сс окаже нуж- фондове изпразвани. За ра- 
да, и населението от любат- злика от това средствата, ко 
ски район. мто е общинската скупщина

местните общно- ли решение за условията по 
кредитиране на жилищното 
строителство. С решението са

но щс даде възмож-
ването на пътя през 
кобила.

правйт на местна почва.
В. В.

Кредити за жилищно строителстворавноправно 
всички, които

с жилище?Как да се сдобиетекаса. 
било 

винаги са

УСЛОВИЯТА ЗА ДОВЪР
ШВАНЕ НА жилището садру 
ги. Именно кредит за довър
шване на жилището може да 
се получи под условие, че 
жилището е построено вече 
60% от предварителната про-. 
ектна цена. В такъв случай 
може да се получи кредит в 
стойност 40% от проектната 
цена на жилището при срок 
на изплащане 20 години и 
лихва 4%.

Неотдавна Стопанската бан 
ка в Белград и клонът в Пи
рот със службите в Димитро 
вград и Бабушница са прис-

25 години при годишна лих
ва 3%.

Бойците от освободителна
та война или инвалиди от во 
йната, които работят, 
допълнителни облаги, т.е сро 
кът на изплащането е 30 го, 
дини, лихвата 2%, а след вно 
ската на 50% от стойността 
на жилището не ще 
шест месеца-

ПРИ СТРОЕНЕ НА ЖИЛИ 
ЩЕ — условията за отпуска 
не на кредит са същи както 
и при купуването на готово 
жилище.

иматВ. в. заделила на

предвидени условия за от
пускане на кредити за стро
еж на жилища за продажба, 
за купуване на жилища от 
страна на предприятия или 
частници, за изграждане на 
такива от предприятия или 
частници и за довършване на 
започнати строежи.

чакат

м. н. н.
Как да купите жилище? 
Купуване на Изпълнителният съвет на ССРН в 

Босилеград предлага:
жилище 

предприятие се кредитира 50 
на сто от договорната купо- 
продажбена цена. Но за да 
се получи кредит, частникът 
е дължен да внесе в банката 
предварително 50% от цена
та на жилището, а кредита 
да получи след шест месеца 
и то при следните условия; 
отплащането на кредита тря
бва да се извърши в срок от

от

ДА СЕ РАЗ
ШИРИ ИЗДАТЕЛСКИЯТ ПЛАН НА 

„БРАТСТВО“
Тези 

съвет
зация на ССРН в Босилеград

дни
на общинската органи-

изпълнителния обсъди издателския план на 
новинската установа „Брат
ство“ за тази година, който 
бе приет с известни предло
жения и препоръки.

В разискванията се подчер 
та, че е необходимо тази из 
дателска дейност и занапред 
да се разширява. Предлага 
се: превеждането на учебни, 
ци за основните училища съ
що да поеме „Братство“. И не 
само това. С прибавянето на 
литература по български е- 
зик трябва и занапред да се 
продължи. По такъв начин 
много гцс се помогне на уче 
бното дело на българската 
народност.

УСЛУГА“ ПРЕД ФАЛИТ11

Според годишния баланс ус 
лужно - занаятчийското пред 
приятие „Услуга" в 
град е направило дефицит от 
20.000 нови динара. ч 

Тази загуба предприятието 
не е в състояние да навакса, 
защото не разполага с фон
дове. Сумата е висока 
ради това, че брутопродукта 
на предприятието е 
телен.

За изплащане ма минимал

ни лични доходи 
тието е взело 20.000

предприя- 
нови ди 

нара от общинския фонд об 
щи резерви. Това обаче ня
ма да заздрави

Босиле-

положение-то.
Съдбата на предприятието 

е крайно неизвестна. Наско
ро общинската скупщина ще 
вземе решение дали то и по- 
нататък ще остане да съще 
ствува, или ще бъде закрш

и по-

незначи-

то.
В. В.
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г̂ХОРСКИ РАЗМИШЛЕНИЯ ^1 Любопитни факти
Най-старият дъбЗА СНАБДЯВАНЕТО И СНАБДИТЕЛИТЕ

Динарската стойност 
ва, което са купили • 
вградчани и гостите 
и селата, както е 
доближава

На един от склоновете на 
планината Диур Саар, в Съве 
тека Армения, е открит най- 
старият дъб в света. Диаме
търът на стъблото 
метър

на то- 
димитро 
на града 

известно, се 
ДО сумата от з 

милиарда стари динара. Но 
от тези три милиарда значи 
телна част е оставена не в ди 
митровградските магазини а 
в Пирот, Ниш и други 'гра
дове, където хората са ходи
ли за един или дРуг Пред- 
мет. м

«„^™ЛчИ„а ЯЕ речем^за^бувките. га2

са ги тл° Ш'е ЗЗДОВОЛИШ ВКУ’ на „Борово" се купуват обу- 
е отппНипТ°Ва' К°еТ° Г° ИМа> вки- хонто другаде са по-ев-
магазини стмнага МН°Г° С П0ВСЧе °Т 2000 Ст' ди

Жрвл™. страната. нара) в нишкия магазин на-
1МП е“ските Долни дрехи съ7 пример). В бивша „Астра" — 
ЩО не се предлагат богато, също
‘О С“™и колани, комбинезо Изглежда, че би трябвало 

А съвременното, да е обратно. Ако вече се дъ
Изглежт.?? липсва. Ржи сметка, че потребителят

чяИз™гЖДа главната причина тук е „по-тънък" и трябва 
за такова сортиране на сто- у а
ката лежи в

половин 
над земята въз 

лиза на десет метра, а най- 
големите клони на дъба имат 
един метър в диаметър. До
пълнително е установено, че 
гигантският дъб е бил поса
ден от арменския генерал 
Вардан Мамикоян в навече
рието на една битка през 449 
година, т.е. преди 1520 годи-Нормално е да му се сервират по-евтини 

нещо друго — и некачествени стоки с рег 
„„ по-слабокачествени довна цена, защо тогава не 

но са П0Дх0Дящи за гос- се снабдят магазините и с по-
** туристи. И да бъдем ис разнообразни преоценени ста 
Р ни и ?а някои наши ки. Нали и в тях хората че 
екуланти, които с тази ев- сто могат да си харешат не- 

тиния минават границата и щ0 и да го купят евтино. То 
си правят рентабилни сдел- гава би могло да 
ки, ползвайки конюнктурата 
на пазара в съседната стра
на. А евтините стоки 
носят печалба

да се запита 
човек, защо димитровградча- 
ни не купуват всичко, каквото 
им трябва в своя град, 
към цената на купената 
ка прибавят разходи 
туване, които понякога 
покриват с никакви 
ровки.

Отговор ни даде 
макиня

ни.
евтини. Разбира се дъбът не е дър 

вото, което доживява най-го 
ляма старост. Отдавна е 
вестно, че боровете от 
Пинус аристата от западните 
склонове на планината Витни 
в Калифорния са по-стари от 
1000 години, и че някои от 
тях доживяват и до 4000-го- 
дишна възраст.

из-сто видаи за пъ 
не се 

команди- се оправ
дае поне малко липсата Пазарът е снабден

готвени за шефуване и снаб
дяване. Някъде се разполагат 
приучени хора и пр.

От друга страна цялото съ 
стояние на търговията не мо 
же да не ни навява и друга 
мисъл — именно, че предпри 
ятията, които са дошли от
вън ,са дошли като печалба- 

да понаберат някой 
динар, да оставят тук задъл-, 
жителните размери от данък 
— оборота и когато задуха 
неблагоприятен търговско-по 
требителски вятър, да си „съ 
берат парцалите“ и потръсят? 
друга „юговина“.

А така не бива, поне в и- 
мето на търговския морал, 
който все пак би трябвало 
да съществува в нашата со
циалистическа търговия.

М. Н. Нейков

наедна до- 
димитровградчан- 

ка, която неведнаж е отива
ла за покупки в Пирот:

— Купувам тук, но за по- 
добра стока

солиден асортимент в мага- 
също зините. .А така излиза, че на 

на предприя- потребителя не се държи ни 
тието, защото сигурно са им как освен да му се изпразни 
сложили солидна надценка, джобът, 

настра-. Иначе как да се обясни, че 
асортиментът е средната годишна заплата в 

Димитровградско е най-голя- 
ма именно в търговията.

Разбира се, това не се от-

Оригинален
фенерходя ТЪРГОВСКАТА КУЛТУРАна, защото

Някои граждани търсят 
причините за неснабдеността 
и в способността на тия, кои 
то снабдяват, и в политика
та на предприятията, които 
имат магазини в Димитров-, 
град. Ако се тръгне в проуч- 

и ване и на това, лесно би се 
стигнало до извода, че в мно 
го случаи липсва и търговекц 
подготовка у много хора, ко 

^ ито водят тази политика на 
снабдяването, или просто ка 
зано липсва им търговска ку 
лтура. В някои магазини „ше 
фствуват“ собствениците на 
помещението, без да са под-

по-голям оттук.
При една разходка 

газините на
В Андите в Перу, в Южна 

Америка, някои индианци Ж|И 
веят при твърде примитивни 
условия на живот в джунгли 
те. Тези племена са потомци 
на инките. Лишени от придо
бивките на днешната цивили 
зация вечерно време те 
осветяват с особени фенери, 
направени от тикви и напъл
нени с бръмбари, които из- 
лъчават в тъмнината вълшеб 
на зеленикава светлина.

из ма- 
Димитровград 

може леко да се открие, кол
ко истина има в изказването 
на тази домакиня.

ринася само за текстилните и7 
ли конфекционни магазини. 
То си е общо явление и в ма 
газините за хранителни 
други стоки за потребление.

А нашият потребител има 
много начини да узнава се
га, какво се произвежда 
предлага от пазара у нас, кое 
е хубаво и качествено, а кое 
е демодирано отколе. Телеви 
зията например с рекламата 
много допринася за осведомя 
ването на купувача. А щом 
е осведомен, то'й отива да ра 
звърже кесията си там, къде 
то има по-богат асортимент 
— в другите градове.

МАЛКО НАМАЛЕНИЯ
Че търговията малко обръ 

внимание на купувача и 
го принуждава да търси сто
ки и настрана се доказва и 
с един друг факт в Димитро 
вград. За три и половина ме
сеца не е имало никакво по- 
значително предлагане 
преоценени стоки, като 
ключат единични конфекци
онни артикули. Често се слу 
чва да видиш във витрината 
плат или риза, която друга1 
де е по-евтина и с повече от

БЕЗ ОСОБЕН АСОРТИМЕНТ
се

Макар да има няколко ма
газина за продажба на тек
стил, и то на известни бел
градски и други предприя
тия, изборът на тъкани си 
остава под равнището на сре 
дните градове у нас. Няма 
достатъчно добри платове, 
нито тъкани за рокли и дру 
го облекло. Става въпрос за 
разцветките, за десена, за ка 
чеството. Искаш ли вълнен 
плат
колко топа еднакво качество

Автоматични
прозорциЗАПОЧВА ПРОИЗВОДСТВОТО 

НА КУВЕРТЮРИ В Англия предстои масово 
производство и продажба на 
нов модел прозорци за сгра
ди, които могат да се затва
рят автоматично, когато шу
мът в околността 
определени граници, а 
като шумът изчезне - 
матично могат да се отворят. 
Новият модел прозорец 
намери широко приложение 
при сградите, които са до шу 
мни обекти — летища, авто
стради и други.

ще ти покажат ня-

В миналата събота в дими
тровградска „Услуга“ е пости 
гната още една скромна тру
дова победа. В този ден прщ 
ключи монтирането на тъкач, 
ния стан за тъчене на черги 
— кувертюри, за които вла
дее голям интерес сред дома 
кипите не само от Димитров 
градско, но и от другите кра 
ища на съседните 
Станът е пуснат в работата и 
наскоро ще може да се пран

ят поръчки за тъчене на та
кива черги.

„Услуга“ е монтирала този 
стан с цел да улесни тези, кс) 
ито искат да имат този вид 
черги. Досега много домаки
ни, за да си набавят кувертю 
ри трябваше да носят вълна 
в съседна България и там дц 
им тъчат черги. Разбира се 
това им костваше и много па 
ри и много време.

=» ща

Какво показва 

знака?
надмине 

след
авто

на
Тоя знак на главната ули

ца „Маршал Тито" в Дими
тровград трябва да означава, 
че тук наблизо се намира зд

щесе из

комуни.

м. н. н.

л
руми. Казва се, че водили безплодни разговори, без 
да имат предвид действителните проблеми на спорта 
и физкултурата. Какъв да бъде спортният център, 
как да се строи — е тема, зарад която не потръгва 
изграждането. А една част от тези спортни обекти е 
трябвало да бъде готова още през август миналата 
година. В разговорите проникват въпросите, как да 
се строят терените, по какъв образец да се гради фу 
тболният стадион, но нищо не се прави. Даже и то- 
ва,което е построено, постепенно пропада. Баскетбол
ното игрище вече търси поправки, а най-малко се 
слуша и зачита думата на самите спортни работници, 
които на времето дадоха принос за развитието на 
спорта и подеха инициатива за строеж на спортен

Нашият коментар

ВИНОВНИ СА ХОРАТА 

А НЕ УСЛОВИЯТА
Щом стане дума за спорта в Димитровград, вси

чки са съгласни, че някогашното динамично разви
тие склерозира. От миогото спортове, в които младе
жа ^абот^ешно^щюртната3 стрелба," въп^

ма нито следа. Най-учудващо е, че пито една жена 
със спорт, с изключение на задължи- 
физическо възпитание в училището.

център.
Ясно е, че без изграждане на. спортни игрищц 

няма систематично и организирано спортуване. Раз- 
такането сега пречи към строенето да се пристъпи 
при по-благоприятни условия, защото строителните 
работи и материалът са по-скъпи от по-рано. Сред
ствата на фонда за строене на спортни обекти са 
над 11 милиона стари динара и може доста да се на
прави, ако се работи. Но как да се преодолеят субек 
тивните бариери, които пречат на акцията?

Този въпрос сега е най-важният и иска отговор. 
Размислите ни водят до заключението, че в дими
тровградския случай не става въпрос за материални 
средства, но за хора. Ако те представляват бариера 
за строенето на центъра по клубови или други при
чини проблемът за спорта и неговото оживяване е 
обществено-политически проблем. Затова пред младе 
жта, профсъюзите, спортните дружества и клубове, 
пред СОФК-а и обществено 
зации сс поставя въпрос да сменят хората, за да се 
открият нормални пътища за работа. Общественият 
договор по тези въпроси с належащ не само зарад 
самоуправителните решения, но и защото все повече 
трудещи се и младежи искат освен труд време и мя-

М. Б.

не се занимава 
телния час за 
Някога не е било така.

Замирането на спорта и на физическата култура 
ие е отражение на бездейиостта на младите, на тях
ната незаинтересованост за всекидневна рекреация и 
забава Тъкмо обратното, младите все повече набля- 

искат да се намери изход от тази особена кри- 
предимно от субктивио ес-

Обаче не еравно заведение, 
така. Не че в града няма здра 
вно заведение. Но то не 
е толкова близо.

Защото тоя знак 
вен, когато амбулаторията 
града бе в една стара къща, 
сега частен дом, веднага зад 
банката.

Димитровград
здравен дом преди 

Оттогава

бе поста
в

гат и
за, причините за която са
тество.

Затова цяла година на много заседания се търси
договори Ии

вори няма никакви практически решения. Даже СОФК- 
а и ръководствата на клубовете изглежда ие са на
ясно какво трябва да се направи, за да се реши въ- 

Всъщност работата е да се подобри качество- 
станс по-масов и да се изгради спор- 

остават без рез- 
положе-

получи модо 
няко 

обаче 
нищо

рен
лко години, 
никс/й не е предприел

знак да се ПРС 
здравния дом. 

ще стане 
поиска

политическите оргаии-
и съответния 
мести до сами 
Питаме се какво

някой чужденец
помощ? 
с някой да 

тоя

просът.
то на спорта да
тен център- Досегашните разговори 
ултат. В кръга на спортните работници за 
нието се обвиняват ръководителите в спортните. фо-

ако
спешно лекарска 

Крайно време 
се сети и да
знак на съответното

сто за спортни занимания и развлечение. Упремести
място. у 

СТ. Н. V
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Димитровградска мозайка■гмШ^тЛошо ПРОЛЕТНА СЕИТБА
БЕЗ МНОГО СЕМЕсе бачс малко закъснение в раПролетната сеитбата чука

звитието на пшеницата и тона вратата. Приготовленията
сеитбазакъснялатазарадобаче още не' са завършенипише и неблагоприятните климати-спясио. В кооперацията имат

чески условия през есента.мъка с тракторите, повечето
Сега обаче са налице всичкиот които са съвсем износени
условия. Зимата беше добра, 
влага има доста- Трябва оба-

и не се изплати поправянето.
Минерални торове има достана че да се внимава с подхран-тъчно, по все още е нсдоста-

ване, на посевите, защото токул-тъчио семето за разни
е много важно. Първото под-Както ни съобщи заве-тури

ждащ земеделието , в община хранване на пшеницата вече
е привършено навсякъде.

В момента, каза Маринков,горите ссмста, кооперацията има
цвекло и слън-от люцерна,

има много изгледи, с огледчоглед, но с оглед на интерс
на състоянието на ншеница-са па земеделските произво-
та, времето и подхранването,може да се окажедитсли
реколтата през лятото да бъ 
де много добра- Но, ако вре-

нсдостатъчно и то.На 16 март в Босилеград 
се проведе отчетно събра
ние на гораните, на което 
сс обсъдиха двегодишните 
резултати, прие сс план 
на работа за тази и идната 
година и връчиха награди на 
най-добрите горани и бряга*

мето послужи докрай.Пръскане на овощните
М. Н. Н.дръЬчета

В цялата община, но еди- БЕЛЕЖКАпично и без голяма масовост.
земеделските стопани извър

нашват зимното пръсканеди. Дефицитиовошките. Тази мерка, коятоВ отчета за работата на го 
раните през изтеклите две го 
дини се казва, че са осъще
ствени завидни резултати, ко 
ито говорят за 
характер на тази 
ция. До 1970 година горан- 
ските бригади в Босилеград-1 
ско ще залесят още 120 ха 
ерозивни площи. За тази цел, 
гораните ще вложат 
трудочаса. Предимството що 
се даде на онези площи, кои 
то досега не са много залес
явани. Те са в Църнощица, 
Горно Тлъмино, Зли дол, Гор 
на Любата, Млекоминци, Гло

би трябвало да бъде по-ма
сова в селата, ще допринесе
за унищожаване на вредните Съвсем рядко управите нанасекоми и за запазването натворческия

организа-
стопанските организации и орцвета, който тази пролет из- на самоуправлениетоганитеглежда ще бъде повече, с ог решават такива лица да да-лед на досегашните условия дат на отговорност. При то-и развитието на овошките. за положение се забравят заА повече цвят, значи и по- споредконопредписанията,14.850 новиплод, ако нямавече които за дефицит по-го лямстудове и слани. от 1.000 нови динара трудова
та организация е длъжна та

много добриЕсенниците кова лице да предаде на съд.
Че с тоя закон не се за-

Есенниците са много до чита има примери. Например
бри — ни съобщи завеждащ 
земеделието при ОС в Дими- 

агроном Йордан

Да се защити от секирата миналата година в лисинска- 
та кооперация магазионерите 
и изкупчиците са направили 
дефиц*Сг~ от 30.000 нови ди-) 
нара. Но изглежда не е само 
това. Сега се изследва и един, 
нов дефицит, който сигурно 
надминава 5 милйона стари 
динара.

В търговското предприятие 
„Слога“ магазинерите дъл-, 
жат на предприятието към 
30.000 нови динара. Между 
тях има и такива които има^ 
дефицит и над 5.000 нови ди 
нара. Според закона това пре 
дприятие трябва да даде на 
съд шестима магазинери. Оба 
че това се не практикува.

Сервитьорите в гостилнича- 
рското предприятие „Кин 
стан“ също са направили го-; 
леми дефицити. Така . напри4 
мер при един от тях има де
фицит от 11.000 нови динара. 
Има и такива, които в нача
лото на тази година са оста
нали да дължат на предпри-, 
ятието суми от 5.000, 7.800 нц 
ви динара. От тези работни
ци само един е даден на съд. 
Другите си работят в пред»

ха парично наградени и два- тровград, 
мата ентусиазисти Стоян Ев- Маринков, когато го питахме 
тимов и инж. Минко Яки- 
мов.

ществува противоречие, как- 
то го разбират някои. Има 
условия тези два отрасъла па 
ралелно да се развиват.

жие и др.
И в плана и в бройните 

разисквания на събранието 
се изтъкнаха нуждите да се 
спре унищожаването на ново, 
залесените площи. Това е се 
риозен въпрос, защото една 
трета от новосъздадените го 
ри се унищожава. А главни 
унищожители са добитъкът и 
хората.

Изтъкна се обаче, че меж 
ду залесяването и развитие
то на животновъдството не съ

за посевите.
Измързване на посевите не 

е забележено никъде. Има о-
но

при положение да се премах 
нат недоразуменията. И още 
нещо. Животновъдството трд 
бва да получи необходимото 
място в стопанското

В. В.

СЪ'^€1ТП4 {Щ Торене на 

МЯШЛТоЛ ливади
развиг

По-точнотие на комуната, 
трябва да се обезпечава до
статъчно животновъдна хра
на. Единствено тогава новоза
лесените площи няма да се 
ползват за напасване на до
битъка.

С косепето на ливадите почвата обеднява на храни- 
вещества. За да се запази плодородието и осигури 

добър сенокос тя трябва да си получи нужните хранител
ни вещества. Това пък става с наторяването, било 
вотински, било с минерален или с комбиниране на двете 
торенета.

телни
Наказанията на съдията 

за нарушения не помагат.
Ето защо е необходимо да 

се търси решение на друга 
страна. По-конкретно — тря
бва да се заложат всички в 
комуната. Между тях голяма 
роля имат собствениците на 
залесените площи, местните 
общности, горанските брига
ди и др.

Нужно е да се продължи 
със създаването на тревисти 
площи. И земеделските коо
перация трябва да премах
нат своето неразбирание към 
благородната и трудна зада
ча на гораните.

Накрая на събранието ску 
пщината избра нов общински 
горански отбор от 15 члена 
и надзирателен отбор от з 
члена. За председател на 061 
щинската горанска организа
ция е избран Стоян Станков, 
гимназиален учител, а за се 
кретар инж. Драган Мицов. 
Ведно тези двама ще бъдат 
и делегати на републиканска 
та скупщина на гораните.

Бяха връчени и награди на 
най-добрите горани. За от
делно залагане и организира 
не на горанските акции бя-

с жи-

ПОРАДИ НЕДОСТИГ НА ИЗ
Ливадите се торят по два начина: повърхностно иКУП основно.
ПОВЪРХНОСТНОТО ТОРЕНЕ е с ограничено дей

ствие и трябва да се прилага всяка година, т.е. след всяко 
косене. То дава добри резултати само 
със запазена тревна покривка. Наторяването 
разтворими торове, за да може растенията да ги ползва 4 
по-лесно. Най-подходящи са за тази цел селитрата, нитро- 
мопкалът и др. От фосфорните торове се употребява су^ 
перфосфатът, а за придаване и 
се употреби 40% калиева сол. За

ПРОПАДАТ 

40 ВАГОНА 

ЯБЪЛКИ

когато ливадата е 
става с леко-

на калий най-добре е да 
„„„ „ това торене подхожда и
смесеният тор с комбинация азот—фосфор—калий.

ОСНОВНОТО ТОРЕНЕ се прилага като се разорат 
ливадите, където тревната покривка е съвсем обедняла и 
трябва да се обнови със засяване на тревни семена. За то» 
ва торене се препоръчват по-трудно разтворими 
ито по-дълго действуват.

Ето един рецепт:
На 10 декара площ трябва 
Суперфосфат около 400 

кг; азотни соли

приятието, като че ли всич
ко е в ред.

Според груби изчисления, в 
Босилеградска комуна имц 
над 40 вагона „залежали" 
ябълки. Това ценно богатство 
пропада, защото няма пазар; 
Земеделските кооперации не 
са направили сериозен опит 
да помогнат на производите
лите.

Ябълките пропадат, или се 
използват за

В. В.

торове, ко Дребосъци
да се хвърлят: 

кг; Калиева сол около 200 Като за народни 

представители
— около 300—400 кг.

Суперфосфатът се разхвърля по ливадата през маот
ная™ДеСеТИИ2» ДНИ Преди да е започнала да расте трев 

ата покривка. Калиевата сол също толкова дни преди а 
азотните торове се хвърлят непосредствено преди да е 
почнало растенето на тревната покривка. Ако^шшадата да-' 
топ се гЧ* Г°Са Пре3 годината» тогава най-много 
си?ба Р В НаЧаЛ0Т°' а после п°малко след всяка

ракия, коятц 
също никой не търси. Ето за 
що килограм ябълки се прц 
дават и по 0,80 динара! Хора 
та са съгласни да правят и 
„размяна". Например за 
лограм царевица да дават ки 
лограм ябълки.

Но засега нямат

На учредителното събрание 
съвета за грижи на децата, ко
гато трябваше да се избере кан- 
дидационно-изборна комисия един 
от присъствуващитс предложи 
състава й да влезат всички дирек

па

ки- азотен
ко-

в
АпгА„КаЛ11еВа С0Л “ П0чвата само увеличава действието на
топо^Гтп^Г Не 6ИВа Да се Употребява? само 
торове трябва да се има мярка. Ако се хвърли много

а тоаа ™“ ' 

р.г

такива
възможности.

Дали наистина не може дч 
се намери пазар за босиле- 
градските ябълки при поло-1 
жение когато във вътрешнос
тта се продават по 3 и пове
че нови динара?

тори на основните училища. 
— Не може

азотни
— отвърна друг — 
разпадне деловия

ще
тогава ще сс 
президиум!

е ка-

— Не се намираме на събрание, 
когато се предлагат народни пред 
ставитсли! добави трети. 

Съвсем ясно: напоследък дирекВ. В.

торите са много популярни.
Страница 6

БРАТСТВО * 28 МАРТ 1969

/ •



В лисинската кооперация Из дейността на съвета по земеделие

Неизползвани възможности МАЛКО ГРИЖИ ЗА
животновъдствотоЛисинската земеделска

перация има най-добри 
вия за развитие на 
панската дейност. Тези въз
можности не се използват на 
пълно. И при наличие на та
кива. условия кооперацията 
от година на година'бележи 
все по-слаби резултати.

При обсъждането 
шния баланс

коо Присъствието на 
ност и небреж- 

незаинтересованост 
при най-компетентните 
перацията ражда 
следици. Много 
продадени.
«гаражират" под ведро небе. 
премахнато е угояване на до 
битък. Запасите на стоки мно 
гократно се увеличават и в 
момента възлизат 
ЛИОН и 125 хиляди 
нара. На
заплаща лихва от 9 

Тази стопанска

реализацията на кооперация
та е по-малка с 21 на сто. О- 
собено слаби

усло- 
селскосто

Тези дни саветът по селс- Но тази полезна акция обаче 
ко стопанство при общинска спряла. Под мотивировка че 
та скупщина в Босилеград с разплодните станции 
най-голяма сериозност обсъ- нтабилни. 
ди състоянието на животно-

В КОО
сериозни по 

машини са 
Останалите се

са резултатите 
селскостопанското произво

дство.
се нере 

Всички компетен
тни си направили оглушка и 

Това позволили

в
Според собствения 

план в тази област коопера
цията е трябвало да осъще
стви бруто-продукт ' от 720 
хиляди нови динара. Реали
зирани са едва 30.000 новиди 
нара. Това ясно говори, ч^ 
е кооперацията почти 
но е премахнала своята 
вна дейност, давайки при то 
ва предимство на търговията, 
която в усложнените условия 
също не е дава 
резултати.

Изненадва, че това 
при положение, когато коопе 
рацията ръководи специалист? 
по селско стопанство. Преди 
да дойде за директор 
операцията той бил 
дащ селскостопанската 
ност. Обаче тогава той 
вяваше, че има „вързани" ръ 
це и нищо не може да сто
ри, защото му пречи бив
шия директор.

Кой сега му пречи?
Има се впечатление обаче, 

че и той и останалите в коо 
перацията се успиват и от 
най-малките резултати.

въдството в комуната.
е за похвала, защото в пое- да се върне назад, 
ледните няколко години тоя Разбира се, веднага след 
най-важен отрасъл в Боси- тази необмислена постъпка 
леградско беше занемарен, животновъдството започна да 
Оттук и началото на тази но- стагнира. Отново се разпро- 
ва акция в тази област зае- страни планинската раса „бу-

ша". Поради това положение 
предла сега в комуната от животно- 

га тоя съвет трябва да обвър въдството губят не само про 
же и общинската скупщина, изводители — но и коопера- 
и земеделските кооперации, и циите, и общината. Това е 
всички останали, които
гат да съдействуват живот- преследваше само своята 
новъдството като най-перспек согледа сметка, не оказвайки 
тивен отрасъл в комуната да помощ тоя отрасъл да се по 
да се интензивира.

В рамките на тоя сложен

животновъдството

на годи-
кооперативния

съвет е констатирал, че е не 
обходимо да се преустанови 
начина, по който коопераци
ята стопанисва ,или пак да сс 
обедини с останалите коопе
рации. Ненавременното изку
пуване, нередовното снабдява 
не, липсата

на 1 ми-
нови ди- 

кооперацията напъл
оснотях

лужава отделно внимание. 
Обаче онова, коетона сто.

организаци- 
я дължи на своите делови па 
ртньори 550.000, а на нея й 
дължат 420.000 нови динара, 
^ъм това трябва да се доба7 
вят и дълговете

очакваните
на положителни 

резултати в селскостопанска
та дейност, 
дисциплина не

мо- така, защото до сега всеки 
къ-ставакъм частни 

дица, които възлизат на 40 
хиляди нови динара. Като се 
има предвид 
ние ставя ясно, че коопера
цията не е осъществила нито 
един динар печалба.

В сравнение с 1967 година

както и слабата 
могат и зана 

пред да се толерират. Защо
то поради тези причини 
перацията живурка и 
мира на ръба на рентабилно 
стта.

добри.
В присъствието на директо 

проблем съществуват две не рите на кооперациите взе се 
ща, които изискват спешно 
решение. Това са: как да се 
подобри расовия състав

това положе на ко- 
завежт

коо 
се на-

дей-
зая-

решение да се набавят расо
ви бикове за лисинския 

на тлъмински район. На теритц 
добитъка и друго как дълго- рията на босилеградска коо: 
трайно да се обезпечи доста 
тъчно животновъдна храна.

Преди десетина години при 
земеделските кооперации съ
ществуваха разплодни 
ции, които тогава играеха ва 
жна

и

Каменица перация ще се провежда из
куствено разплождане, защо
то за тази цел съществуващ 
възможности и от преди съз 

стан- даден опит. Идващата година 
тоя вид разплод, ако се на- 

роля. За кратко време правят подготовки, ще 
значително се промени 
расовия състав на

РЪКОВОДСТВО БЕЗ ПОДКРЕПА
- - , • . «а . е въз

можно да се приложи и в ли 
добитка. синския район.

Освен това, за да се изди
гне ролята на станциите, във 
всички села ще се 
кастрация на бикове от пла-

в. В.

Примери за похвала
« а*!*; проведе

ле нинската раса.
За да се обезпечи 

тъчно храна, съветът 
лага кооперациите да 
тат правилата, които се отна 

„ сят до начина на който тряб-
ятието „Димитровград“ в Ди Ва да се ползват таксите за 
митровград на пътя за Лука напсване на добитъка. Покрай 
вица към Димитровград на- другото кооперациите трябва 
мерил 380 000 ст. динара. Пд да разширят фуражната ба- 
рите изгубил един човек от за Разширяването на коопе- 
Желюша. Свободан му вър- ративните отношения с 
нал парите без да иска награ ните производители в 
да. Трябва да се отбележи, област, също ще даде поло- 

чувство че миналата година съпруга- жителни оезултати зя укпрп 
на голяма признателност, и3 та на Свободан Милица Спа ването на животновъдството' 
казвам горещата си благодат сова намерила ръчен часов- в комуната Д
рност на д-р Миовски, профе ник и веднага го дала в об- 
сор на очната клиника при щината Димитровград.
Скопския университет и на Трябва да се посочат още 
неговите ценни сътрудници: няколко примера. Лиляна Пе 
д-р Янева, д-р Стойчева, д-р Йчева, работничка 
Методиева

$ доста-
пред-
зачи->. ' •• V

«*

йр ^: •*ШШ
Преди няколко дни Слобо- 

дан Спасов, работник в гости 
лницата „Снага“ на предпри-

*У'.дИ '
. >•'4,I 8 I

ШШЩ
Е - - БЛАГОДАРНОСТ част

тазишЕТ1
В Каменица има недоразу

мения по въпроса за провеж 
дането на някои комунални 
проблеми . .. Преди години, в 
Каменица се беше родила и- 
деята за изграждане на водо
провод. Трябваше да се довц 
де вода от „Ракиина чешма" 
на два километра от селото. 
Често пъти на конференции 
се взимаха решения и същи
те оставаха само на хартия. 
Ако беше ръководството по» 
активно може би тая акция 
щеше да се доведе до край...

Сега положението е по-труд 
но. Камионите развалиха ре
зервоара на чешмата. Това на 
кара хората отново да разис- 

въпроса за построява

С най-възвишенонето на чешмата. Селото е о- 
станало напълно без вода. Се 
ляните захващат вода по бу- 
нари от селото.

Ръководството на ССРН и- 
ма нещо от пари. Взе се ре
шение всяко домакинство да 
даде още по 500 ст. динара за 
щото трябва 1700 метра водо
проводни тръби. И тоя 
хората не искаха да подкре
пят ръководството. Някои не‘ 
дадоха пари. Обаче все 
работите тръгнаха. Председа
телят на ССРН вече ходи 
Пирот и поръча водопровод
ни тръби. Победиха ония, кц 
ито искат трайно да се реши 
въпроса с водата.

в. в.

в столова
и д-р Христева, та на „Снага“ също беше на7 

които направиха хирургичес
ка операция на болните ми 
очи. Така, че още през вре
ме на самата операция за пъ 
рви път видях отново

път, мерила златен часовник на 
един чужденец и същия бе 
върнала•без да иска възна
граждение. Часовника бил 

све- на стойност 200 000 ст. дина-
пак

в тът. Със своето ненадминато ра. 
изкуство професорът ми 
възвърна видимостта.

Това са примери на чест
ност и заслужават похвала. Сигурно нито на една гара, 

както на Димитровградската 
не се нервират пътниците 
пред гишето за билети. Псу
ват и се сърдят хората нц 
тия, които продават билети. 
Това, защото и на 15 минути 
□реди тръгването на влака 
никой не се явява да прода
ва билети. Хората чакат и ко 
гато загубят надежда да им 
дадат билет, започва да чу
кат на прозорчето, да напом 
нят на служещите, че е вре
ме да отворят гишето.

Вместо да се нервират и 
чукат им препоръчваме да 
прочетат информацията на 
гишето, че „билетите се прс( 
дават един час пред тръгва- 
пето на влака".

Изказва благодарност: 
Тодорка Пенева, с. Извор

Ц. Б. 
ДимитровградБ. Марковкват по

СТАРАТА ПЕЧАТНИЦА 

В ДИМИТРОВГРАД
Л.Ч*- -А X ЛЧК’ * * - — —тинало

главени редактор и издател Интересно е да се добави 
В стария Цариброд е била Не е бил притежателят на пе че Михаил Хаджиев от 1914 

развита локалната издател- чатницата. Минев а известни година напуснал 
ска дейност. За старите цари ят Михаил Хаджиев, родом дейност и станал 
бродски вестници, издавани в от село Филиповци, Трънско. началник в Цариброд. 
Цариброд — „Нишава" и Той нямал голямо образова- 
„Клопотар“ много пъти е пи 
сано в „Братство“. Обаче за 

на Георги Ми-

печатарската дейност в ста
рия Цариброд била кратка и 
угаснала в навечерието на 
Първата световна война.

Хаджиев бил висок личен 
мъж. Квартирувал у Георги 
Минов.

издателска
околийски I

Печатницата най-напред би КОГАТО ПАДНЕ СЕКИРАТА 
В МЕД

В миналия брой на „Брат- 
четем: „Например ме

стната канцелария в Бранко- 
вци не работи вече няколко 
месеца. Служещият също не 
работи, а си получава запла 
та. Съветът е решил да бъ
де върнат на работа. Защо е 
така, не е ясно!

Ако на някой не е ясно, на 
служещия сигурно е ясно, че 
му е паднала секира в мед.

М. Б.

ние обаче с умение и на от- ла инсталирана в помещеии-
ниво ята където днес работи ча

совникаря Рашко Станулов и 
В печатницата работели два берберина Риста Костов. По-

машини

Това са няколко спомени 
за старите печатари в Цари
брод; за които считах, че е

говарящото културно 
оправял работите.печатницата 

нов
ство"почти нищо.

Даже малцина знаят,
Цариброд е имало 

освен 
са би

че уместно да се кажат някол
ко думи днес по повод че- 
ствувансто 20-годишнината на 
печата на народността в Ю- 
гославия,

ма печатари: брат на Михал късно печатарските
Кирил Хаджиев и буквите били пренесени внякога в

и печатница, в която 
посочените вестници, 
ли печатани и различни фор

Хаджиев
и Борис Киров. След война- зданието на Илил Трънски. 
та са съдбата на тия първи Никакви следи от тази печат 

царибродски ница на Георги Минов не саи единствени
печатари нищо не се знае, че запазени. Печатницата към 
Кирил Хаджиев се преселил 1917 година била продадена

муляри и пр.
Печатница Георги 

набавил направо от Америка 
към 1909—1910 година. Но

Илия Ковачев,
бивш книжар и помощник на 
Георги Минов.

Минов

/ някъде в България — значив Лом.
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ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА100 години учебно дело в Димитровградско
ФОРМИРАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТБорбата на прогресивните учители

като гсл Гогов в Гоиндол, Дими- 
П. Еленкоп, В. Манафоп;

по старание и грижи за деца 
та — другарките Милена Гво 
зденович и Вера Репац, какг 
то и местните общински дей 
ци — Г'еорги Алексов, секре
тар на ОК СКС, Димитър Ма 
нов, председател на ОС и И- 
лия Петров, председател на 
ОК на ССРН.

Събранието започна твърде 
тържествено: група ученици 
— пионери на пионерския от 
бор „Иво Дола Рибар" изпъл 
пи програма в чест на петде
сетгодишнината на ЮКП.

Доклад
задачи на общинския 
по възпитание и грижи за 
децата изнесе директорът на 
основното училище в Дими
тровград — др. Кирил Трай
ков.

Неотдавна в Димитровград 
се състоя учредително събра 

бе избран об-иис, на което 
щипски съвет за грижи и вни 

На това
В димитровградското учи- Учителите сс явяват 

ттмтттг1 н п V ч и ли шата на Гра първи носители 
лшш Бачепо и Желгоша, ко- на социализма в Димитровг- 
ито сега са в въстава на ди- радско. Те живеели в тежко 
мнтповгтлекото основно учи положение. Често пъти били 

' ГшГпияда", работи без заплати и без топливо, 
" Те дрехи и храна. Затова социал

демократическата група рабо 
тила активно. През 1906 го-

тър
Младен Гоцев и др. В. Мана- 
фов зарад 
бил уволнен от работа отвей 

училища на България и

иа искрите
мание към децата, 
събрание, освен представите-, 
ли на димитровградските ос
новни училища, присъствува- 
ха и белградските съветници

дейносттакава

чки 
то завинаги.лище

ли прогресивни учители, 
водили борба против местни
буржоазията Рза°гю-добър жк дина те протестирали против

гггяйг™ зя* ^г^о^^пе.
ния живот в града и по се- дагогически идеи в училище
лата Някои от тези учителц то, откривали допълнителни лата. пякои и 1ф0СВСТ11„ курсове в града. У

чителското дружество от Ди- 
инициатор

Б. Николов
на

Дж. Маряяович в 

Димитровград за предстоящите 
съветбили и членове на БСДП 

активни членове на
ското социалдемократическо митропград 
дружество, което в Цариброд за свикване на учителска

на 25 ссптем циалдсмократичсска конфе
ренция за цяла България. 

Между по-известните :
началото на топа сто- 

били Васил Сливков в

организирал културно-заба
вния център от Ниш, съвме 
стно с димитровградския кул

На 29 този месец на дими е 
тровградската сцена ще госту 
ва всеизвестният изпълнител
на забавни мелодии — Джор турпо-забавен център, дими- 
дже Маряпович. Той ще го- тровградчани трябва да 
сгува заедно със „Синия аи- платят 300 хиляди стари ди- 
самбъл" и солистите 
пълнители Драган 
Радмила Микич и Зоран Гсо 
ргисв. За гостуването, което

Учител-
било

со-
било основано 
ври 1895 година. Групата ви- 

нмала по 6—14 членовц 
в зависимост от броя на учи 

службували

за-
учи-наги из-тели в 

летие
Градини, Найден Киров в Же 
люша и Димитровград,

нара, па затуй цената на вхр 
дните билети ще бъде пет и 
шест динара.

Същевременно бе разгле-Стойнич,коитотелите,
през съответната учебна 
дина. Прогресивните 
ли разпространявали прогре
сивен печат, като „Учителска 
искра“, „Работнически 
ник", „Ново време“ и др.

Водили борба с реакциони 
те елементи в града, и ' има- 

стълкновения, като

дан и приет проектът на пра 
вилата на новосъздадения об 
щински съвет за грижи и въ 
зпитание на децата.

Трябва да отбележим, че 
разискванията след доклада 
и проекта на правилата, из
тъкнаха на централно мя- 

от повишаване

го-
учите- Ан-

Трябва ли да последва признание?вест-

ли чести
това с директора на триклас- 
ното училище, ■ 
май 1895 година в една реч 
нападнал учителите - социали

аЯГ. ~ „о 
философски науки". Този ди петърлшката пещера „Попо-
ректор на основното триклас- ва "®^кат° пещера Т ' дей- дземието. ' тралните места във витрини-
ово училище в Цариброд бид ^еляо елна ох най-краси- С това писмо целим след- те на бъдещия музей — в не 
разобличен от редакцията на интересните не само в ното: понеже не само в на- говото антроположко, биоло-
"СПоогоесивните учители има Югоизточна Сърбия, но и в шия местен печат, но и сто- жко и геоморфоложко отде- 
л„ПРс=”=„ГТ» върху „о-голям мащаб. Искаме да =я и то “У™™*™“
ктпттупното пазвитие на мест припомним, че за известен листи и учени е заявено, че
ното население През 1899 го кръг любители на природата „Попова печ е паметник н
дина с помощта на учители- и старините от Димитровград които няма цена, не е л
те било създадено културно- и досега не беше тайна как- У й _ опас. __
просветно дружество „Христо ^ нос™ “Твестност, влезе в |

и науката да очаква от нея и че мистериозната тъмнина и от =
По е нужно незабавно да се пре кри тази пещера, чиято ела- = М

ва расте от ден на ден = 4=
да бъде известен. Този Ц
човек беше Тодор Панов сту =

никой сериозно не дент на Юридическо - иконо {=
Ниш, | 

скромен Ц
биви любители на природата младеж, който несправедливо ц

сега остава неизвестен. Пред- =
лагаме ръководителите на об Щ

наш приро- ществено - политическите ор Ц
ганизации да не го забравят, =

началото на октомври в „Бра ството с тях да се гордеят и- 
тство“, „Другарче“ и 
ние „Мост", номер 7 от 1968 дето тези природни паметни-

до- ци се намират. С други думи.

Тези дни „Политика" няко 
лко пъти обнародва възтор
жените статии на

който през списа- мат е на хората от областта къ сто нуждата 
на обществения интерес къмизвестния

Александар г„ където са поместени
ри и скици на предполагае- смятаме, че материалите на- 
мия изглед на някои от още мерени в „Попова печ" тря- 
неоткрититс помещения в по бва да заемат едно от цен-

най-младите жители на кому 
ната. Стана дума и за откри 
ване на детската градина, ка 
кто и за активиране на пио
нерска организация в града.

Накрая бе избрано ново ръ 
ководство от 19 членове.

Ст. Н.Сп. Сотиров

първият човек. ШШШШШ1ШШШШ ВШ1Н]||1Ш111111ШШ11111!НШШ11Н11111111И1111Ш1ШШШ111111111111Ш11Ш1Ш1111Ш

Ботев". В това дружество ра
ботили и много учители
други прогресивни хора.
повод на Първи май 1899 го дприеме изследване. Но как- 
дина те изпратили телеграма 
до БРСДП, която гласи: „Ние, 
другарите от границата 
братска Сърбия по 
празника на труда присъеди- денията на тия некористолю IV година ,твърде 
няваме се към интернациона 
лния работнически 
„Да живее съзнателния про
летариат! Долу вековните ти 
рани, които сковават роба.
Другари напред с вяра в де
лото, нека видим Берлин по- 
скоро и у нас. Долу полити
ческите акробати!"

то много пъти, така се случи
и сега НА ОНЯ 

СВЯТ
на

случай взе под внимание предупреж мическия факултет в

възглас: отстранино се почака друг 
да обърне внимание на вели
чината на този 
ден паметник. Почти никакъв 
отзив нямаха статиите, поме 
стени в края на септември и

— Елин Пелин —но го достойно наградят. =
Освен това считаме, че при 5

бъдещите изследвания на =
„Попова печ“ трябва да бъ- Ц
де поставено условие, щото {§
никой да не прави изследва- Е§
ния без участието и на пред Ц
ставителите от инициативна- ==та комисия за учредяване на = 

и краеви музей. Природните Щ 
от красоти и паметници са об- =

по-често що достояние, но преимуще- = 
кино =

Когато се разнесе из село новината, че дя
до Матейко починал — никой не повярва, за- 
щото то>й обичаше да се шегува, па и по-на
пред такова нещо с него не бе се случавало. 
Ала когато баба Йова разправи за последния 
му час, всички се увериха, че тоя път той не 
се шегува. Върнал се човекът от дърва, разто
варил магаренцето си, вързал го, турнал му се- 
нце и щом влязъл в къщи, та приседнал край 
огъня и запалил лулата си, нещо го прерязало 
през половината, той легнал, заохкал и ...

Събрали се съседи, отишла и баба Йова. 
Нали бе сиромах самичък. Той и кротката му 
магаричка, сива като гълъбче, послушна и хргь 
сима

ПОДВИЖНОТО кино
във висок

водол, залите бяха препълнетПодвижното кино при кул
турно-забавния център в Ди
митровград направи обиколка 
на височките села. Тоя 
бе прожектиран югославски
ят филм „Маршът на Дри
на", който предизвика голял-} 
интерес сред населението от 
тоя район на общината, та
ка че в отделни села 
меница, Сенокос и Долни Крц

ни.
Желанието на всички 

граждани, и ученици 
тоя район е едно: 
да виждат подвижното 
във Висок, понеже културно- 
забавният живот е твърде _слаб. Семинар по есте-

Според обща преценка, тоя _______ —
филм безспорно са гледали СТВОЗНЗНИС И ООПДС- = 
над 600 души.

път

като калугерка. Отишла баба Йова, ама 
душа спира ли се, да я запре? Само, разправя 
тя, му викам да се прекръсти и той, божем 
сили, ама не може да мръдне. Донесоха му по- 

. нуда шишенце ракия. Той я взе, засмя се, та 
чак. очите лду светнаха и ... издъхна.

Издъхна с усмивка. Дали

Ка- =ствознаниеБ. М. I че в рая му е 
тогава душата влязла, или че ракийка видя, то
ва никой не може да каже.

Когато сиромах дядо Матейко

В организация на димитро §§ 
вградското основно училище =§ 
„Моша Пияде“ на 20 и 21 =
март т.г. в Димитровград се = 
състоя двудневен семинар по = 
естествознание и обществозна Ш 
ние за преподавателите от ж 

и Звонс- з

МЕТОДИ ПЕТРОВ СПЕЧЕЛИ 

ПЪРВА НАГРАДА тръгна за
оня свят, той най-напред се спря на един кръ
стопът, дето имаше много пътници, такива ка
то него.Тези дни 

съвет
работническият от 2 хиляди динара спечели 

на комбината за кау- димитровградският художник Димитровградско 
чукови изделия „Димитров- Методи Петров, а втора от 
гРаД“ по предложение на 1.500 Мирослав Нешич от Са- 
комисия от специалисти из- раево и Славиша Петрович, 
бра марка за предприятието, скулптор4 от Белград.
На конкурса, който бе ра-

Добра стига! — поздрави ги той и без 
много да му мисли, попита: — Бре, байовци, на 
къде се отива за ада?

Всички го погледнаха зачудено.
За пъклото, за пъклото, кой път води? 

поясни високо дядо Матейко.
Посочиха му го и той се упъти право по 

него.

ко.
За семинара бе проявен о-

интерес и много пре7 = 
подаватели по тези предмети, = 

представлява както и директори на основ = 
вните училища, с

собен

Знакът-марка
записан неотдавна, участвуваха ботуш и буквата „Д“, 
към тридесетина художници ната буква от името на пред изслушаха 
от страната. ' ,

Първа награда в стойност

шначал- внимание —Епредаваните. I „ „Мен сигурно там ще ме турят — мислеше 
той, чакай барем с време да 
съм за рая аз сиромах човек...

приятието.
Ст. Н. стигна. Не 

рая е напра-
Ст. Н.
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Анкета за състоянието на културата в Димитровградско

Без пари-няма култура
На наш въпрос: какво ми- * ^ *

сли за сегашното състояние 
на културата в Димитровгра 
дско и къде вижда изхода 
този път отговори Момчило 
Андреевич, работник 
отеката.

НАШИ ХУДОЖНИЦИ
——— %

заинтересува за културата. ^
Ние все още- не сме напра- ^ 
вили нужния „пробив". Зна- ^ 

не сме ги заинтересували ^ 
НИ. Аз зная че ше ми се от КаТ° потРебители. А единство ^ 
говори — вие нямате иск То Н° ЧрСЗ стопанството може ^ 
ЧПО е. Но това е само изго- Д3 С6 реши въпР°са за фи- ^ 
вор, защото казах преди вси ДяТ”6 на кУотУРата. ^
чки знаят, че библиотеката баче аз нс виждам сто- ^
се нужпяй ™ ииилиотекага панството като единствен из- 3
сега се питам "°‘мещен“я- 11 вор за финансиране. Бих се 2
телно не е Деистви- послужил с примера на Пи- \
е искало ИЛИ С° рот' Там 8-4 процента от об- ^

Същото е положението и' с щИНСКИЯ бюджет се отделят ^
районните библиотеки Нс 33 културата За^° и при нас ^ 
съм гт т= не се установи такова отно-съм съгласаи, че те работят шение Аз не казвам че тпя '/
„диво". Дори и да паботят « лз не казвам- че тРя- $Т11.а н А рлоотят бва т0 процент, нопмммп,пл така, резултатите са много

Димитровград по-слаби

чи

Душан
Дойнов

в библк,

— Изискванията 
тровградските зрители 
публика са твърде 
знаят да ценят хубавото. От
тук и причината за 
нно настояване за високо 
чество. Просто 
чани са жадни за 
манифестации. Те 
радвали, ако, да 
деше Чопич, прочути

на дими- 
като

високи. Те
Iпостоя-

говоря ^ 
го към ^

ко
за начина и отношението към ^ 
културата. А ние вече дого- ^ 
варяме с нашата община кул ^ 
туряйте дейности, което съв- ^ 
сем е погрешно. ^

Тук бих отбелязал и факта ^ 
с принудителното ръководене ^
Според мен — принудително ^ 
то ръководене не е най-до- ^ 
брият ход и нс е най-добре ^ 
избраният метод. Защото в ^ 
течение на няколко месеца ^

■ се оказа, че проблемът за ^ 
култура не се решава с при ^ 
нудително ръководене, 

жжагаж. Съгласен съм със станови- 2 
щшшф щето, чс културно - забавни- ^
ЗДвУ ят център нс трябва да бъде ^ 

имг.-Щв;; организатор и креатор на ку 2 п„„,ди ппп^пп т® г|р «**«? т«. тряо. „д™“
мМ :ШтФ ва да оъдс културно - проеве у ‘ м«Н - у ■'* 1 йлопинци, е завършил художетната оощност, която при ^ 4 1

нас в Димитровград е фор- ^ 4
мално изпълнена законна фо

културни рана „ей„?„ТГ™ГРрГай"””; 
оиха се читалища всъщност биха би 

ли не само културни огнища, 
те същевременно биха били 
и средища на политическо-и
деологическа дейност.

Колкото

речем, до:й-
гогосла

веки музикални състави, без 
оглед дали става дума 
риозна, забавна

за се 
иди народна мога да заключа 

от сегашния проект за бюд 
жета, и тази цодииа няма да 
бъдат открити районни би
блиотеки.

музика.
Но трябва да констатира

ме, че пари за култура изоб 
що няма. Има доводи, които 
ме карат да направя заклю
чение, че Аз ще кажа, че стопанство 

то действително трябва да се
ШИк

културата поне в 
нашата димитровградска сре
да, не

IЩ|1;е получила правото ■място.
Искам да се послужа 

дин пример: години
мс е- 4наред

и констатираме, 
че за библиотеката са нужни 
нови помещения по-простор- 
ни, защото сегашната с 49

родея
разискваме

академия в Белград 
^ през 1960 година. Досега е у- 
^частвувал в редица художе

ствени колективни изложби

У

4,квадратни метра съвсем не 
задоволява нуждите. И 
принцип всички са съгласпн 
и изказват желание да й се 
дадат помещения. Но тряб- %:- 
ва да отбележа, че за всичко 
друго помещения ще се на- 
мерят, а за библиотека — не. яШ 
Ето неотдавна бе открита но

рма.
И да приключа: ние има

ме известни
по А

„лпжншш 2на ДРужеството на изобрази- 
ц ' %телнитс художници от Ниш-

"™3“т А СРТпеЖДУ; и* околия в прищина, Ниш. 
народно реноме. А ето, не димитровград.
може да се създаде родна га « 
лерия, както и музей. ? Автор е на редица забеле-

Според мене —' културата ^ жители и паметници. Участву7 
; трябва да се разглежда като йвал е и в реализирането на

^монументалния паметник на

й.

СКОПЙЕ 1963
обществена дейност. А това 
ще бъде възможно единстве ? Бубан край Ниш. 
но, когато всички я разбират ^ Понастоящем е професор 
именно така. % в училището но приложно из

Ст. Н. ^ куство в Ниш.

ва кръчма, където напрн- § 
мер библиотеката идеално мо | 
жеше да се помести. Значн 1 
за нас кръчмите са по-важ-

(Собственост на Народния 
музей в Ниш).

М. Андреевич
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Еен за големците и за богатите. С тия дрипи 
и тия попукани ръце кой ще ме пусне там! 
Осемдесет години теглих и страдах като куче, 
та сега ли рахат ще видя? Истина, гледал съм 
по божия правина да живея, ама кой те пи
та. Нима господ ще седне да води сметка на 
такива като мене? Нас ни са записали у дявол
ския тефтер още кога сме се родили ... Все да 
съм бил прав, па съм сгрешил барем веднаж 
в пиянство! А пиех! От тегло и от мъка пиех, 
наистина ,ама нали пиех? Така и така няма про 
копсия, мислех си — пий! Пий, па дето щс да 
му излезне края!... Постлах си хубавичко за 
пъклото! Сега там, там да си отида".

Така вървеше дядо Матейко, унесен в 
те мисли, 
дръпна за кожуха отзад.

— Стой бре, човек, къде щс идеш?
__ Па, ете, у пъклото — отговори старецът.

■ __ у пъклото ли? Ти си сбъркал пътя, дя-

зиам лз

— Не може да бъде! Имаш грешка, свети — И той е наказан, дядо ... Той бе влади- 
! ка, истина, ама се гордееше със' сана си и само 
! големците считаше за хора, а сиромасите бед

ните хич и не поглеждаше. Гнусеше се от тях 
и ако им даваше милостиня, даваше я с пре
зрение, като гледаше час по-скоро да се отър
ве ... Обличаше се богато и преяждаше всеки 
ден, а хората учеше да се въздържат.... Това 
не е ли грях?

Дядо Матейко поотри челото си с ръка, па

Петре.
— Каква грешка? Това не е зелник, а теф

тер, прономерован, прошнурован и подпечатан 
с божя ръка — скара му се свети Петър.

— Добре, ама после да не се каете — от
говори дядо Матейко.

— Защо?
— А бе, човек, аз много пиех и нс вярвал!

3

да съм праведен.
— Много си пил, ама и много си патил, та .

отговори свети Петър и му
рече:

— Па знам ли аз грях ли е, не е ли. Ние 
сме прости, не разбираме. Махни това, ама я 
ме заведи в кръчмата да пийна една ракийка.

ти е простено - 
отвори вратата:

— А бе, свети Петре, да бях довел и ма- 
гаричката — взе да моли дядо Матейко, но ан 
телът го тикна в рая и той, захласнат от учуд-

свои-
Но изведнаж някой изневидено го

че гърлото ми гори- на въглен.
— Е, дядо, тук кръчми няма! рече ан-

ване, не можа да изкаже думата си.
Щом влезе в рая, дядо Матейко сс сети зц 

| бабата си, която бс оставила греховната земя 
1 много време преди него.

— Мене като пуснаха тук, чс прияиствувах 
и я побийвах, нея трябва да са я турили в ерд 
дата. Тя беше и от божя кравичка по-кротка 
и прощаваше всичко... Ех, какво ли щеше да 
сс случи с мене без нея?

И той сс обърна към едно ангелче-.
— Ей, фъркатичко, тук има ли някоя баба 

Матейца — Трсна по име?
— От кос село?
— От Подуепс ...
— Има, има — 

стареца из рая.
— Бре че хубости, бре че чудесии! — ди

веше се дядо Матейко, като гледаше тия чуд
ни райски красоти, които само праведниците 
ще видят,

— Ами поп Николай тука ли с? — почна 
да разпитва той мъничкото ангелче.

— Кой?
— Поп Николай от малката черква, дето 

ии даваше пари с лихва... Срам ме с да го 
срещна. Имаше да му давам, па той умря и 
дългът му умря.

•— Поп Николай е в катрана, дядо.

I елчето.
— А, няма ли?
— Няма, няма!
— Бива ли при тия красоти да няма кръч

ми? Ами къде ще се спре човек да си почине, 
да пийне чашка ракийка да се подкрепи? Виж 
ме, чак от земята ида, уморен съм... Там по 
път ни казваше, че в рая има всичко, що ду
ша поиска, пък то... По-харно да бях отишъл 
в ада. Там има ли кръчми?

— Там има.
— Я ме заведи там, молим те, защо ми е 

тукашният рахат, кога няма капка ракия! В пъ 
клото, истина, е зло, ама аз съм научен: 
тегля, па в добър час ще си пийна и то ще ми 
олекне.

до!
__ Море не съм го сбъркал аз...

кой за къде е, не гледай ме, чс съм прост. 1
__ Ама ти си писан за в рая... Ето, аз съм

ангел, пратен да те заведа там.
— Бре, момче, я си върви по пътя, не се

подигравай със стари хора, че е срамота...
Л Р че с добром нс може,

високо към свст-

Ш
=
|
1I
§Ангелът като видя,

прегърн^ стареца с и^хвръкна^^ ^ „а

тамян и дето прехвърчаха на 
ангели с босилек в ръ- 

„Свят, свят, свят,

понита ангелчето. §ще Iлите
чуден измирски 
тумби, на тумби светли 
це и пееха, та чак унисаха:
господ Саваот^ занасяш бре /Момчс, ще ти со
капат там господарите — не видиш ли, че ми- 
оиша на ракия - вика дядо Матейко и се дъ-
ппа ла побегне ала ангелът все по-силно лети и I о
госи в по-светло ширине, докато стигнаха до
пайските врата. Те бяха направени от злато и
безцен камък и светеха като ясно слънце. Пред
тях свети Петър чакаше със сребърен ключ в
от ЦС и с голям тефтер под мишница, ръцеи с голя с‘ело? __ обърна се той към

з Матейко и взе да рови тефтера. Дядо з матсипв шава. Хъка-мъка, па

рече ангелчето и поведе §
3

— Не може, дядо!
— Ех! — въздъхна старецът. — Та това на 

затвор прилича! Да не мож да отидеш, 
искаш!

1.
=
Iкъде

I— Ще навикнеш, дядо! 
ши ангелчето.

— Ех, още ли има да се уча! — въздъхна 
пак дядо Матейко и взе да хитрува.

— А бе момче

рече да го утс*
1
I
Iврече на ангелчето, — 

харно с да отворите и кръчма тука. Хем да сре 
щна дядо господ, ще му кажа право в очите, 
че е харно ... Най-напред няма къде бирникът 
да слезе, та друго всичко махни!

— Тук бирници няма, дядо.
— А, няма?
— Няма я!

а==
1— Стой не думай!

— Честна дума!
— Ами нали беше, божем, поп

!ДЯДО
Матейко няма накъде да

свсще-отвори уста:
— Ете, от Подуене съм ... 
— От По ...?
— От Подуене! 

тейко, като мислеше, чс 
— По... По.. • По ... 

тефтера свети Петър, 
веден.

в
— Ох, света Богородичке, наистина тук на 

ра«ат ще бъда! — извика от радост дядо Ма
тейко и като се прекръсти, настави:— Е това 
най-много ви харесвам!

И той тръгна по-скоро да намери бабата

пик!
— Всс едно... Тук нс бръснат никого — 

всекиму според делата му. Поп бил, ама гре
шил. Владиката, че с владика, па и той с в 
пъклото.

— Бре не думай!

__ вйкна високо дядо Ма-
свети Петър не чуе.

— взе да прелиства 
— Подуене. Добре — пра

1

Iси.
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ЧОВЕКЪТ В ТРЕТОТО 

ХИЛЯДОЛЕТИЕ
бензиновите ИДС С С

10 Бордо, където вече имало исиан-Гоя останал в
ски бежанци. Но тук останал едвам три дни — тръг 
,пл в Париж който никога до тогава не е видял, в 
■рала където цъфти младата френска живопис. 
Там срещнал свои сънародници и започнал да им 
прави портрети. Спомняйки си за родината, за коя- 

1 1 мисли с меланхолия в душата си,
които преобладават

технически много по
рт товаОт началото на третото, хи 2000-ната година 

лядолетие ни делят само ,трн двигатели ще бъдат замснс- 
десет години - не са много. .... с електрически и в черти 
Те са години, които напълно тс на ^щс движат по

напреднали същества, 
е логично. „Другите“ щс 
започнали отдавна да „опип
ват“ Космоса и за тях

човечеството 
извънредно изостана 

психи-

сл
то не престана да 
той твори и малки картини на 
снеми от борбите с бикове.

Гоя става име за романтичната школа в 
пистта на която е близък. Въодушевения Делакроа 
го отвежда в Салона, този известен салон от 1824 го
дина в кОлто се води борба против класицизъм в 
живописта. Но Гоя е много стар за тази борба. Той 
сс връща в Бордо доволен от онова което е видял 
и с убеждение, че живописта с по-жива от когато и

пие
чти
ли. Летищата с техния гро
хот ше бъдат далеч, железо- щс сме
пътните гари може би въоб още ис с^ |'^™твс^ срсща с 
ше ше изчезнат защото пп- чески и морално за среща щс щс из.езн,.., защ извьпзсмии разумни същсс-

Дажс едно несъмнено за

могат да сс вместят в един 
човешки живот. И може уби 
мнозина се замислят как и.и 
ще изглежда посрещането, на 
Новата 2000-на година. А;.то
щс бъде толкова различно, ма да има нужда от тих.
На хората, които щс сйДиг А как що живее човек? ™.ъ 0 лстя.

пред телевизионните Първо - той ще живее адъч. о яп.™ ^ 0
скромна 1970 много по-дълго. Вероятно до щитс дискове осга *

.980 година човечеството щс обсиа па науката Р .
в сс справи с раковите заболи мст па спекулации, 

напия. До 1990 година щс стл или подигравки, 
ис възможно лекуването па Предсказанията

забц то, даже основани върху сс. 
гашнитс данни па науката, са 
нещо твърде несигурно.

от началото па

Впрочемли.
живо

тогава
екрани, нашата 
-а ще се струва бсзкрайно‘,да 
лечна, отдавна изпратена 
миналото.'

'Гой сега е старец, който нрави дребни крачки, 
по още горд. Със своята висока мека шапка на гла
вата и с бастун в ръце, Гоя все още се разхожда из 
улиците на Бордо, но кризиситс са все по-чести, ви- 
лът му отслабва, ръката му трепери докато пишех 
на един свой приятел: „Нямам вид, перо и мастило, 
само воля имам повече ..

мистика

•л на бъдеще
Впрочем ние. винаги подхо

ждаме към бъдещето с .па-

ЙиЛЙа Г8К «Р-Г* «ТТХ учените
ната, телевизионни екрани ис Л1|0С1 ма човешкия живо над у
ще има. Още към 4930". годи- 85 години. Но дотогава перо
на щс бъде въведена стерео ятио щс трябва да се намс-
тслевизията. На определени Р}1Т 11 ефикасни средства сре
места в домовете ще сс про ЩУ артериосклерозата, 
ектират триизмерни /изобра- то °АИН свят- ,,ассле'1 с
ЖСНИЯ и зрителят ще има-не I311 артсриосклеротици, сдв>- специална
..плпрпгтарнп ппрп гебе ‘ ги ли щс е много приятен... оОща.а и специална
джунглите на Опиоиоко или Предполага се, чс до 1990 го па относителността, кибсрнс-
пегтптаж от Лунната база ди»а медицината щс сс нау- тичните машини започнахарепортаж от Лунната оаза. ци сс „я със стармсски да мислят. 1900-ната

Ако населението на Зслптл тс изменения в различните им изглежда спокойна, 
се увеличава, със същия темп „ да отлага старостта,
и ако човечеството не иЗвьр в'сроятно щС се 
ши глупостта да се- -самовзрп химичсски контрол над оста
ви в една ядрена воина, пла 
петата ни ще посрещне XXI 
век с население около шест 
милиарда. Това означава ко
ренно преустройство на голя 
ма част бт градовете. Извест
ният архитект Оскар Нима- 
йер си представя бъдещите 
градове като огромни' здания 
с хиляди жилищни помеще
ния. Но не здания 
няци, а пострйлки, насечени 
от зелени площи, с игрища 
и алеи, извисени над облаци 
те, залепи от слънце.

Бъдещето е длъжно да се 
справи с проблема зд градо
вете. Ще бъдат скрити под 
земята почти всички транегю 
ртни средства. Вероятно до

всички сърдечно-съдови 
лянапия. Това веднага щс от За

на-
пск всичко изглеждашешия

открито и’ оставаха само ня- 
неща за обя 

стана.
колко дребни 
снснис. Знаем каквозащо-

бод- От дребните факти израсна; 
ха атомните гъби, появи се

теория
11
Художникът сс бори за живот, който болестта на 

пада, но той има желание отново да види Испания. 
В тежкото политическо положение, губейки колонии 
те, Испания забрави гениалния художник, който умс 

да рисува живота в Мадрид и да изрази горчива 
срещу френския окупатор, и любов към сво- 

отново да види града в който 
известност. Там го посрещат с из- 

че е починал. Кралят го посрс-

годинг,
без еше

омраза
бодата. Гоя заминава 
с стекъл световна 
ненада: мислили са, 
ща равнодушно. Академията на науките вече го не 
признава и не иска да отдели нужното внимание на 

чгЛлто живот и творчество отразиха негова-

крайио отдалечена.
Дамо и ние пс бъдем мно

го изостанали за онези, кои
то щс влизат в третото хиля 

хра- долетис!

осъществи

рязането
Вторият въпрос с 

пепето. Резервите от плодоро 
дни земи на човечеството не 
са много. Паралелно с обла
городяването на пустините, 
част от които ще се превър
нат в градини, хората ще -гря 
бва да потърсят и нови из
точници па храна. Някои от 
тях и сега сс набелязват -- 
отглеждане на растения без 
почва, .култивиране на слад
ководни водорасли. Морската 
крайбрежна ивица на много 
места щс бъде превърната .»

с. д. стареца, 
та любов за свобода.

Разочарован и поразен. Гоя отново напуска Мац-
Градът на неговитерид. Миналото е много далеч, 

успехи, любов и обществена слава сега е мъртъв и 
1826 година художника отново отива ззИнтересни

новини
през юли 
Бордо опечален от случилото се.

— Мариано, Мариано!
При завръщаването си Гоя дълго време гледа своя 

Същата вечер безпомощен пада в безсъзнание

мраву

внук.
два часа. Заклева дона Леукадия това на никого да

отново е със своите. То'л съби-не казва, щастлив, че 
ра сили и влиза в ателието си. На щафелая се на.ми 
ра чудесна картина „Млекаджия от Бордо“. Той пре
гръща своя внук и снаха.

— Ще пиша на Хавиер — казал той

когато риба иска да изяде 
риба по-малка ог нея гя 

дъвче защото зъбите при риба 
разпределение с 1- 

мо да я задържат и след това по 
ЩС лека я гълта. След това гълтнатл 

та риба попада и разширената 
част на червата където се вари 
чрез стомашния сок. Варенето 
трае дълго време. Зарад товл ко 
гато -чрез въдица хванем шаран, ^ 
мрена или някоя друга риба и при 
чистенето може да намерим в чер 
оата друга риба съвсем цяла, ко
ято също така може да изпържим
V ИЗЯДОМ.

подводни градини и резерва
ти за развъждане па риба.

влия-

друго 
не я 
та имат такова КОЛКО

Извънредно голямо съм щастлив, че отново ви виждам.
След това затворил вратите след тях, задържалние върху човечеството 

окаже проникването в Косг^ 
са. До 1980 година ще има 
лунни бази, в които периоди 

. чио ще се сменяват групи у- 
чени. До 1990 година на Лу-т нашите 12

възклицанието, което му идвало от гръдите и пад
нал. Дава знак на Дона Леукадия никого да не ви

за помощ. Облегнат на нея, с голяма мька до
стигнал до леглото, където написал писмо на сина

ната ще има космодрум 
база за далечни полети. До
тогава човек вече ще с стъ
пил на Марс и Венера. Под-

ка
* СИ:

„Драги Хавиер, да не описвам много, от голямо 
щастие малко се разболях и сега лежа. Нека гп 
бог помогне да дойдеш тук при жена си и сина за 
да бъде моето щастие по-пълно.”

Гоя умрял на 16 ма'й 1828 година.
На следващия ден е погребан в гробницата на ед

но избягало испанско семейство.
Испания си припомнила за Гоя едвам петдесет го 

дини след смъртта му. Открили гроба. Костите на Гоя 
били заедно с костите на един негов сънародник, ко 
йто тук почивал, — а черепа липсвал . . .

Главата на Гоя била открадната от един лекар в;> 
мага след смъртта му и я отнесъл в Бордо за да про 
учва необикновения мозък на художника. На худо
жника, който целия си живот прекарал в размирици 
не било съдено мирно да почива и след смъртта си.

Все пак костите на великия Гоя били събрани и 
пренесени в Мадрид през 1899 година. Там били пог 
ребани в черквата Сан Антонио ла Флорида, чиито 
стени били живоописани от Гоя.

Така се завършила посмъртната одисея на Гоя, 
най-великия художник на Испания.

. . . след освобождението па Ди 
готовката за пътешествие мнтровградско от турско робство.

Окръжния съд за Цзрнбродско е 
бил п Трън. Заседатели в този 
съд от Царнбродско са били Ига 
Пеи-он и Илия Гъоргов от село

■

^ Ако изглеждате бледа, 
не червете бузите сн, за
щото така щс изглеждате 
по-стара. Смесете малко 
от вашето червяло за устни 
с обикновен крем и ще но 
лучите един невинен осно
вен тен. Този розов нюанс 
щс осветли и освежи лице
то ви.

планетикъм по-далечните 
ще отнеме повече време. Пре 
ди всичко медицината тряб- Одоровцн.
ва да осъществи анабиозатп 
у човека замразяването 
на човешкия организъм и ра 
змразяването му от автома
ти, за да станат възможни

... в манастира св. Димитър при 
Бребеаннца в една черковна кни
га има надпис на арабски език, 
забележен в 1846 година.

5 * Когато клепачите ва 
са подут, направете си ия 
колко компреса от 
или натискайте с 
очите си там, където ник
нат миглите, 
една секунда, 
почувствувате лекота.

лайки
пръсти космически полети с практи 

чески неограничен срок. Но 
до 2000-ната година това щеВибрирайте 

Веднага щс на къщата
е решен проблем. Както е из Мяюрчо Григоров от Петачинци се

намират римски тухли с големи
на 31:31 см и добелила 5.5 см.

нав основите

вестно, първият опит за зам, 
разяване на човек бе извър
шен през 1967 година, а три
десетте- години до 2000-ната 
са достатъчно време!

Може би до 2000-ната го
дина ще сс осъществи и връз 
ката с разумни същества от 
други планетни системи. Та
зи връзка по всяка вероят
ност ще бъде посредством рз 
диовълни. Ние още не 

• жем да си ^представим после* 
дици от общуване с извън г 

те иадхвъ

ж Ако миглите ви не ра 
стат бързо и са сс скъси
ли, четкайте ги всяка сут
рин с четка за зъби, а след 
това им 
масаж
залеца леко

*
направете малък 
с палеца и пока- 

подръпвайгс 
миглите до десет пъти.

. . . Вожица е най-голямото се
ло в Боснлеградско. Заема 71,6 кв. 
км и брои 334 къщи. Между край 
ии1с махали на селото има 5 часа 
разстояние.

— КрЯй —
*”• Не, функционират ли 

добре червата ви, направе
те си промиване като сут
рин на гладно изпиете ед
на чаша топла вода на гль 
тки и вечер 
лягане.

---------От следващия брой -----------
Македонският въпрос в България 

през 1944

*Г
също преди

. . . Богатица при 
Е ос ил егр адско е все още непроуче 
ио археологическо находище. През 
1933 година тук били открити ос
нови па една сграда, а по-късно 
и тръби с направление към Групи 
ската планина. И никъде на дру- 

място не се намират толкова 
монети като в Богатица.

,,Славчо" в•л
* Когато сте нервна, т : ; 

правете си инфузия с мен 
та. В чайник попарете 12 
листа от мента с чаша ки- . 
пяща вода. Оставете я та
ка 20 минути. Прецедете я 
и я сервирайте с подсладе
но мляко.

МО-

Ще предадем интересни откъси от книгата ча Ан
гел Цинев „Етнографската идея на македонските сла
вяни", в която се разлобличава великобългарската 
политика по македонския- въпрос.

- планетен разум 
рлят нашето въображение, 
Във всички случаи връзката

: -I
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МЛАДИТЕ И ИЗБОРИТЕ

За отборници-да, за представители
Понастоящем

не
в Димитров- Без оглед, чеградско усилено се 

дат събрания 
те, на които се 
отборници и 
ставители.

Младите, на които с изтък 
ване на кандидати, трябваше 
да се даде доверие, 
ление, не намериха 
разбирателство.

постоянно се 
изтъкваше проблемът 
дидатиране на младите, 
верие им беше

Както се и очакваше измопровеж-
на избиратели за кан нения в тази насока не доне

то до соха и събранията на изби-кандидатират 
народни дадено само рателите, като „последна фа-пред- за отборници, докато за пред за” предизборната дей-вставители бяха изоставени. Ст. Н.ност.

гза съжа
СТОЙНЕ ЯНКОВнужното

Защото 
народни представители 
мито един кандидат — 
дсж. Докато за отборници 
общинската

за
няма
мла-

на
скупщина има

повече кандидати 
От общо Ю8 ПРИКАЗКИмладежи.

евидентирани 
кандидати за обществено-по
литическата камара например! 
няма нито един младеж. Съ
що е положението и за сто
панската, просветно

На Славка
култур

ната, социално - здравната и 
други камари, за които 
бират народни

се из
Оттатък не може да се мине,представители. реката най-страшно реве,
но майка ми щом впкнег Сине!
И чуя ли как тя мс зове. . I

ВИЦОВЕ ОТ 

ЗАДНИЯ ЧИН
порастнах аз като волата,
запалих образа си тих
разбих вълните като вятър

Влиза гимназиален* учител и твърдо на брега стъпих.в клас съвсем тихо и тъ'й ка 
то в първите чинове го усе
щат започнали да се обър- 
щат към задните: До брод поласкан от целта— Кой се обърща? — пита

да догоня своите години.
Но кал да изпръска съвестта 
същата любов ще зове: Сине! 
Какво ли мъдро ме смущава 
и всичко разбужда у мен? 
Същата любов и право ми дава 
аз гневно да викна там: Не! 
Нежностите чак да изстинат, 
подобно пустинни стени, 
пак намирам такава причина 
за моите неизживяни дни.

учителят.-
— Земята, другарю учител 

— отговаря един от задните 
чинове.

До 1950 година към 40% от членовете на СЮК бя-
а в 1967 броят им намаляха млади хора, до 26 години,

на 11%. От година на година намаляваше броя на младите 
в СЮК, а особено от 1961 година. С приемането на 100 000 
души, през втората половина на 1968 година, този процент 
се увеличи на 26%, т.е., на' равнището на 1961 година.

— Кой каза това?
— Галилео, Галилей! 

твърди друг.
— Задите чинове навън! — 

каза ядосано учителят.
След туй всички ученици 

започнали да изнасят задни
те чинове.

Преподавателят на'й сетне
разбрал „грешката” си.

по

В общинските конференции на СК, в края на 1967 и 
началото на 1968 година, бяха избрани 6,3% млади до 23 
година, или 2 732, от общо 43 253 членове на форумите.

В общинските комитети са избрани малцина младе
жи и девойки — 5,7% от общия брой членове на тези ръ
ководства: 400:7 021. В редовете на СЮК, според непълни 
сведения, са избрани само 2 за председатели на общин
ските конференции на СК до 25 години и з секретари на 
общински комитети (от общо 498 души).

МНОГО ТЪРЖЕСТВЕНО
у

Тук неотдавна, когато се
кретарят на ОК на СКС в Ди 
митровград, изнасяше лек
ция пред учениците на гим
назията, във въведението 
разказа един виц:

— Учениците от последния 
клас разказват на своите при 
ятели: „много тържествено
минаха изпитите, ние разказ 
вахме, а учителите се кръсте 
ха” ...

ПРЕД ПРОЛЕТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ‘

— Добри изгледи на »А. Балкански« —
раните минават във висш ра Когато казваме това имаме тровградчани гостуват. Про- 
нг, то действително може да предвид някои показания от мишленото място „Вучйе“ с 
се надяваме, че именно на- есенната част на състезание- едноимения отбор е на трето 
шият отбор може да заеме то. 
второ място, и по тоя начин 
се класира във висш ранг.

В неделя т.м. ще се със
тои първия кръг от пролет
ния дял на футболното съ
стезание между отборите, ко 
ито се съревновават в меж- 
дуподзоновата група — Ниш- 
ко, Лесковашко и Пиротско 
— където участвуват общо 
16 футболни отбора, а къде
то се състезава и нашият ди 
митровградски футболен от* 
бор „А. Балкански".

Преди да кажем дума-две 
за изгледите на нашия отбор, 
да се спрем върху някои оце 
нки в есенната част на състо 
занието.

място и безспорно 
Преди всичко, да дадсм та противник, още повече,, че 

беларния изглед:

е силен

КРЪСТОСЛОВИЦА спечели (в есенния дял) две 
точки от Димитровград.

а. „Палилулац“ 14 12 1 1 50:15 + 35 25 Но трябва да отбележим,
-2. „Напредък“ (А) 15 8 4 3 50:26 24 20 че нашият отбор „Асен Бал-
3. „Вучйе“ (Вучйе) 15 8 3 4 40:27 + 13 19 кански“ освен тренировки
4. „Пролетер“ (Лес.) 13 8 2 3 39:21 + 18 -18 във физкултурната зала на
5. „А. Балкански“ (Д.) 15 7 3 5 34:21 + 13 17 гимназията и основното учи-
б. „Косанице“ (К.) 15 8 0 7 34:27 + 6 10 лшце от неотдавна усилено
7. „Железничар“ 14 6 2 6 32:25 + 7 14 се подготовява на своя терен
8. „Лужница“ (Баб.+ 14 6 2 6 32:41 — 9 14 и че това значителна степен
9. „Задругар“ (Жит.) 15 6 2 7 30:45 — 15 14 ще допринесе са високото му

10- „Напредък“ (И.) 14 6 1 7 25:25 13 класиране в пролетния дял
11. „Пуста река“ (Б.) 13 5 1 7 29:32 — 3 11 на състезанието-
12. „Мащинотекст“ 15 5 1 9 27:36 — 9 11 Първия нерешен футболен
13. „Младост“ (Оп.) 14 5 1 8 20:34 — 14 -,11 мач срещу отбора „Единство“

то зае пето място а не чет- 14. „Омладинац“ (Ги.) 13 4 3 6 13:32 — 18 И от Пирот и убедителното по
върто както своевременно 15. „Единство“ (Гм.) 15 2, 4 9 9:33 — 24 8 ражение, което нанесе „А.,
бяхме' осведомили нашите чи 16. „Единство“ (П.) 14 3 0 14 20:44 — 24 6 Балкански“ на „Ветеран“ (6:2)
татели С общо 17 точки той показаха не толкова резултат

, и„жлегтпанно едва ли ще има възможност Или общо, в есенната част димитровградчани бяха вина нотонамощие на „А. Балкан
- ОТВЕСНО: 1 чу.ждссгра догони първокласиралид на състезанието са изиграни ги гостолюбиви домакини. ски* като футболен отбор,
женско име. 2 и л. гс ^ отбор Палилулац" от 114 мачове, на които за за- В първия кръг, т.е. неделя който ще щурмува към вър-
Сърбйя 4. Градче на ос р Нищ който Яма общо 25 то- белязани 484 голове, което т.м. димитроградският „А. ха, но като отбор, който с
Кърк 5. Наш пинг-пош л • 'и на спорна среща- Но ще рече, че на всеки мач са Балкански“ ще гостува в Ор- подновено техническо ръковз—
Град във Франция. реални възможности да ми-у отбелязани 4,21 голове- Фут- ляне. „Младост“ от това се- дство действително заслужава

ВОДОРАВНО: 2. не в по.висш ранг на сътеза болният отбор „Палилулац, лшце не е опасен противник, особено внимание. Може бй
щен отговор 4. 1 Рад“„д ‘лу ние — Нишката зонова гру- освен че заема първо място но никой не е положително ако бяха на 20 т.м. дошли

Сърбия. 6. Органи а у ^ _. съществуват> понеже с 25 точки е забелязал най- уверен (поне сред димитров- футболистите на „Единство“
ха 7. Една нотаь. гствторокласиралиях Се „Напре- вече голове — 50. градските футболисти), че „Балкански“ щеше да устано
Босна 9. Един месец *** дъК« от Алексинац има само Радва ни обаче, че между срещата обезателно ще бъде ви действителните си сили и
кого име на пР°^ута Пла три Т0ЧКИ повече т.е. 20 точ-- наказаните няма пито един спечелена- по-сигурно щеше да влезе в-

12- Две оукви • ки. д тъй кат0 първокласи- футболист, а също така, че И във втория кръг дими- първата борба. Ст. Н. ,
. „ :> V ;.
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Електрификация на Забърдие
НАСКОРО — ПОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОПРОВОДА Добре, че не е грамотен

освобождение от турчите в По-стълбове, които са пабавсни още миналата го-* 
тази зима бъдат предоставени на 

времето най-вероятно ще изгният.
Понастоящем ще трябва да се ангажират 

сили акцията по електрификацията да 
успее цялостно.

Братство, бр. 220, 16 декември 1965 г.
НЕ МИ КАЗВАЙ, ЧЕ ХВЪРЧАТ СТО ВРАП- 

ЦИ, АМИ МИ ХВАНИ ЕДИН, ПА КАЖИ: НА1

След
гаиово бил кмет някой си Мила Ковачев. 
Един ден той заминал на гости при вуй- 
чо си Петър Дошетин в Трънско Одоров- 
ци. След малко мезенце, пийнали и тога
ва Мила казал:

__ Е, вуйчо, знаеш ли, че съм негра-
станах кмет, а да зная поне име-

Между главпия комитет по електрификация 
йа Забърдие в Смиловци и собственика Буди- 
мир Ристич от Ниш, неотдавна бил сключен 
договор за поставянето на далекопровода и мо 
йтажа на трафопоста.

Главният комитет по електрификация ЩС 
заплати за извършената работа 6,8 милиопа ди 
нара.

дина и ако и

всички

мотен и
то си да подпиша — и министър ще ста-акцията

Непременно трябва да продължи, понеже има
Й Главния комитет изтъкват, че

на.
Петър го погледнал и му отговорил: 
__ Е вуйчовото, тъкмо това е и твое

то щастие, а как обичаш да се бъркаш 
във всякакви работи, отдавна да си увис
нал на въжето.

(Записал Илия Марков)

СРЕША НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА щ
И БОСИЛЕГРАДСКА КОМУНИ =

двете комуни се предава на български език 
имат същи учебни програми.

С една дума има много работи, които ще 
по-нататъшната практика и дей

ност, а и ние пренесохме нашия опит на дими
тровградските ръководители.

т.с.Освен обмен на опит в организиране на уп
равата в общинската скупщина и разпределе
ние на личните доходи, намерили сме още въз 
можности за сътрудничество.

С какво се храни 

този вол?
Преди всичко, 

има изгледи конфекционното ви предприятие 
„Свобода" да снабдява Босилеград с облекло, 
земеделската кооперация да разменя свои пре- 
ставители, също и в учебното дело, понеже и в

ни ползват в

Дядо Петко от Желюша ходил на па
зара в Цариброд и като продал стоката 
си, започнал да разглежда магазините. 
Пред една витрина се загледал малко 
повече. Продавачът го забелязал и му

Братство, 1965 
ТОЙ НЕ ЛЪЖЕ, А ПРАВО НЕ КАЗВА.

ЩЕ СЕ УСКОРИ ЛИ ЕЛЕКТРИ
ФИКАЦИЯТА В БУРЕЛА? се изплезил:

— Мууу ... УУУУ *
Дядо Петко влезнал в магазина, при 

блйжил се до една продавачка и я попи
тал:

Радио 

Ниш 

за вас

набавени стълбове за 700 000 
динара, изготвена е проекто; 
сметна документация и е тра 
сирана линията.

Както ни уведомиха в ко
митета по електрификация о 
Поганово занапред ще се пре 
дприемат мерки за ускорява
не на тази акция.

Най-големи усилия в акци
ята по електрификация засе
га правят Поганово и Драго 
вита.

тук— Момичето ми, продавате ли 
сено за добитък? 
ждаш ли какво ние продаваме — отгово- 

— Как може дядо това да питаш. Ви 
рило в по чуда момичето.

— Така е момичето ми, но питам се 
с какво храните тоя вол, който така ре
ве!?__

Още от миналата година
се започна събирането на па 
ри. Направени бяха няколко 
варници и парите от варта 
бяха внесени във фонда зз 
електрификация. В районния 
комитет по електрификация 
ни уведомиха, че Поганово е 
вече събрало една трета от 
необходимата сума за довеж 
дане на тока. Освен това о- 
ще през миналата година са

СЪБОТА 29. Ш. 1969
16.00 — За събота след обед; 18,03
— Каниме ви да играете; 19.000 — 
Хроника; 19,10 — Каниме ви да иг
раете.
НЕДЕЛЯ 30. Ш. 1969
6.15 — За утринно настроение; 6.30
— Предаване за земеделците,- 10.02
— Младежта 
10.50 — Музикални честитки; 13.35 
■-*- Весели радио вести,- 18.30 — Ка
ниме ви да играете.
ПОНЕДЕЛНИК 31. Ш. 1969
16.00
— Музикални честитки,- 18.10 — Из 
бираме — избирайте; 19.10 — Из-> 
бираме — избирайте (продължение) 
ВТОРНИК 1. IV. 1969
16.00 — Музикални честитки; 18.10
— Избираме — избирайте; 19.10 —1 
Избираме — избирайте (продълже
ние).'
СРЯДА 2. IV. 1969

‘16.45 — Народни псени; 18.03 — Ре 
зервирано за днес; 18.10 — Избира 
ме — избирайте; 19.10 — Избира- 

избирайте (продължение).
ЧЕТВЪРТЪК 3. IV. 1969
16.000 — Музикални честитки; 16.45
— Музикални честитки; 17.000 —
Тема на деня; 18.10 — Мелодии на 
наши автори,- 19.10 — По ваш из
бор.
ПЕТЪК 4. IV. 1969
-16.45 — Музикални честитки; 17.00
— -Тема на деня,- 18.03 — Резерви
рано време за днес,- 18.10 — Изби
раме •— избирайте,- 19.10 — Изби
раме — избирайте (продължение).

Братство, бр. 159, 24 юни 
1965 Г.

КОЙТО ИЗЛЪЖЕ ЕДИН 
ПЪТ, СТО ПЪТИ ПРАВО ДА 
КАЗВА, НЕ МУ ХВАЩАЙ 
ВЯРА.

И напуснал магазина.
(Записал Коца Маринков)

Разсеяният дядо Мане
микрофона,-пред

Дядо Маноил Николов от Буцалево 
возил един път снопи на шейни. Натова
рил и тръгнал от гувното. След 400 ме
тра саните запънали в един камък, игли
те се скъсали и саните останали. Дядо 
Маноил бил дълбоко замислен, не забеля 
зал това и продължил да води воловете 
без да се обърща. Когато стигнал в къ
щи жена му Райна го попитала:

— Мане, бре, къде са снопите?!
Той се обърнал и когато видял, че 

води само впрегнатите волове отговорил:
— Мамаму стара... и аз се питам 

къде са ...
След това се върнал да намери сно

пите на шейните.

Градската библиотека не може да 

задоволи нуждите на градаМузикални честитки; 16.45
Все още не е разрешено проси ще се плануват париц 

правилно и изкупуването нц ни средства за изкупване на 
книгите, които излизат в из- тези издания, 
дание на „Братство“. Много
читалища не .разполагат с тц (От Околийския одбор на 
зи издания. Затова в елабора ССРН Ниш, Братство, 1965) 
та за разрешаването на ня
кои културно - просветни въ-

ЛЪЖИ МЕ, ДА ХЕ ЛЪЖА, 
ДА МИНАВА ВРЕМЕТО.

Бме

■ДВЕ, - Т" ■
Най-къс докладЕ ш

з След освобождението 1945 
Окръжния народноослободителен

година от 
отбор

поискали от Околийския народоосвободи 
телен отбор в Цариброд да изпратят вед 
нага къс и конкретен политически 
лад за положението в околията.

На следващия ден в Пирот получи
ли търсения доклад в едно изречение: 
„В нашата околия за краля
ри .. "

©IШ
Д док-У
м ! .•
И не се гово-..жтшкшсъ

(Записал Б. Николов)
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