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Общинска изборна конференция 
на ССРН “----- ---------ттетШ ДА СЕ ИЗДИГА РОЛЯТА НА ССРН

В неделя на първи юни в Босиле
град се състоя отчетно-изборно съ
брание на общинската конференция 
на ССРН. Поради сезонна работа на 
събранието не
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Съвещание на производственици и самоуправители
1 присъствуваше поч

ти една трета новоизбрани членове 
на конференцията.

кдгя

ПО-ЕНЕРГИЧНО КЪМ ИНТЕГРАЦИЯТА За председател на общинската ор 
гзнизация на ССРН е избран Слав
чо Сотиров, за секретар Любен Ге
оргиев и за касиер Ненко Иванов.
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Отчет за двегодишната ра
бота на организациите на 
ССРН изнесе Славчо Сотиров.

Той изтъкна, че тази наша 
най-масова обществено - поли 
тиче-ска организация е имала

Миналата смисъл не са постигнали по- 
значителни резултати. За то
ва съществуват и субективни 
причини. Някои ръководства 
на подружниците като усло
вие за членство са прилагали 

творческо и критическо отпо- само плащането членски внос 
шение към всички процеси в Покрай това липсва и добра 
комуната. Оттук и настоява- свиденция на 'членството.

На територията на комуна-

седмица в Димитровград бе проведено 
съвещание в комбинат „Димитровград". Присъствуваха 
членове от всички работнически съвети на трудовите 
единици, на централния работнически съвет, ръково
дители на обществено-политическите организации, ръ
ководители на цеховете и службите, техническият със
тав от комбината.

В съвещанието участвуваха ръководители на об ■ 
щсствеио-полнтическите организации в комуната, пред 
седателят на общинската 
Централния съвет

организирано, 
ще може успешно да разреша 
ва проблемите от договора 
„за регулиране и снабдяване 
на пазара с вносна и наша пие 
вматика, гумени технически 
стоки, обукви и суровини." Прс 
поръчва се при сдружението 
незабавно да се образува ко
мисия, която да съгласува тех 
ническите програми на новите 
мощности и комисия за изгот 
г.яие на тезиси по развитието 
на каучуковата промишленост 
в страната, както и предприе
мане на редица мерки за подо 
бряване положението на тази 
п р омиш л ен о ст.
В разискванията по тези ре

сдружението

иията в съдържанието и мето 
да на дейността на организа- ;га работят 38 подружници и 
циите да се внасят новини, за 5 местни организации. В отче 
да се върви в крак с нужди- тния период те са решавали 
те на самоуправителната сис- бройни и сложни

скупщина и представител па 
по промишлеността и минното де- 

при Съюза на югославските синдикати Славко Ми- 
лошевич.
ло

въпроси.
Давали подръжка на изисква- 

в организациите на ССРН в нията на стопанската рефор- 
комуната членуват 8.000 ду- ма, като са отправяли брой- 
ши. Обаче все още 4.000 изби ни искове до земеделските 
ратели не са зачленени в тази кооперации и другите трудо

ви организации, в които са 
Сотиров изтъкна, че омасо- търсили по-ефикасна работа 

пяването с нови млади член-о

тема.
Съвещанието обсъди реше- Представителите на каучуко 

иията от заседанието на пред- , вата промишленост на съвеща 
ставители на каучуковата про
мишленост в Югославия, кое
то се състоя миналия месец в 
Кран и на което п.рисъствува- 
ха представители от комбинат 
„Димитровград" в състав: Жив 
ко Виденов, Димитър Манов,
Ваоил Георгиев, Венко Димит
ров и Зарко Димов.

— Ако развоят на каучуко-

ьието в Кран са се съгласили
да насочат усилията си към 
следното: организация.

и подобрение на положение-
се става трудно, главно пора
ди миграцията. Поради това 
местните организации и подру 
жкиците

то на земеделския производи
тел.

(Следва на 2 стр.)в организационнен

вата промишленост продължи 
да бъде стихиен, целият отра- Димитровград
съл наскоро ще изпадне в тру 
дно положение и може да се 
очаква някои клонове от тази 
промишленост да престанат да 
съществуват — се констатира 
в решенията.

НАКЪДЕ С НЕЗАЕТИТЕ?
В момента при Бюрото за 

заемане на работна ръка — 
клон Димитровград са зареги 
стрпралш 360 души, които ча
кат работа. По квалификация 
пна структура 36 са високо
квалифицирани и квалифици
рани, 24 обучени и 243 неква 
лифицираии. С виеше и полу 
виеше образование са 8 души, 
а със средно образование 34, 

Макар, че при Бюрото са 
регистрирани незаети с най- 
разнообразен квалификацио

нен състав, през миналата го 
дина няколко трудови органи 
зации в Димитровград приема 
ха нова работна ръка без да 
се обърнат към Бюрото. До
ри и не даваха данни на Бюро 
то за свободните си работни 
места. Такъв е случаят с „Ус 
луга", бензиностанцията, „Бра 
тстао" йтн.

От нова година трудовите 
организации и някои общест 
вени служби започнаха да си 
служат с по-рафзширани мето 
ди — наглед задоволяват всич 
ки законни форми, но систе
мата на таканаречените „връ 
зки" взема все по-големи раз 
мери. Това е и констатация на 
об ще ств ен о -полита ч еските ф а 
ктори в общината. По този 
повод председателят на Общи 
нската конференция на Соци 
алистическия съюз в Димит
ровград Илия Петров заяви, 
че този въпрос ще бъде пос
тавен на един от следващите 
пленуми на Изпълнителния 
отбор.

Разбира се, не всички, кои
то са регистрирани като иеза 
сти действително са незаети. 
Натискът от село,, който не 
намалява от освобождението 
насам, продължава. Мнозина 
от посочение 360 са дошли от 
село, напуснали имотите си и 
изкуствено създават пробле
ми. Обаче според изявление
то на завеждащия Бюрото в 
Димитровград има около 00 
души, които са най-болезне- 
ни, на които от това да ли ще 
постъпят на работа или нс за 
виси екзистенцията. Повечето 
от тях, за съжаление, са иск 
палифициранм, дори и негра
мотни. Въпрос е по кой начин 
да сс борим против тежкото 
наследство на миналото.

(Следва на з стр.)
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Сурдулица

ИЗБОРИТЕ В 

ССРН ПРЕЗ ЮНИ
Участници в съвещанието

— Да предприемат бързи и шения бяха направени редица 
ефикасни мерки във фабрики забележки както по отноше- 
те за реорганизиране на база- нията, които са съществували 

заседа- та на съвременни и научни ме между „малките" и „големите’
(Следва на 3 стр.)

В края на миналия месец в 
Сурдулица се състоя 
ние на
на ОК на ССРН. Бе отчетена

Изпълнителния отбор тоди на производство, на пър
во място в областта на плани

Кой е заслужил за откриването 

на »Попова печ«
рането на производството и за 

изборната дейност по избира- силвансто на кадровата база.
— Да се настои за по-тясно 

сътрудничество като се започ 
не от единен информационен 
бюлетин и се стигне до сди- 

съюз да се проведат до 10 ю- нодсйствие и сътрудничество 
ни, а учредяването на Общии в инвестициите, съвмсстно-

нето на представителни органи 
и се реши изборите в органи
зациите на Социалистическия Къде е истината?ската конференция на ССРН то пласиране на стоки и свен

туално обединяване на някоида стане на 13 гони. Др. ПЕТРОВИЧ ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДИМИТРО
ВГРАД — А КАКВО СТАВА С'ЬС СТУДЕНТА ПАНОВ? — 
ПОСЕЩАВАЛИ ЛИ СА ЧУЖДЕНЦИ „ПОПОВА ДУПКА? 
ИМАТ ЛИ СТОЙНОСТ СТАТИИТЕ ЗА „ПОПОВА ПЕЧ" В 
„БРАТСТВО", „ДРУГАРЧЕ" И „МОСТ". — ЗАЩО МЪЛЧИ 
ЖУРНАЛИСТЪТ НА „ПОЛИТИКА" МИШИЧ?

Заседанието изтъкна трудно групи от производството.
В този смисъл с решениятастите, които ще възникнат по 

време на изборите в организа се предлагат практични съв- 
циите на ССРН. Именно ще местни мероприятия за реор- 
лрисъствува малък брой чле
нове, защото голямо число ра жетгие 
ботници са заминали на рабо попълване 
та по строежите, а също са в 

(Следва на 4 стр.)

ганизация на Деловото сдру:
Повече от четири месеца 

изминаха от първата статия в 
„Политика", косато жури а лис 
тът А: Мишич съобщи, че спс 

на управлението му. Така леоложката група на всеизве
стпия У нас Днр. Й. Петролни

читатели за тайните на петор 
лашката пещера. Най-сетне, 
неотдавна „Политика" и „Бра 
тство" събщиха, че „Попова 
пс'ч" е защитена, съгласно За 
кана за защита на природата.

Няма съмснис, че сърцата 
на всички граждани от Дими 
тровградежо трептяха от въл
нение, когато иа страниците; 
на столичния печат четеха за 
световно значимата природна 
забележителност, намираща сс 
в родния им край. Напрежс 
нието растеше от ден в ден и 
нс съществуваше човек, кой
то да нс с изменил поце ня
колко думи по тоза повод. Чу 
дно.беше само защо в „Поли 
тика" нямаше пито дума за 

(Следва на 6 стр.)

„Гума", за неговото 
с квалифицирани

кадри и организиране на орга
ни

е посетила петърлашката пе
щера „Попова дупка". В пос
ледвалата серия дописки Ми 
шич даде популярни, но ефек 

описания иа пещерните

ВАШАТА БАНКА
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА 

БАНКА В ЛЕСКОВАЦ
тни
'украшения и зали и предаде 
мненията на учените за гол
ямата стойност на тази дими 
тровграока знаменитост, в „И- 
люстровала политика" Отора- 
нов обнародва и великолепни 
Iцветни фотографии които о- 
кончателпо плениха и възбу
диха най-широките кръгове

НА РЕДОВНИТЕ ВЛОГОВЕ ЛИХВАТА Е 7, А НА ОС- 
РОЧЕНИТЕ — 8*/..

СПЕСТЯВАЙТЕ ПРИ ОБЕДИНЕНАТА КРЕДИТНА 
БАНКА В ЛЕСКОВАЦ И НЕЙНИТЕ КЛОНОВЕ В БУЯНО- 
ВАЦ, ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА, ЛЕБАНЕ, ВЛАСОТИНЦИ, ВЛА- 
ДИЧИН ХАН, БОСИЛЕГРАД И ВЪВ ВСИЧКИ ПОЩИ НА 
ПТТ—ЛЕСКОВАЦ.



Заседание на Президиума на СЮК
^ссдатолството Оью- .се *ЮЯН Съответна по-поляма застъ

за цТТсгославоюите комунисти тиусскитс отпо1_] ^ бс}ие ха ,,еиост на непосредствените 
оиЬиоква миналата седмица Г Ли^п^м твчата полити- производители в представител 
гф / актуалното . политическо рактериа по у с Пайот- ните органи не може да
положение п страната и непос чеиса- активиза А я ЛР осигури с краткотрайна калиха
родствените задачи иа кому- - ,п<ческата ^к^са, на селскосто ос^ут.^ ^ само с проекти
пистите. Разговорът се водс- папски гс прр •-Д ' _ ране на структура и прилага
ше въз основа..на тсзиситс в дежта и интеле У изоаз в не на , ключове". Това зависи
които''от няколко аспекта се ботифъ Руча-. от действителното положение
разглежда сегашното-.лолитщ.;стякното пв^°1^ив,‘°ятЬ'4 с на, производителите в обще- 
чсско подщк^нис. Доклад из», сте в ' пдбота. ствено-политическите отноше-
песс 4л6нът на Изпълнително---тОва става пу: ' ми_ и в политическия живот,
™ б1оро Миялм0 Т'°Д'0Р0ВИЧ' нда годаа от смя стра: отЯ органическото свързване

налата юди , ждсн.ието за на сферата на материалното
производство и останалите об 
ласти на обществения труд, 
от новите прониквалия, които 
трябва да осъществим в по- 
голямото ангажиране и кара

на стванс влиянието на произво- 
все дителите в целия обществен 

и политически живот на об- 
по-големите общно

ХРОНИКА НА СЪБИТИЯТА
ИДНАТА ГОДИНА - КОНГРЕС 

НА САМОУПРАВИТЕЛИТЕ
-кдза той

П

сс
в ЮгославияВторият конгрес на самоуправитслите 

щс се проведе вероятно в първата половина на отомври яд- 
пата година, бе изтъкнато на неотдавнашното заседание па _ 
координационния комитет по подготовките на конгреса. щ 

■ Конгресът ще отбележи двадесстгодишнината Б
веждането на работническо самоуправление в Югослав я, 
но същевременно що има и трудов характер. В рамките 
някои отрасли, региони и градове вече са проведени к - 
ференции на самоуправитслите, на които са изнесени пред
ложения и мнения, които да обсъди конгреса. -

Очаква сс конгресът да анализира развитието на са
моуправлението у нас през изтеклите две десетилетия.

Участниците в това голямо събрание ще трябва да 
потърсят решения на главните проблеми, с които се среща 
развитието на самоуправлението в трудовите организации 
и обществото изобщо.

„Комисията, която на мина 
заседание образува Пре 

настояваше
на, укрепиха
необходимостта от собствен и 
самостоятелен, 
лно-дсмократически 
социалистическо развитие 
нашето общество. Въпросите 
ма външната политика и 
общонародната / отбрана 
повече стават постоянна прео

от широката щината и 
и политичес- еги,

всички обществе бгорократическите и
прегради и съпротиви, които 
сс противопоставят на това. В 
много среди непосредствените 
производители 
степен затворени в

лото
дссдателството,

основа на разполагасми- 
съзна-

самоупраните 
път навъз

те материали, новите 
пия и широката размяна на 
мнения да анализира 
ните характеристики и тсндс- 

полмтичеакия ход

на
основ-I

АНАЛИЗ НА СТОПАНСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ-

Във връзка с програмата за бъдещата си работа, об- в ^ 
ширни разисвания па слодващатл сесия ще води и Съюзния = к 
изпълнителен съвет —- бс констатирано па последното заес- = 
дание на СИС. Като неотложна и на'й-важна задача с ана- | 
лиза на стопанското положение и предлагане иа мерки, кои- «

Б идни на
т след Деветия конгрес, обясни 

началото на доклада Миял-
1Ж»1- купация и част 

гамоуп раните т I а 
ка акция на 
ни субекти".

от преодоляването на 
другико Тодорович.

В работата ои Комисията сс 
опираше върху резултатите

то трябва да се приемат в съгласие с оценките, които даде | от положение'
Съзната скупщина. Наскоро ще започнат и подготовките за | ново телиш «сега ^ още се
новия средиосрочен план. а 1 „ комитс-Съюзният изпълнителен съвет е дал съгласие за сключ- = подит п л Ягл.гс
ването на спогодба с международната банка за обнова и г ти па Съюза ‘ У

ползването на третия заем. за изграждането иа § в републиките, покрайнипс
= те, общински, университетски 
= и първични организации и в 
Ц организациите на Съюза на 
= комунистите в ЮНА.

ВЪВ ФОКУСА НА САМОУП
РАВЛЕНИЕТО са до голяма

рамките
само управители иСъс собственото си просбра г.з 

каза по-нататък
своите

трудови организации, без по- 
голямо влияние върху полити 

живот в общините и
зусане,
другарят Тодорович, Съюзът

комунистите увеличава ди- ческия 
памизма и акциошгата способ върху разполагането с 
лост осъществява по-здрави част от дохода, която се заде 
чвеиа с класово-социалната ба ля за решаване на общи нуж- 
за, намира се във фокуса на ди и проблеми“, 
самоуправителното 
па съвремените производите- 

поттиква активността на 
поколение. С това на 

комунистите 
своето влияние вър-

развитие за
съобщенията в нашата страна.

КОНСУЛТАТИВНО СЪВЕЩАНИЕ НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ

■ Съюзният изплънителен съвет, на второто си зассда- 5 
ние под председателство на Митя 'Рибичич, прие предложе- 3 
нието на някои страни консултативното съвещание на пред- §. 
ставители на необвързаните страни да сс състои в Белград, = 
в началото на юли тази година.

ТЪРСЯТ СЕ ОЩЕ 17.000 СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ

па оная

Комиоията не беше в състо 
янме, пито ое стремеше към 

да изработи всеобхватен 
основен анализ на полити

ческите отношения. Съзиател 
по съсредоточихме вниманието 

сегашния 
които

движение
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ 
СЪЮЗ В ОБЩИНИТЕтова

I :: ли,
младото 
шиЯт Съюз наI Анализирайки някои 

ния от изтеклите избори Мия 
лко Тодорович особено изтьк 
на необходимостта от по-голя 
мо ангажзиране на младежта, 
а след това каза:

явле-
Б върху въпроси от 
= политически момент,
= по своята актуалност и есте

ство изпъкват като особено

увеличи
ху всички основни течения па 
обществено политическия ход 
Значителен вид и компонента 
на реформата на Съюза на ко 
мунистите е радиалното кадро 
«о обновяване на неговите ръ релефно изтъкнаха факта, че 
ководни органи, което бе из- в много общини сериозно изо 
вършено по демократичен става развитието на самоупра 
път, при активното участие и вление и непосредствена соци 
подкрепа на членството. В те- алистическа демокрация зад 
чение е динамично изменение нуждите и възможностите, ко 
на вътрешно - социалната и ито открива обществено - ико 
старостна структура на СЮК. номическата реформа. Все о- 

До преди година — две, с ще голяма мощ на тесните, 
право констатирахме, че орга затворени кръгове, борбата 
низацията ни „старее“, че а На отделни лица и групи за 
нея намалява броят на работ позиции и власт и политиче- 
ниците и младежта. И в това 
отношение сега имаме съще
ствено изменено положение.
За една година в СЮК бяха 
приети 175.000 членове от 
които 152.000 младежи. Сега 
млади хора под 27 годишна 
Еъзраст съчиняват една чет-

Според сведения на Съюзното бъро за заемане на ра- ^ 
ботна ръка, в строителството у нас в момента са необходи- =;
ми 17.000 работници. Касае се предимно за зидари, монтери, щ значителни за насоката и съ- 
специалисти за работа със строителни машини и др. квали- = държанието на непосредстве- 
фицирани работници по строителството. Слаби са обаче из- з 
гледи тази нужда да бъде задоволена, защото такива не- = Съюза на комунистите за по- 
заети няма ка списъците на незаетите още от началото на ц 
миналата година. щ

По тази актуална стопанска тема сс разисква нсот- 9 
давна на съвещението в Банялука, в което взеха участие Я 
представители на 140 строителзга предприятия и 30 строи- Щ 
телни училища, както и представители на заводите за зае- = скване започва редовно раз-

Щ глеждане и анализиране на 
- политическото положение.

„Изминалите избори съвсем
ката политическа акция на

успешно осъществяване на по 
литиката на Деветия конгрес. 
При това, изхождахме от то
ва, че нашето Председател, 
ство с това политическо рази-

мане на работна сила из цялата страна.

КУЛТУРНО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НА МАКЕДОНСКОТО СЕЛО а
I НОВО КАЧЕСТВО

Македонското село през последните 20 години дожив- = 
лава големи промени в своето развитие, се констатира, ме- = 
жду другото, на републиканското съвещание по някои ак- = 
туални въпроси в културното развитие на селото, състояло = 
с в Скопие.

ското разединение, до което в 
такива условия се стигаше, 
са само външен израз на ед
на по-дълбока същност.

Главната част от работата 
тепръва предстои за да: може 
общината да се развива и да 
действува като самоуправите- 
лна общност. В нея още съ
ществуват силни елементи на 
представителната система. Со
циалистическият съюз е те
първа на път да заеме своето 
място, истинско място в поли 
тичеокия живот на общината. 
Тепърва предстои съществе
на реформа на Съюза на ко
мунистите в общините/ Зато- 

и ва е необходимо становищата 
на Деветия конгрес за разви
тие на самоуправлението в об 
щината да получат по-конкре 
тна разработка, защото тук 
именно започва обобществя- 
ването на политиката и пря
кото решаване от страна па

След като изтъкна явления 
та и промените в нашето об
щество от усвояването на На
соките Миялко Тодорович ка-=

От ,1961. до 1967. година средните лични доходи на ц 
селското население са увеличени около два пъти. Докато = 
преди войната електрична енергия се ползваше само в ня- Ц • „Ново качество в това на- 
колко села, днес в Македония са електрифицирани 64и/о от б правление означиха републи- 
селските селища. Всяко трето селоко семейство има радио- ^ канските конгреси и Деветият 
апарат а няколко хиляди телевизора са набавени през пое- = конгрес на СЮК. Много ди- 
ледните няколко години. 1 леми бяха премахнати, много

= недоразумения и спорове пре
111МШ111ШШ1111...... 1ШШ11ШШ..... ....................................................... 1.... II........ възмогнати, много въпроси

намериха сво>й отговор. Също 
така, утвърдихме ония проб-

за:

върт от членството, а две тре 
ти са под 40-годишна възра
ст. Нашият съюз е все по-при 
влекателен за работниците, 
млади хора и интелектуални 
творци. В Съюза на комуни-ДА СЕ ИЗДИГА И 

УКРЕПВА РОЛЯТА
стите вече имаме нова, значи 
телна потенциална сила, коя
то може да ускори 
по-дълбоко преобразявано 
по-нататъшно засилване на не 
говата революционност.

леми, които изискват по-ната
тъшно разяснение на възгле
дите и съгласуване на мнени
ята. Това създаде нова обста
новка и съществено доприне-

неговото

стаите общности.
И надзирателния отбор на 

ОО на ССРН даде свой отчат, 
в който ое изтъкна, че със съ 
бирането на членския внос 
върви много трудно. В това 
отношение примерна активно 
ст са показали подружниците 
в Босилеград и Долна Лиси-

(Продължение от 1 стр.)
Значителна ангажираност ор 

гаиизациите на ССРН са има 
ли и в осведомяването на на
селението ,по всички полити
чески и други събития в све
та и у нас.
Общинската организация на 

ССРН активно е действувала 
в изборната комисия. Тя се е 
залагала при преизбирането 
на директорите, провеждане 
на изборите за една половина 
членове на самоугтравителните 
органи и др. Тя също така 
успешно е сътрудничила с 
други организации и дружес
тва, от които най-голям ус
пех постигат гораните.

В отчетния период задовол 
яваща дейност е показал и 
изпълнителния съвет. За раз
лика от него, комисиите и сек 
циите са били твърде неак-’ 
тилни.

И занапред в рамките на 
организациите на ССРН ще 
се решават комунални въпро
си, като се създадат по-годни 
условия за афирмация на ме-

Носител на 

награда „25-май“
ПОЛИТИЧЕСКИЯТ живот 

НА ОБЩИНИТЕ

След като изтъкна текущи
те задачи на СК в идейната и 
политическа област,
Тодорович каза, че изминали-

•н епосредствен ите 
тели и гражданите за общите. 

Миялко работи. Това е една от първи-

производи-

на. Директорът на училището 
Избирането на новото об- за планинско стопанство/в Су- 

щинежо ръководство стана на рдулица инж. Йован Петро- 
бурен начин. Членовете на ко вич получи републиканската 
нфереяцията отхвърлиха пре- награда „25-май”, която се при 
дложемието на координацио
нни отбор, като констатираха, 
че той не е изпълнил задача
та ои. . "

те задачи в по-нататъшното 
изграждане на нашата поли
тическа система. Тези въпро- 

въпросите , си трябва да станат същефде 
на преокупация и предмет на 
неотложна и засилена идейно 
-политическата акция на Съю 
за на комунистите“.

те избори отново изхвърлиха 
на преден план актуалността 
и значението насъжда на заслужили просвет

ни работници и институции. 
Този просветен работник

отнасящи се до положението 
на работническата класа в по
литическия живот и отноше
нията.

дванадесет години вече е ди- 
Ето защо между избраните ректор на училището и е на'й 

и в ръководството, и в оста- -заслужил за неговото издига- 
налите общиноки органи на не.
ССРН се срещат предимно но 
ви лица, които наистина ня
мат голям опит, но имат воля

БРАТСТВО вестник на българската народност в СФР Югослввнв. 
Излиза всеки петък * Урежда редакционна 
главен и отговорен редактор АСЕН ЛАЗАРОВ * Технически редак
тор МАТЕЯ АНДОНОВ * Издава,.Братство” — Ниш Ст. Паувовнч 
72 телефон 25-444 в 25-480 * Годишен абонамент 15 а полугодишен 
7,5 нови динара. Тек. сметка 625-3-78 Нар. Банка Ниш — Печатница 

„Вук Караджич”

С негова заслуга е построе
но училище за 600 ученици, 
купена е нужната мехаяизаци 

за работа. Покрай това, тези я за практическата работа и 
лица нямат други задълже
ния, които да им' пречат по- 
активно да работят в ССРН.

* Директор,колегия

е организирал залесяване на 
около 150 хектара голини и 
друго. Ниш

М. В.В. В.
I
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НАКЪДЕ С НЕЗАЕТИТЕ? Обществено-политическа хроника

СТИПЕНДИРАНЕ ИА КАДРИ(Продължение от 1 стр.)
Бюрото за заемане на работ 

на ръка от Ниш — клон Ди
митровград разполага с фина 
носови средства за професио
нално издигане на 
Но

Не създава загриженост 
фрата от 36

ци
незаети високо

квалифицирани и гсвалифици 
Рани работници. Рано или къс 
но димитровградската промиш 
леност ще открие нови работ 
ни места и те ще бъдат при
ети. Но, какво ще се прави с 
ония 243 неквалифицирани, по 
ловината от които представян 
ват наистина акутен проблем 
и които

В Димитровград все по-доб рентабилно и конкурентно 
ре разбират, че реформата способно производство и зато 
може да се извоюва със спе- ва трябва да се осигурят кац- 
циалисти. Това че идеята за ри, които по-дълготрайно би 
стипендиране на завършили- ха се наели с разрешаването

Вече има замисъл за орга
низиране на общ фонд, кой
то да бъде самостоятелен със 
самоуправителен орган, отго
ворен на инвеститорите. От 
този фонд биха се давали сти 
пендии на студенти от всички 
факултети, защото например 
само на „Гумарата“ са нужни 
технолози, икономисти, инже
нери, математици, химици, 
физици и правници. Ще тря
бват такива кадри, защото тя 
няма да е това, което е сега. 
Когато завърши реконструк
цията, нейният бруто продукт 
ще бъде три пъти по-голям 
от сегашния. Пък нуждата от 
кадри е налице във всички 
предприятия. Какво ще бъде 
след година-две е ясно. Не 
може да се стои със скръсте
ни ръце в моменти когато ко 
муната сигурно прераства в 
развит край.

Когато се приказва с дирек 
тора на „Гумарата“ Живко Ви 
денов, който е инициатор на 
акцията, излиза, че идеята е 
поставена в основни линии. 
Имано съвещанието трябва 
да обвърже повече общината 
по отношение разпределение
то на средствата от Фонда за 
стипендиране на Републикан
ската образователна общност. 
Той счита, че всяка трудова 
организация трябва да има 
обстойни анализи за кадрите 
и нейните органи на самоупра 
влението правилници, за раз
мера на средствата, които би 
ха се внасяли въз фонда за 
стипендии в Димитровград. 
Да споменем, че кадровият 
комитет на гумарата е задъл
жен да изготви предложение 
за изменение на правилника 
за стипендирането съобразно 
с развоя на предприятието.

Едно събитие, станало тези 
дни в гумарата, като че е на
сочено към подсилване на иде 
ята. Директорът на предприя 
тието организира малък 

прием за абитуриентите от 
гимназията и в разговор с 
тях бе формулирана идеята 
по предложение на гимназия
та да се присъдят по три на
гради за най-добра абитурие 
нтска работа по математика, 
физика и химия.

Между абитуриентите се' 
разисква за двете инициати
ви. Мнозина, които нямат сре 
дства (някои са отличници) 
очакват помощ от предприя
тията да осъществят своите 

след което със зна
нията си биха се отплатили

незаетите, 
същевременно, за да ги 

изразходва, то иска от трудо
вите организации гаранция, че 
те ще бъдат приети на рабо- 

- ю. Такава гаранция засега не 
може да даде нито една тру
дова организация в Димитров 
град. Очаква се в най-скоро 
време^ „Циле" да приеме 
ви работници ,а от успешната 
реконструкция на „Димитров 
град" зависи да ли ще се от

работи и

всекидневно се дви
жат на релацията — трудови 
организации, синдикат, общин 
ски комитет на СКС, Общинс 
ка скупщина. Мнозина от тях 
ще срещнете в канцеларията 
на председателя на Общинска 
та скупщина или при секре
таря на Общинския комитет. 
Но те не могат да им помог
нат. Единственото нещо, което 
в момента може да направи 
е да ангажираме всички съз
нателни субективни сили в бор 
бата против така наречените 
„връзки" и да се държи смет 
ка и за тези социални случаи. 
От друга страна, необходими 
са инвестиции за неквалифи
цираните, които в края на кра 
ищата ще се отплатят.

но-

крият повече нови
места или не.

От друга страна, трябва да 
изтъкнем, че Бюрото за зае
мане отпуска на трудовите ор 
ганизации кредити за открива 
не на нови работни места. Кре 
дитите се движат до Ю.ооо ди 
нара за всяко ново работно 
място и се дават на 5 години 
с 3°/о лихва. Значи, твърде 
изгодни условия. Към тези кре 
диги обаче досега са прояви
ли интерес само конфекция 
.Свобода", „Фабрад’ и крояш 
ката кооперация „Прогрес". Д. Йотов

В подкрепа на акцията за паметник 

къща Рамиз Садик и Бора Вукмирович

ПЪЛНА ПОДКРЕПА ОТ АРМЕЙЦИТЕ
Отзоваваяки се на възвани значение за младите хора, по

ето на обществено-политиче- неже тя представлява симвод 
ските организации за участие ка общата борба за съща цел 
в акцията на солидарност за свобода, братство и единство 
построяване на къщата-памет на героите Рамиз и Бора. 
ник „Рамиз Садик и Бора Ву-
комирович" в Прищина, във приложенията на 
всички подделения на Югоиз старейшините в гарнизоните, 
точна Сърбия бе проведена Така в подделението на пол- 
акция за събиране на пари. конник Оимич внесоха над

Армейците приеха акцията 70%, докато в подделението 
с пълно разбирателство, преди на Миркович и Шошкич отзи- 
всичко като акция, която дей вът е още по-голям. Подобен на димитровградското стопан- 

4 ' ство със сродните отрасли от
други места. Все по-явно ста
ва, че без специалисти няма

В цеха на нишките

на актуалните проблеми и на 
сегашните и бъдещи стопан
ски и обществено-политичес
ки задачи.

те гимназия при следването е 
поникнала тук, не е случайно. 
Тя се' роди от усилията за 
пс-бързо превъзмогване на 
сложните проблеми на техно
логията, организацията на 
производството, модернизаци 
ята на предприятията, пазара 
и въпроса за интеграцията

Какъв е отзивът личи по 
войници и

И ето една благоприятна и-
дея и инициатива. 

Тя поникна в „Гумарата", 
което и не е чудно, защото 
на нея й са нужни доста кад
ри за осъществяване на зна
чимите амбиции, тъй като та 
зи година започва реконструк 
цията и модернизирането 
най-големия цех. 
ки от обстоятелство, че и сто
панството и обществените слу 
жби имат малко специалисти, 
хората от комбината „Димит
ровград“ са предложили гим
назията и Съветът за просве
та и култура да организират 
съвещание 
на трудовите организации ог 
Димитровград и да разгледат

политическото е отзивът и в останалите ча- 
има огромно сти.

ствува върху 
възпитание и Никола Матиевич

на
Изхождай-

определят тези добавъчни 
предвид се има определена 
личност, а не задълженията, 
които той изпълнява.

От сесията на ОС Димитровград

НОВИТЕ ОТБОРНИЦИ ПО-АКТИВНИ Общо — маратонната сесия 
на ОС показа, че сегашният 
състав на отборниците в ОС, 
много повече се интересува 
от същността на проблемите 
върху които разискват и не 
току така приемат било кое 
решение, предложено от орга 
ните на ОС.

На последната сесия бяха 
учредени различните коми
сии и съвети при ОС, които 
занапред ще осигуряват нор
мална дейност на скупщина- 

Ст. Н.

представителисПри приемането на измене
нията в решението за ползва 
не на строителните площи, 
също така, бяха направени ос 
три забележки, че досегашно 
то ползване на строителните 
площи в града не ‘се е обо
сновало достатъчно върху за
кона, направени са сериозни 
опущения, поне когато става 
дума за наплащането такси
те за комуналните и пр.

Обстойни разисквания ста
наха и по въпроса за увели
чаване на функционалните до 
бавъчни в органите на ОС, 
като при това, се изтъкна не
обходимостта, ясно да се раз 
граничи кой всъщност тряб
ва да получава функционал
ните добавъчни. Тук бихме 
отбелязали и това, че тоя въ 
прос след почти повече от е- 
дин час разискване бе снет 
от дневен ред ,тъй като отбо
рниците не можаха достатъч
но квалифицирано да 
мат някое решение, 
защото съществуващите отно 
шения в общинското управле 
ние; не дават здрава основа, 
че било какво решение ще по 
добри сегашното положение.

Да отбележим и това, че 
при определянето месечните 
придлежности, «гноено функ
ционалните добавъчни на пре 
дседатсля на ОС, също настъ 
ни раздвояване на гласовете, 
понеже според мнението на 
някои отборници, когато се

На неотдавнашната сесия 
на ОС в. Димитровград, освен 
че имаше голям брой точки, 
върху които се разисква, ха 
рактерно бе и това, че 
те отборници твърде изчерпа
телно разискваха по много въ 
проси, така че самата сесия 
трая повече от 6 часа.

По-остри забележки бяха 
направени върху плана за де 
йността на общинските служ
би, който според мнението на 
повечето отборници, предста- 

списък на работите, а 
не аналитически подход към 
онова, което е било, и което 
трябва да се осъществи в та
зи година.

Оовен това, бе засегнат и 
въпросът за правна помощ, 
тъй като общинска скупщи
на вече цяла година няма 
служба за правна помощ, как 
то и това, че дейността на ми 
ровите ■ съвети на село съв
сем се не чувствува, макар че 
в тази насока началните ус
пехи са били добри. Същеврс 
мешю бе засегнат и въпросът 
за дейността на местните об
щности, като организационна 
форма, която на територията 
на комуната, все още не си 
с спечелила нужния 
тст. В отделни 
стта на събранията на изби
рателите не е получила она
зи популярност, с която обик 
новено се ползват събранията 
на избирателите.

нуждата от кадри и начина за 
осигуряването посредством 

стипендиране на гимназисти 
които ще следват на факул
тетите. Също да се договор
ят как да осигурят пари за 
стил енд и р аш ето.

нови-

мечти

на предприятията и своя 
край.

М. Бакичта.

влява

По-енергичко към интеграцията
На съвещанието бяха изне заработили към 400 мидиона

динара.
Стана дума и за сближава

нето на производителите на 
каучукови изделия в Сърбия, 
защото въпреки изявеното жс 
лание работите по сдружаване 
то се бавят. Това пък ще има 
за последица забавянето на ед 
но реализиране, което е полез 
по за всички.

Съвещанието в комбината 
изготви решения, които щс бъ 
дат представени на всички са 
моупраюнителми органи, за да 
настоят за по-еиергично насо
чване към интеграцията.

(Следва от 1 стр.) 
в отрасъла, така и по положе 
нисто на каучуковата промиш 
леност по отношение на чуж
дестранните производители. На 
дхитряисто е предизвикало то 
ва, че редица инициативи, кои
то идвали от комбинат „Дими 
тровград" за интеграцията про 
падали. Едно изискване на ре
формата значи е останало без 
резултат именно зарад тесно- 
гърдитс интереси на отделиц 
производители. Но без оглед 
ма това съвещанието прие ре
шенията и постави на органи 
те на самоуправлението зада
ча да продължат да настояват 
за интеграция, без оглед на 
бариерите .които възникват.

сени данпи.които показват, че 
сегашното положение на про 
изподитслитс на гумени обук- 
ви в Южни Сърбия е значи
телно трудно. За четири мссе 
ца са натрупани във фабрики
те стоки за около 85 милиона 
динара. Търговоките организа
ции бяха остро критикувани, 
зарад изнудването на произво 
дителитс. Именно производи
телите държат на решението 
да им дават 10% отстъпка, а 
те свикнали да получават и по 
25% сега не иокат да купуват 
тези каучукови изделия. Ня-

прис-
главно

автори- 
места дейно-

кои вносни предприятия внас
ят обукпи ОТ Хонг КОИГ И СЯ м. Бакич
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ХОТЕЛ,
МОТЕЛ

г

ШВЯН1■?>

Много искове 

без отговор

ИЛИОбществено-политическия живот в Босилсгрвдека
исзасягаис па жизненитекомуна напоследък, поради 

въпроси на населението е в стагнация.
Има п полка причини за това. Например, пагрзд- 

созсм обществено-политическите организации са от
правени много плюш и до общината, и до земедел
ските кооперации. Обаче само малък брой от тях са 
взимани непредвпд и положително разрешавани.- Ис- 

г които се търси по-оЗектнзио въвеждане ни КАКВО?ковете,
данъка, но спе.ннз реша.зане на иаг/щзстзсно-нравли- 
те ошешенил, социалното сзлсйостопансчо осигурява 

таксите за напасването на добитъка и други из са 
есонозио разглеждани е ССРН.

Пасивизирането поради тази причина е нзопрапда 
телно. Но още

ь:с.

Отговорните хора в Дими- % 
тровград започнаха отпреди 

години да обмислят 
как да задржат туристите, кои " 
то минават през един от най ь/т&лШЖ 
оживените

по-неопраздасмо е компетентните да 
сп пнаглт оглушки на много искова и търсещи рвше- 4к
ПИЯ. няколко

Друга потг -.кно за токозо бзодоРзстзувано е форма 
лизма е дзбноста на организациите. Няма и насърчи 
теса: а
низации. Те нс правят опит дейността да обогатят с 
нови форми и методи. Тона подкрепя и' фактът, че 

ССРН II СЮМ, които по Д32 и по 
посетил пи пой ог общинските ръко-

ш-з-част нл ртжоводстаата на общинските орга- гранични преходи. 
Само - миналата година напри

влак и автомобили през щ 
минали

мер с
Димитровград 
1.600.000 пътници. Почти един 
милион от тях са минали с 
автомобили. Именно тази часг 
се стараят да задържат тури 
етическите работници в Ди
митровград. Ние не разпола
гаме със сведения колко от 
тях са сс задържали миналата 
година в Димитровград, но 
разполагаме с данни колко са

има ерглппзвцни па 
го-:е години из е

са

Тук бариерата е скарата млякото...водители.
И кадровите пзомепн нз стават правилно.
Кой знае за кан път в ръководствата на органи-

същи хора, без направи предложение да от-през Димитровград, отговор-
фактори в Димитровград стъпи мотела на гостилничар

ското предприятие „Балкан". 
Разговорите по този въпрос 
еще не са завършени. Сигур 
но е обаче ,че „Уния" това

ззгннтс по селата срещаме едни и 
много желание и голя за работа. Почти редовно, при 
всички носи избори, се правят отклонения от у слани

ните
и гостилиичарското предпри
ятие „Балкан" съгласуваха 
мненията, в града да се по
строи модерен хотел с около 
50 легла. Според предварител няма да направи преди свър 
ни изчисления стойността са-

вените критерии.
Тсзп са само няколко Бъпроса, конто търсят от

гозор.
Ншгтппл. оси и;и от тлп нз могат да сз разрешат. 

Обаче ::тхои, конто имат чисто субективен характер 
из само д-а могат, нз е и необходимо да сз решат. 

Вси 1.:о обапз злзн :и и от ангажирането па ркко-

г.ондували. шването на туристическия се 
работи зои. И ако „Уния" се съгласи 

да отстъпи на Димитровград
НА л:° на строителните

ще възлиза на около 1.000.000 
динара, доКато за обезвежда мотела с 43 легла, които се 
не на хотела ще се изразход- използват с по-малко от 50%, 
ват около 500.000 динара. Го-

ПЛАНОВЕ ЗА СТРОЕЖ 
ХОТЕЛ

подегззта з общинските оргапизацш».
В. В. Разчитайки нз често мина

ващите туристически групи какво оправдание тогава има 
предприятие да увеличаваме капацитетите 

с още 50 легла. Това би било 
чиста загуба. Ето защо, 
наше мнение, строежът тряб 
ва да се отложи, докато окон 
чателно не се завършат раз
говорите с „Уния", 
трябва да се обмисли въпроса 
за изграждане на 
кад мотела, което според пре
ценката на специалисти, пред-

стилничарското 
„Балкан" разчита на 1.000.000 
хредити от банката. по»ГРАДНЯ« СТРОИ КОЛКО СА ИЗПОЛЗВАНИ СЪ 
ШЕСТВУ ВАШИТЕ КАПАЦИ
ТЕТИ

гг.кз ото футболно игрище „А (цех на Мил") в Житораджа, 
:т Балкански" строителното въз вътрешността на страиа- 
г .ортзиятле „Г,радия" залоч- -а. 
па строежа и на третия жили 
щ'н блок, ксАгго ще има 11 

. суета: п; и апартамента.
Т;. п като апартаментите 

зъз в гората постройка вече 
са разпродадени, понастоя- 
щем сс сключват договори за 
продажба на апартаментите а 
строещата се сграда. Досега 
са сключени договори за пове 
че от половината апартамен
ти, а интересът е сравнително 
висок, особено сред учрежде
нията и отделни лица.

100 гаражи в Ниш къмпингиСега, когато изработката на 
проектосметна документация 
е в течение и когато се намиСт. Н.Димитровградското 

телно предприятие „Градил" 
чрез търг е закупило в Нг:ш 
строително място за построя 
вале на гаражи за леки кол: I. 
Предприятието е 
землището 86 хиляда динара.

решение 
гаражите ще се строят на е- 

- таж — в два блока, като вън 
всеки от тях има по 50 гара
жа, или общо ще бъдат пос- 
троан.н към 100 гаражи.

Както ни осведомиха за по
строяването на тези гаражи 
предприятието ще участвуза 
със свои капитоловложения. а 
сетне ще определи продажбе- 
пата км цесча.

сг,хк-
ставлява идеален терен за та 
зи цел. Още повече ако се 
има предвид, че тук на око
ло 200 метра е резервоарът 
за вода. Колко по-атрактивни

раме почти пред прага на за
почване на изграждането (на-й 
Ееролтно през септември), ня 
кои отговорни фактори в Ди 
митровград се намират пред 
тежката дилема да ли да се 
строи хотел когато се знае, 
че литналата година капаците 
тите за нощуване в .мотела 
са използвани само' 
Безспорно е, че с това Дими
тровград би получил една ре 
презентативна сграда, но въп 
рос е колко тази сграда щс 
спре туристите и кои ще бъ
дат тия гости, когато се знае, 
че последните три години из-

КАКзаплатило
и по-привлекателни за чужес 
траните туристи би били къмп 
инги построенни в национален 
стил, които не би стрували по 

с 42°/о. вече от 200.000 динара. Те ще 
бъдат и съвсем достатъчнц 
да задоволят нахлуването на 
туристите през така наречения 
туристически „шпиц", заради 
който „Балкан" поема върху 
слабите си плещи инвестиции 
от около 150.000 динара.

На'й-сетне със запланувани 
те средства „Балкан" може да

Според идейното

ДА СЕ
д в и ж и м?

За пъови път писмени пра
вила за движението по улици 
те и пътищата били съставс- 
и;; през XVIII век в Англия.

Строеж във 

в ътре шно стта
ползването на капацитетите в 
мотела се движи така: 1966

Английските лордове и ие- — 4б°/о, 1967 __ 47°/о, 1968 __построи под Лукавашка рам
ро-ве побързали да наложат ' 42%. Трябва да припомним па Добре обзаведен бюфет с 
„строг“ закон за механизира- ■ и това, че мотелът в Димит- басейн, който ще представля

ва далеч по-сигурна „спирач
ка" за туристите, отколкото хо 
тела. Трябва да се има пред

Строи се и трети 

блок Понастоящем „Градня" 
стресI и едно проектанско бю 
ро за нуждите на „Челик"

След построяването па две 
жилищни постройки па няко-

То'лните превозни средства, 
се състоял от три правила и 
бил публикуван във 
вестници и списания, 
т;еп по градските и селски пло

ровград предлага на туристи 
те спокойствие, което в града 
не може да бъде обезпечено.

разле- Преди да започнем да стро- ВИД< че западноевропейският 
хотела трябва добре да’ турист пътува през Димитров 

проучим желанията на турис *РаД с определена цел и ако 
По силата на първото пра- тите от Западна Европа. Да Реши да остане в някой 

вило' на 55 метра пред всеки ли в Димитровград ще ги при хотел, той сигурно ще избе- 
шосеен „локомотив" трябва- влече великолепната сграда) а Ре хотел с барове и други обе 
ло да върви човек с голям строим я предимно за него) кти за развлечение в някой 
червеи флаг. Когато срещнел ако се знае, че той е минал по-голям град, а не в Дими

тровград. В Димитровград мо 
гат да го спрат само спомена 

И тите къмпинги и бюфет. Мно 
в Димитровград го по-вероятно е болшинство 

една нощ сигурно ще предпо то туристи да спрат на крат
ка почивка и закуска в един 
такъв бюфет, отколкото да _. 
останат и да нощуват в гра-

всички

Сурдулица ИМ
щади.

ИЗБОРИТЕ В ССРН - ПРЕЗ ЮНИ
(Продължение от 1 стр.) 

разгар и полските работи. За
това бе казано, че ръководех
зг.та ма организациите трябва даваха кандидатурите, 
да полежат усилия на избори 
тс да участвуват повече члемо бралия ша избирателите, пора

ди не идване на хората, а то
ва с внасяло известни смущс 
мия.

кандидати са били по-масово 
посетени от събранията на из 
биратслитс, когато се утвърж файтон или конник, той бил пРез много по-конфортни и

великолепни хотели преди да 
стигне до Димитровград, 

правило ако остане
длъжен да предупреди пътни 
ните. Във второто 
строго се забранявало на ма
шиниста да плаши конете със 
свирене. Разрешавало му 
да изпуска парата само изгън 
паселениете места, и то кога
то няма наблизо коне или пс

Имало с отлагане на съ-

1.-з на ССРН.
чете да види нещо самобитно, 

сс балканско, отколкото 
хотел.

ЕДНА ОЦЕНКА ЗА МИНАЛИ 
ТЕ ИЗБОРИ

На заседанието се отчете и 
раоотата по миналите избори 
за представителни тела. 
лорад Тасич, председател 
ССРН посочи редиця слабости, 
к.г.хЕИто е имало по време на 
подготовките на изборите.

— Политическите събрания 
за предлагане на възможни

модерен
— Имало е опити за агита

ции и политиканство от стра
на ма някои кандидати и това 
има отражение и сега.

Заключението бе да се на- шеходця. Третото ограничава- 
п-рави солиден анализ на ми
налите избори, за да се взе
мат мерки за оздравяване на 
положението.

да.
Въпросът . за строенето 

на хотел в Димитровград не
НЕ Е ЛИ ПО-ДОБРЕ ДА СЕ 
ОТЛОЖИ СТРОЕЖА?!

Ми
на

е обмислен по-задълбочено и 
Тази година сдруженото го тепърва ще трябва да обсъжло скоростта на движението: 

в градовете и селата до три стилиичарско предприятие 
„Уния” от Белград, което дър 
жи мотела

дамс всички предложения „за" 
и „против".километра в час и по пътища 

та до шест километра в час!м. в. в Димитровград, Д. Йотов
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ХОРАТА И БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО

Все повече „моторизирани“На трима абитуриенти от димит
ровградска гимназия 
въпроса: поставихме

— КАКВО ЩЕ СЛЕДВАТЕ АКО 
ПРОДЪЛЖИТЕ УЧЕНЕТО СИ?

Асенова: 
особени

Борка 
,,Нямам
възможности дл 
продължа обра
зованието СИ, 110 
ще се опитам да 
следвам, макар 
родителите ми да 
се принудят да 
продават, 
то имат. 
ствено,
питам да намеря 
някое предприя
тие, което да ми 

, дава стипендия.
Мисълта ми е да -следвам фило

софски факултет, но бих 
и с техника ..ако има стипендия'*.

Симка Владова: 
,, За върших 
родо
ческия отдел. Ня 
мам

Когато стане дума за 
госъстоянието на 
традчанина и на Димитровгра 
Дско обикновено започваме с 
отчитането

бла- Отлично автомобилче е кътали някой и друг динар 
ни каза той. Из- за автомобил.

ки, отколкото на хората от 
много други краища в стра
ната автомобилът е засега по 
следната вещ, която т<Уй ще 
купи. Първо се осигурява жи 
лището, после вещите за об
завеждането му, телевизорът 
и на края мераклиите започ
ват да събират пари за кола.

Но и колата са важен по
казател за растежа на благо
състоянието на Димитровград 
чанина.

Днес в Димитровградско и- 
ма над 100 частни автомоби
ли най-различни марки. Има 
„Мерцедес“, „Рено“, „Фиат — 
1300”, „НСУ", „Опел“ и други 
марки, но най-много „Застава 
—750“, която в цялата страна 
е най-многобройна и засега 
представлява национален ав
томобил.

Като се има предвид, че пъ 
рвият частен автомобил е по 
лучил димитровградско „жите 
лотво“ преди по-малко от пет 
години, излиза че Димитров
градско е смогвало да си ку
пи годишно двадесетина ко
ли. А това за нашата комуна 
не е малко.

димитров- „Фичо"
минал съм близо 100.000 кило 
метра, без поправки на мото- в Димитровградско вече пре- 
ра, и то по какви пътища, дизвиква появата на пробле- 
Както ме служи, вярвам че ми — за сервиз, за' авто-мото 
ще мина още 50.000 км дока- дружество, за уреждане на 
то стигне за по-сериозни поп движението в града и за дис

циплина на шофьорите люби- 
Много хубава реклама на- тели. „Услуга" откри сервиз 

прави Нацков на това наше за поправка, а такъв има и 
возило, което ще срещнете Пирот. Остава значи другото 
по всички пътища на страна- — да се основе дружеството

и поуреди движението.
Разбира се трябва да се уре

Това увеличение на колите

на обществения 
продукт, националния 
или на други показатели, кои 
то сравнително мъчно 
да бъдат възприети от много 
хора.

Естествено, това са неоспо
рими показатели, както неос
порими са показателите за 
промишления развой или пос
тепенната електрификация и 
строене на пътища в комуна
та. Но тези показатели нито 
са единствените, нито най-об-

какво 
Есгс- 

ще се о-
ДОХОД

могат
равки.

се наела

та ни.
Но същата година са били 

купени още 18 автомобила и ди и това собствениците на 
то повечето „Фичо". А после коли да не се разхождат не- 
интересът към колата заразя нужно, като че са на някакъв 
ващо обземал хората и днес парад, из главната улица от 
в града и по селата има над площада до рампата към га

рата, защото това нито им 
Естествено, това не е краят трябва на тях, нито е без зна 

на купуването. Сигурно до чение за безопасността на хо- 
края на годината броят им рата, които се разхождат из 
ще се увеличи още, защото улицата, 
мнозина се готвят за шофьо
ри-любители след като са пое

прн- 
математи-

■■ -V'

възможност 
да следвам и ве
роятно щ,е запи
ша ВПШ — 
тематика.
Обичала бнх да 
следвам на факу 
тета, но 
средства. Не зная 
дали някой

разните.
Знае се, че в един сравни

телно кратък срок в комуна
та са построени над 400—500 
жилища и че малко са къщи 
те, които нямат радио 
транзитор, или спална и 
Даже и телевизорите все 
вече навлизат в домовете на 
димитровградчани и на хора
та от електрификцираните се

* ма-

100 автомобила.
*&***$ ар

е
Ако на 

ва 'с 
• тет . г.

нямам

ще
мм даде стипен
дия.

„гумарата” трябват такп 
при родом атем атич ески ф а кул

Свободан
тров: „Искам да 
кажа за другаря 
си Иван Петров, 
който
ученик н активен 
младеж, 
всъщност да

ИЛИ
пр.
по-

М. Н. Н.
Дими 11111111111111Ш1111111111111111Ш11111!111111111111111111Ш111111111Ш111111111Ш1!11111111Ш111111111П1ШШ111Ш1Ш

ла. БОСИАЕГРАДСКА ФОТОХРОНИКАНо радиото и телевизорът 
обикновено влизат в дома, ко 
гато са накупувани другите, 
по-необходими вещи за до
макинството 
нята с необходимите й други 
уреди, а това значи, че при 
нашите хора си има един оп
ределен ред — от най-необхо 
димото към луксозното.

е отличен

Искам
го Първият „Фичо" все още новвзема в защита и 

да го посочва 
като пример за 
скромност, ннте 
лигентност и дру 
гарство. Той е 
беден младеж.

спалната, кух-
Първият автомобил, „Фиат- 

Застава—750" вдигнал прахул 
яка из димитровградските ули 
ци през юли 1964 година. Не
говият собственик Станул Нац 
ков, сега директор на „Услу
га" е първият диммтровград- 
чанин, ко’йто си е купил ав
томобил и все още го кара — 
като нов.

От рано е почувствувал теглото 
на сиромашията. Обича да следва 
технология а се е обърнал до вое 
ината академия за стипендия. Се
га гумарата дава инициатива 
стипсндиране и той ще поиска ней 
на стипендия”.

Автомобилът идва накрая
за За нашия човек, чиито при 

по-мал-ходи са сравнителноМ. Б.

1Ш1 ПРИМИТНИЧАРИТЕ
да му налее от тоя „бензин То
гава видял, че е това вода, която 

границата шофьо-
сянето на стоки и друго, тук 
стават малко нарушения. Ня-

На граничния прелез на 
югославско-българската 
ница при Рибарци, Босилегра кой си Игнятов от Скопие се 

на другите опитал да пренесе в България 
канадски и щатски долари/ 
както и някои машини.

Методи Милованов, баща

гра- слсд като мине 
ра изсипва, а после кантите пълни 
с бензин.

Има обаче много валутни. На- 
най-много пренасят 

След

На граничния прелез при Рибарци наскоро ще прик
лючи изграждането на новия мост, който започна миналата 
година да строи секцията за пътища от Враня.

Мостът ще е дълъг повече метра и ще донесе голя
ма сигурност на съобщенията от тоя район.

дско не е както 
прелези.

Случва се, че в някои дни 
не мине нито пътник.

ши граждани
силонови ризи, ракия и др.

някои донасят български па-това
ри, които в Босилеградско препро
дават за динари.

Минаването на граждани от дру
ги страни тук е съвсем рядко. Тък 
мо неотдавна една група цигани 
от Пакистан, след като се опита- 

да влезнат през Димитровград 
и Крива Паланка, за да се зассл- 

Югославня, опитали н на топ
ли

ят в 
прелез.

Обаче и оттук били върнати.
На митницата работит млади хо 

ра. Повечето от тях са от Босиле
градско. Водихме разговори с Ди
митър Живов н Симеон Насей. 
Единият е митничар, а другият 
милиционер — контрольор.

Когато падне мрак 
сами в клисурата, 
като небостръгачи се 
соко.

те остават
къдсто стените 

издигат ви-
Тс другаруват със самотия- 

а само временно се срещат със 
граничари

та,
споите първи съседи 
те от заставата и колегитц от дру 
гятн страна на прелеза. Добре се 
разбират с българските митничари 

Засега и транзисторът им е гол-

Секцията за пътища от Враня също строи мост на 
Буцалевска режа. За разлика от класичнмя начин на строене 
тук е приложен метода на монтиране.

Затуй 'гоя мост е бил готов в най-кратък срок. Него
вата стойност надминава 80.000 динара.

Засега са само двама
му Гроздан й майка му Пара 
скева от Росен на няколко пъ 
ди пренасяли разни интерес
ни за българските граждани 
стоки. Методи почти всеки ден 
отивал в НРБ и се връщал. 
Но били разкрити. В момента 
Методи имал няколко женски 
силонови блузи, мидери и др. 
Майка му пак била облякла 
седем комбинезона и др.

Правят се и други по-дреб 
ни нарушения, 
мер Михтар Енвер от Косови 
ца се опитал да пренесе руски 
чай.

Причината за всичко е, че 
тоя прелез все още не е до
статъчно известен. Освен това 
пътят е 
ящ за съобщения,

Изненадва обаче, че на ни 
място не е обележе-

лм приятел . . .

Но така щс е докато нс се 
доведе електрически ток. А то 
ва ще стане наскоро. За дове 
ждането на 
от Скопие ще даде 60.000 ди 
нара. Ще участвуват и грани
чарите, а очаква 
да помогне и 
щото, сетне оттук ще е изго
дно на по-лек начин да се еле 
ктрифицират няколко села от 
тоя район.

Но тези млади хора на пре 
леза имат и други трудности.

И то най-вече заради това, 
че са от Бооилсградоко и бол 
шииството минувачи ги позна 
пат. По такъв начин мнозина 
се опитват да пренасят стоки 
разчитайки на 
то ...

В тези дим хората от Буца 
лево, Млеко минци, Рибарци и 
други Босилеградски села най 
-много оа се ангажирали в го 
твенето на железопътни тра
верси. Почти из цялата дъл
жина на пътя към Тлъмино 
има безброй купчинки на 
траверси, които чакат да бъ
дат изкупени. В последно вре
ме обаче някои транспортни 
предприятия отказват да пре
возват траверси, поради 
шия път през Власина.

Текст и снимки I В. В.

разбит и неподход-
тока митницата

то едно 
но, че тук съществува прелез, 
Дори й на кръстопътя от кът 
дето само на сто метра се на 
мира митниците — няма знак! 
Затова често пъти, а най-мно 
го моторизираните пътници 
заминават към Тлъмино. Раз
бира се, после се връщат, не
доволни, зарад загубеното вре 
ме и лошия път.

се акцията 
общината. За

Така напри-

Интсрсссн с случая и на един 
шофьор от Босилеград. За частни
те си кола той купувал бензин в 
Кюстендил, къдсто е сравнително 

баче за Да прикрие, че

От откриването на прелеза 
до днес; тук са минали над е- 
динадесег хиляди души и 650 
моторни превозни средства.

За разлика от другите гра-
става

ло-
поевтин о 
пренася бензин той си послужил с хи 
трост: кантите пълнил с вода и на 
нашата митница казвал, че си но 
си „запас" бензин. Всднаж едни

шофьора

Е.тпозман-ство-
.чничии прелези, когато 

въпрос за непозволено прена В. Велиновот митничарите поискал
Страница 5
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Кой е заслужен за откриването на „Попова псчсс
МНИ

КЪДЕ Е ИСТИНАТА?НА

Малиновата буба д,р. А. Гигов, който още през 
август миналата година се за
позна с материалите, получени 
от димитровградските любите 
ли от „Попова дупка" в До
ма на културата, а лично още 

посетил терена при Пе- 
търлаш) предлага др. Петро
вич да се провъзгласи за по
четен гражданин на Димитро 
'вград. За останалите заслуж- 
ни за откриването на пещера 
та нищо не споменава.

Димитровградските любите 
ли и сами желаят по-нататъ
шните изследвания по-спешно 
да продължи д-р. Петрович и 
други учени, но смятат че и 
на тях трябва да се отдаде дъ 
лжимото признание.

но в това си решение и обос 
иоваиие също и тя не намери 

обиколките, изследванията и за нужно поне да спомене, ако 
статиите, които бяха обнарод не и възнагради, димитров- 
паии преди да се обади жур- градските любитсли-изследо- 
иалистът Мишич.

Неотдавна в „Братство" в
рубриката „Писма на читатс- съберем материали, о доку- 
литс" сс появи бележката на менти и изявления на всички 
Сотиров, в която обществено актьори претендиращи на при 
стта се подсещаше, че повече оритет в откриването на пе- 
от половин година преди „По щерата и обективно предадем 
лит^ка" и нашите вестници на присъда от страна на 
„Братство" и „Другарче", как общественото мнение, 
то и списанието „Мост“ преда 
доха обширни автентични мц 
териали за всликолепностите

(Продължение от 1 стр.)

малините зимува като развитоТози вредител по
почвата. Рано напролет напуска почвата инасекомо в

започвата да се храни с цветове на разни растения. 
Малината я напада, когато започват да се явяват цвет
ните пъпки, където насекомото снася яйца, от които 
се излюпват гъсеници, които се хранят с малиновия 
плод и го правят негоден за употреба, т.е. намаляват 
качеството му и с това утежняват пласмента му. Есте
ствено и добивът е по-малък отколкото когато пло-

ватели.
не еВоичко това ни подтикна да

дът е здрав.
Този вредител досега не се е явявал в малиновите 

насаждения в нашите краища и производителите ня
маха възможност да сс запознаят с него, пито с мер
ките за борба.

Тъй като малиновата буба сс е явила в някои ма- 
липарски райони искаме да предупредим производи- 

ако забележат този вредител, да 
предприемат съответни мерки за защита на малило-

Колкото ни е известно, д-р. 
Петрович три пъти досега е 
посещавал новооткритите и 
най-атрактивни галерии на „По 
нова печ". Защо? Защото те
зи подземни коридори пръв 
откри и ги направи достъпни 
Тоцко Панов.

Но селяните от Петърлаш 
разправят, че даже още пре
ди димитровградската любите 
лека експедиция и преди тая 
от Белград на чело с д-р. Пет 
рович, някой си чужденец — 
холандец? — с автомобил по 
сетил „Попова печ". Има ли 
истина в тази мълва?

и научното значение па пеще 
рата „Попова печ". Реално и 
правдиво се напомняше за гс 
ройството на студента Тоцко, 
който с един овой приятел 
пръв проникна 
1967. година, следователно мно 
го попреди белградската ски 
па на днр. Петрович — в пле 
нителиитс, но непознати гале
рии на „Полова печ". В ста
тиите се говореше и за енту
сиазма на димитровградските 
любители на природата и ста 
р.ините — директора на основ 
ното училище Кирил Трайков, 
завеждащия Дома на култура 
та Сретен Игов и др. — които 
първи съзнателно организи
раха ориентационно изследва 
ис на „Попова дупка" още 
през месец август 1968. годи- 

половин година преди 
посещението на Др. Петро
вия.

телите да внимават и
*внте насаждения.

Трябва да се приложат следните мерки:
Преди цъфтежа на малините трябва да сс пръс

кат или запрашват с контактни инсектициди (етиол, 
дидитин, зоралин или пспеин) и то в момента когато 
насекомото лети, за да не им се допусне да снесат 
яйца в цветните пъпки.

Окопаваното на малините през есента и напролет 
преди излизането иа малиновата буба също допри
нася за унищожаване на вредителите.

При всичко обаче е необходимо производителите 
щом забележат появата на вредното насекомо да осие 
домят общштската инспекция за защита на растени
ята, за да се установи дали става въпрос за същото 
насекомо, както и да се препоръчат съответни меро
приятия.

още през В няколко следващи брое
ве „Братство" ще опита да уз 
нае истината по повод откри 

пещерата и даде 
съгласувана

ваието на 
предложение за 
дейност на всички заинтересо 
вани любители и учени.

В следващия брой: Разговор 
с др. Гигов и Др. Петрович.

На адрес на кооперацията 

„Сточар“Ииж. агр. Й. Маринков

В последно време в коопера те от Висок по адрес на вага- 
цията „Сточар“ район Висок та. И защо на тази вага, ко- 
се явява излишък на работ
на ръка, която се използа в 
Прелесие. Това е хубаво, но 
дали е оправдано, двамата ра 
ботници Цветан Василев и Но 
вица Василев, след работно 
време да пътуват пеш от Пре 
лесие до Долни, относно Гор
ни Криводол и да изминават 
над 20 км и сутринта да се 
пристигат на работата в 6 ча
са. Освен това те не са знае
ли, че ще работят Прелесие 

тръгват без

и аССРН и проблеми на селото ято тегли 2 000 кгр на 
500 кгр хората губят по 
кгр. Поставя се въпрос: защо 
не се направи контрол на та
зи вага за да не губят дове-. 
рие пред производителите.

. И напоследък не е на мя-

всеки
50Интересно е да добавим, че 

преди няколко седмици „По 
литика екопрес" — по наш по 
чин — обнародва изявлението 
на студента Тоцко Панов чрез

Но първо място настаняването но 

робота ръкоделни предмети селски 
жени, но затова са необходи- перото на нишкия журналист

Мома Милачич, в което изял сто постъпката на известни 
хора от района, които взима
ли от магазина стока когато 
продавача бил на годишна по 
чивка.

Воичко това говори, че ръ
ководителите трябва да подо
бряват отношенията си към 
своите работници.

ми по-големи серии.
ление се говореше за приори 
тета за откриването на „По
пова печ". Централните вест
ници не намериха за нужно 
да отговоряат на тази статия.
С право получаваме впечатле и

Проблемите на селото и зе
меделското производство са 
залегнали в акционната про
грама на Социалистическия 
съюз, която ще бъде дадена 
на всенародно обсъждане. Спе. 
циално привлича внимание 
предложеното решение за сс 
гашните поблеми на село, как 
то и това че ССРН излиза с на 
стояване за създаване на по- 
благоприятни възможности от 
заемане на нова работна ръка, 
която идва от село в града.

Това може да се постигне, 
както се поставя в акционната 
програма, ако при строенето, 
на пътища и ж.п. линии, как
то и при други обществени 
строежи се ползва предимно 
жив труд. Това предложение 
вероятно идва от факта, че 
производството на село днес е 
обременено с армия от един 
милион и половина души, кои 
то живуркат от маяка произ
водителност на труда, а не мо 
гат да намерят работа на дру 
го място, защото нямат нуж 
иите квалификации.

ПРОБЛЕМ НА ЦЯЛОТО ЗЕ
МЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО

Най-много тревожи явлеии
достатъчносто, че младите хора от село 

не виждат перспектива в зе
меделието и мнозина просто 
бягат в градовете и стават оби та от Петърлаш, както и на 
кновено проблем на градските димитровградските любители, 
квартали. В акционната про; Дали единствено поради това, 
грама на ССРН се казва по този че не съумяват да си направят 
проблем, че с разширяване на шумна реклама тия любители 
производството за продажба, на природата

съостветното

ние, че съзнателно се прена- 
брегват заслугите на студен-

хляб.
Второ, оправдателни са за

бележките на производители- Васил Гърго*

БЕЛЕЖКА
не заслужаващ 
признание за АРШИНЪТ НЕ Е ЕДНАКЪВс осигуряването на пазар и 

стабилизирани цени младите своя труд, колкото и скромно
да се оценява?хора от село ще се уверят, че 

и земеделието може да бъде 
солиден източник на приход, на май. Общинската скупщи- 
също както и другите отрас- на в Димитровград прие реше 
ли на стопанството.

Миналата година коопера 
Цвята „Сточар” в Димитров 
град отчете големи загуби 
в трн свои цеха — в Каме
ница, Смнловцн н Димитров 
град. Само цеховете в Бо
рово и Поганово показаха 
печалби и то — Борово 
27.000 динара, а Поганово 
— 47.000. За колектива на 
Поганово обаче това няма
ше никаква полза. Работни 
цнте поискаха от 
да им се заплати 
личните доходи, която 
удържана половин 
но искът с бил 
защото кооперацията имала 
загуби. По същото време ра 
ботннцпте от боровскня цех 
са получавали цели лични 
доходи В такова 
правно положение

Да добавим, че в началото те от цеха се обърнали за 
защита до Профсъюзите в 
общината. Ръководството на 
профсъюза решило, че ис
канията на работниците са 
оправдани 
на органите на самоуправ
лението и 
постъпят 
разпределение на доходите.

В една от жалбите 
писано: „Нима това 
награжденне според 
вия ефект?”

Отговорът е ясен — НЕ

мие за защита на пещерата.
и препоръчало

на управата да 
по правилника заДИМИТРОВГРАД

е на- 
е въз- 
трудо-100 литра кръв управата 

частта от 
им е

година, 
отхвърлен.

Е!
И не само че не е, но от 

това могат да се направят 
редица заключения за ува
жаване на принципите 
разпределението н на само
управлението. Даже н прип 
ципът на уравниловката не 

еднакъв.
Не знаем дали 

на самоуправлението са оп
ределяли
ння. Изглежда, че 
дума са водили управлява
щите от счетоводните отде
ли.

ОБРЪЩЕНИЕ ДО ОБЩИНС
КИТЕ СКУПЩИНИ В края на миналата седми- ганизацми организирано и ма 

ца в .рамките на общоюгосла сово участвуваха в тази хума 
■вската акция

на
перавнп- 
е изпад 

нал п из куп чинът, от Пога
ново — Добрин Стоилков. 
През първото полугодие 
палата година му е 
щан пълен аванс на личния 
доход, а във второто — 
800/п. Управата му обещава 
ла, че след заключителната 
сметка ще му плати н дру
гите 200/п. Но половин го
дина вече е минала, а коо
перацията не му плаща, ма 
кар че в миналогодишната 
работа е надвишил изкуп
ния план и намалил разхо
дите по работата си. Зара- 
ботката по нзкупа според 
заключителната сметка ми
налата 
на 80.000 
и 55 хиляди в 
Но докато изкупчнкът в Бо 
рово получавал и по 1200 
Добрин получавал 
ннте месеци 370 динара.

И Стоилков и работници-

за доброволно на акция. Димитровград, ко 
събиране на кръв за нужди- йто и по-рано беше в предни 
те на здравните заведения
военните резерви целият Ди- те, и в който има 
митровград

Призовават се и общински
те скупщини, специално отзе 
меделоките райони да разви
ват личния труд с по-прием- 
лива данъчна политика в за
наятчийството и другите услу 
жни дейности. Това не е глас 
® пустиня, защото се знае, че 
предметите на домашното ръ 
коделие се пласират солидно 
•на чуждестранния пазар.

Трябва да се постави въпрос 
и на износните предприятия 
могат ли да се заинтересуват 
и за оная земеделска продук
ция, която не принадлежи из 
ключително в земеделието. 
Възможно е например общи
ните в градовете да разрешащ 
по техните улици да продават

и те редица на кръводарители- оргатнигемидеоетина
излезна носители на златни медали, и 

този път, според броя на на
селението, заема едно от пър 
вите места в Сърбия.

пла- так-нва отноше-
главнатамасово

на определените пунктове.
От 494 души, които се бяха 

записали, кръв дадоха 297. 
души. Най-масов беше отзи
вът в трудовите организации

но това не оправдава 
самоуправителките,
Иначе

органи.
ако така се случва, 

че някой извън тях наруша 
ва отношенията, установени 
с правилника, тогава пред 
членовете на СК и другите 
гцрог.рсонвни сили се постта 
в_я въпросът:

С какво доказват своята 
активност по

За 1маоовия отзив на граж
даните от Димитровград, тря 

— Комбината за гумени изде бва да благодарим на първо 
лия „Димитровград“ и конфе място на широката разяоните 
кция „Свобода“. В „Свобода” лна работа и на добре орга- 
например излезна целият ко- низираните 
лектив, а в комбинат „Димит- страна на организацията на 
ровград" около 300 души. С из Червения кръст, на обществе 
ключение на служещите от 
Общинската окугпщина, всич
ки останали трудови органи
зации в града, учреждения и 
обществено-политически ор-

подготовки от
политическагодина възлизала провеждане 
духа на конгреса на СЮК, 
щом край самоулравитедни
те институции се позволява 
да се нарушават самоупра- 
вителвпгте принципи и прин
ципите за разпределение на 
труда.

решенията ив погановския цех 
боровския.но-политичеоките организа

ции и самоУправителни орга
ни в трудовите колективи.

Д. Й.

в послед

М. Б.
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Когато надделее ината

БУЦАЛЕВСКО 

МЛЕКОМИНСКИ 

РАЗПРИ
ИШИНЕ ШШЪТ - ПИХА РАЯТА«<

Училището имаше една ни- 
вичка, която бе получила от 
кооперацията на ползване. 
Тя бе засадена с акциеви фи
данки още когато тук работе
ше покойния дядо Йоско. 
Обкръжена от блока на коо
перацията, тази есен, нивич- 
ката бе разорана. Селяните не 
годуваха само зарад това, че 
не могат да я използват за па 
ша. Учениците също така не
годуваха. Училището съди ко 
операцията за нива, която не 
е нейна собственост.

Затова, по този случай, след 
като чрез печата бе запозна
то населението необходимо е 
било сведенията да се провер 
ят и да се чуе мнението и на 
подсъдимите. Вместо да се да 
де на читателите обяснение 
компетентните в смиловския 
цех се обиждат. А щяха ли 
те да се задържат на ръково 
дните места ако бяха тесно
гръди, късогледи, хулигани. 
Тези хора неотдавна бяха пре 
длагани и за кандидати за на
родни представители.

Противоречия съществуват 
и от тях произлиза напредъ
ка новото и защо всичко то
ва да се взима трагично. Коо

Преди време кооператив
ният съвет на „Сточар" по и-

отнициатива на агрономите
Смиловци бе дал на смилов-

парцеласката младеж една
Вече петнадесет години хо

рата от Буцалево и Млекоми- 
нци, враждуват заради 
селски път и една вада.

за футболно игрище. Селото 
бе много доволно от тази по-

поредо с него да съществу
ва и вада, тъй като ще го ра 

един зваля. Млекоминчани рязко 
реагирали, н©искайки да ос- 

Тоя спор само на моменти танат без вада, която значи
много за тях.

И така се стигнало до по
да ложение едни да строят път, 

а други да правят вада. 
Разприте Млекоминчани и да са иска

ли не са имали възможност в 
някое друго направление да 
построят вада, защото това 
не позволяват условията. Но, 
напоследък, акцията с вадата 
спряла. Буцалевчани не поз
волили тя да се прокара до 
края. А касае се само още 

100 метра.

Застъпка на кооперацията.
станакъсо време игрището

кръстопът. Учениците очисти
ха полянката, после постави
ха стативи и игрището бе го
тово. Въпреки това уяеници- 
те си играеха топка в „Дуйна 
бара". Само няколко мача се 
състояха тук когато през ля
тото на дойдоха ученици и 
студенти. Една нощ изчезнаха 
табелките на които в писме
на форма се умоляваха хора
та да не минават през игрище 
то. Оказа се повече като вуж 
но игрището да се разоре. По 
дстрекавани, младежите реа
гираха писмено и устно до Об 
щинска скутцина, до секрета 
риата на вътрешните работи.
Много души бяха изненада
ни, че младежите не знаеха 
къде да искат да се реши въ- 

елужба в общината, проса в условията на самоуп
равлението. Те не се обръща 
ха до кооперацията. Предста
вителите на селото в коопера 
тивния съвет щяха да искат

ЗатуЯ отговорност, но намираха, че перацията не е мелем за вси- 
игршцето може да бъде и па 
друга полянка, а загубите са

е стихвал и тогава с изглеж
дало, че ще се изнамери ре- 
шениб най-сетне хората 
заживеят сложно. Но това е 
било само наглед, 
отново- продължавали ...

Чудна е историята на тоя 
спор. Всичко започнало от ча 
са, когато буцалевчани реши- 
ли да построят трикиломет- 
ров път, който да ги свърже

Д. Тодорова

Те казват, че са взели участие 
и построили вада, която 
никого не пречи.

Какво се вижда на спорното мя
сто?

Вадата е прилепена към брега, 
на някои места дълбоко хлътна- 
та в стените. Само на едно място 
тя пресича пътя. Има Се впечатле 
ние, чс дори и в такова състояние 
тя не пречи на пътя и няма по- 
сериозна опасност да го унищожа 
па. Разбира се, ако се още малко 
догради, тогава ще е съвсем сигу 
рно и пътят и вадата непоредо да 
съществуват.

Спорът е решавала и имуществе 
но-правната 
Ето какво казват нейните компе
тентни:

же с централния Босилеград 
—Тлъминб.

— Тоя случай не успяхме на ми
рен начин да приключим. Благах-

но напразно.ме усилия 
бяхме принудени всичко да преда- чки рани.
дем на явния правобранител.

отнеме от Цветанка Андонова, учителка 
с. Пъртопопинци

поголеми ако се 
кооперативния блок.

Причината за всичко е съществу 
нащия каприз на хората от дветг 
села. Това нещо донася само пос
ледици и нови трудности. На спор 
мото място събрахме хората от две 
те села. Когато настоявахме 
дойде до решение, замалко не се 
стигна до побой. Скараните 
после повикахме в общината. До
йдоха мнозина. Първи бяха влезли 
буцалевчани. Обаче щом като то
ва видяха млекоминчани се отдрь 
пнаха и си заминаха.

КАКВО СЕ ЧАКАда

хора

ветия конгрес: 
Съюзът на

Другарю редактор,Малко трябг.а за крамолата комунистите 
взима правото на арбитър и 
непосредствено 
в културата, но своето влия
ние осъществява с ясните и- 
дейни становища и чрез откри 
та и отговорна работа на сво 

постоянно

Нямам намерение да отго
ворим на ония, които така не 
отговорно се отнесоха ■ към 
книгата ,,Димитровградска хро 
пика". Искам обаче най-сет
не, след шест месеца, явно да 
подканим „критиците" на та-

така

За разлика от други споро
ве, в тоя едните твърдят, че 
пътят бил по-стар от вадата, 
а другите обратното.

Йордан Миланов от Млеко- 
минци доказва, че откак пом
ни, тази вада е съществувала. 
Това го доказват и всички ос
танали млекоминчани, с кои
то разговаряхме. Противопо
ложно на тях буцалевчани до 
казват друго, Даринка Тодоро 
ва, средовечна жена ни отго
вори същото. По него 
вал и нейният дядо. И, раз
бира се, тя твърди, че е път
ят по-стар от вадата.

И какво се случило? 
Покрай пътя, който е 

преди бил обикновена 
ка, минавала и вада,

млекоминчани

ръководство
до

пъте-
която *

за Кога и на кой начин ще прик
лючи тоя спор е неизвестно. Изне
надва, че е необходимо в решава 
нето му да се намесва и съда. Да 
ли наистина хората не са в състо 
яние сами да се опогодят? Това 
не е невъзможно. Защото и пътят 
и вадата са необходими.

ползвали 
напояване на 60 градини, на
миращи се недалеч от река
та. В момента когато пътят 
бил построен, буцалевчани ка 
зали.

ите членове, и с 
разрешаване на откритите об 
ществено-икономически и 
дейни проблеми".

зи книга да постъпят 
както отговаря на нашата по- 

областта на култура 
-[-^1 — към демократично раз 
решаване на всички

Нека накрая постъ- 
заключи Де-

и-
литика в

че повече не може на- комунистите 
счита, че борбата за свобод 
но културно творчество е част 
от борбата за оовобождение 
на човека...

Развитието на квалифицира 
на и социалистическо идейна 
критика е съществен елемент 
в афирмацията на автентич
ните качества на творчеството 
и демократизация на култура 
та..."

Съюзът наспорни

Изкупуване на ле
ковити билки

въпроси, 
пят така, кактов. в.

мина-

Съвети на лекаряпромишлено-зе- 
комбинат „Тома 

откри

Неотдавна
меделския
Костич“ от Лесковац 
своя изкупна станция за леко 
вити билки в Босилеград.

Особено охрабряващо е то
ва, че тази станция ще изкуп
ва и ябълките, които вече го 
дини наред пропадат. Ще из- 

добитък, а може би

Ш АА СЕ ХРАНИМ ПРЕЗ ПРОАЕПАБуцалевчани казват, че са 
тази пролет при последното 
допраждане 
на пътя повикали тези от Мле 
коминци да си построят ва-'

и разширяване П ролети ите месеци често предизвикват влошава 
не ма редица хронически заболявамия, каквито са .рев
матизмът, задухът, поленовата хрема, язвата на два- 
пасстопръстиика и пр. Тогава също бързо се разпро
страняват и вирусните зарази на горните дихателни 

(носа, ждрелото, бронхите), като се започне

Това са становищата на Съ 
юза на комунистите, които са 
задължителни за всички. Пое 
тънката с книгата „Димитроц 
градска хроника" не е в съгла 
сме с тия становища. Някои 

незачитайки квали-

да, но по такъв начин че да 
не пречи на пътя. Обаче, спо

отказа

купва и 
и ракия.

Тази станция има и райо
нни пунктове — в Горна^ Лю- 
бата. Долно Тлъмино, 
лисина и другаде.

пътища
от катара и настинката и се стигне до грипа във вид 
на епидемия. Всичко това поставя на сериозна проба 
нашия организъм, който още не се е освободил от 
еднообразната зимна прехрана. Много хора се оплак
ват от пролетна умора, т.е. от необяснима отпадна- 

бсзохотност за работа и пр.

ред тях сеседите им 
ли това. Впрочем, млекомин- другари, 

фицираната критика и откри
тата борба за доказване на ис 
тината, си позволиха правото 
да бъдат единствени арбитри 
и при това пренебрегнаха пра 
вото на издателството, рецен
зентите, автора и дори само- 
управителните органи на из
дателството на „Братство".

Моето намерение този път 
е да подканим авторите на то 
зи неприемлив акт в нашата 
култура да излезнат на откри 
то разискване по този въпрос 
Още един път моля и пред
лагам като автор на книгата:

— да се проведе заседание 
на формираната комисия, съ 
здадена още преди пет месе

Горна
В. в. чан/и не са на такова мнение.

лост, неподвижност.
За да сс махне умората е необходимо храната да 

бъде по-разнообразна, по-богата с белтъчини, вита
мини, въглехидрати и минерални соли. Особено е важ
на употребата на витамин С, който увеличава отбра
нителната сила иа оргаиизам срещу заболяванията.

ИЗПРАВНО Е МНЕНИЕТО НА ДИАМАНКА
която единственооргиева, 

чрез своите изказвания се за 
стъпва да се електрифицират 
и селата. Напълно

нейното мнение и апели- 
новите отборници

няколкоПоследователно в 
броя на „Братство“ се печатат 

и мнения на дома- 
и новоизбра-

отговори 
кин и, граждани 
ни отборници.

Тази рубрика е на свое мя
сто, но мненията, са едностра
нчиви. Почти дават свое мне 

полза на града. Те ис- 
града да се подобри сна 

бдяването, да се асфалтират 
улиците, да се подобри раз- 
свстленисто на града, хигиена 
та и пр. Разбира се, че аз не 
съм против такива начинания 
в Димитровград, понеже той 
репрезентира нашата общи
на, но считам, че е изправно 
и мнението на Диаманка Ге-

ПОВЕЧЕ ЗЕЛЕНЧУКподкреп-
Лекарите препоръчват на възрастни мъже и же

ни 75—юо милиграма витамин С на ден. Толкова го 
съдржат около 2—3 ябълки или 1—2 портокала. Това 
количеиство стига за защита на тъканите,и за успеш
на борба на организма с заразите. Повечето продукти

също голям избор на бел-

ям
къмрам

покрай градските проблеми 
да гледат и на селото.

Време е и селото да почув
ствува благодатите на социа
лизма. Това не е само мое 

а мнение на всички

ние в 
кат в съдържат този витамин, а

тъчияи, въглехидрати, витамини и минерални соли 
съдържат: зеленчуците, плодовете и месото. Но про
лет пазарът с беден с овощия и зеленчук. Месо има 
доста, но сс препоръчва по-малко тлъсто месо, а по
вече риба, агнешко, пилешко. Добре е да се коисуми-

— сирене, айран, сладко и ки- 
Д-р. й. в.

мнение,
онези, които живеят и работ
ят на село.

За да се убедим в това ну
жно е редакцията да води по 
добни разговори и по селата.

Васил Гъргов 
с. Каменица

ца;
— или нека критиците из

несат овоите забележки вър
ху книгата в йисмена форма 
до автора или издателството.

Богдан НИКОЛОВ

рат млечни продукти
мляко, яйца и дреболии. исело
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ЗПЕШ223И1
Трудовото възпитание 

най-добрата школа
На педагогически темиСпомени на кореняци от Димитровград:

Тодор Вацев разказва Досега говорихме, чс рабо
тата с едно от необходимите 
условия за развитието и пра
вилното формираше на лич
ността, т.е. че това е необхо
димост на всеки човек, а не 
тежест и принуда. Също така 
казахме, чс работата е сред
ство, с помощта на което де
тето проявява своята самоста 
лност. Обаче, трябва да се на
помни, че работата представ
лява и най-доброто училище 
за развитието на полята и ха
рактера.

С оглед да става дума за 
работа, като основен елемент 
за повдигане на детето, необ
ходимо е да се каже, чс тази 
същата работа въздсйствува 
за психическия живот на мла
дото същество и му помага в

Строшена чешма общото развитие, а особено в довото възпитание в тоя сми 
неговата трудова култура. На съл?
първо време той въздейству- 1. Възпитание на любов 
ва на волевите процеси, без към работата. 2. Възпитание 
които работата не може да се на интерес към работата, з. 
замисли. Значи, волята и ра- Възпитание на самостоятел- 
ботата са две страни на проце пост към работата. 4. Възпи- 
са за формиране на характе- тание и отговорност към ра- 
ра на личността, които меж- ботата.
дуоообио са условени и повъ- За да осъществят поставе- 
рзани. Те са, значи, и причи- вите цели, необходимо е при 
на и последица за някои ак- децата да се развиват и ня-
тивности кои чеР™ на ®°ля' като ЩО„ „са: инициатива и решителност

Поставя се въпрос.- кои са започната работа да се довър
процесите (проблемите) на тру ит докрай, издръжливост в

съвладягване на трудностите и 
препятствията, яснотата и 
интересът към поставената 
цел, избор и приложението 
на средствата за осъществя
ване на целите, съзнателност 
и изпълнението на целите, 
приложението на осъществе
ните задачи и пр.

Значи, не може да се зами
сли правилното и целиеходно 
възпитание на децата за рабо 
та, ако при тях не се развие 
любов към работата, ако не 
се култивизират трудовите.на 
вици и ако не се оспособяват 
за работа. Това ще се постиг
не на този начин, ако онези, 
които дават задължения па 
децата във вид, който преди 
всичко, отговаря на способно 
стта и възрастта на децатй, а 
след това на техните интере
си и необходимост. Затова се 
казва, че трудовото възпита
ние започва още от времето, 
когато децата са малки, от 
този момент, когато детето е 
в състояние да извършва ‘ ня
коя работа и има интерес 
към нея. На малчуганите тря 
бва да се дава работа, защо- 
то работата причинява ра
дост и по-здраво го привръз- 
ва за семейството и дома. 
Значи, детския интерес тряб
ва винаги да се поддържа и 
култивира. Съветският психо
лог Ушински казва:' „Характе
рът на човека се формира в 

Именно, детските години, а онова, ко- 
скупщината взе решение об- ето се формира в онези пър- 
разователната общност да по ви години, формира се трай- 
нска кредит до 500.000 динара, но, става човекова втора при- 
които да се разпредели на це рода". Или „ ... в годините 
игралните основни училища, на предучилищната възраст 

ешено е да се изготви прое- се поставят темелите на воля- 
на всички недовършени та и характера на човека.. От 

училищни сгради и онези, ко стабилността на тези темели 
ито трябва да се строят. всъщност зависи стабилността

рамките на своите възмо на цялата сложна натура на 
жности и общината ще фина човековата личност, която се 
нансира просветното дело. изгражда по-нататък" — кон

статира педагогът Аркин. 1 
Св. Василев, педагог

на града. Около чешмата през 
целия ден сс срещаха младо

■ Роден съм в тази така на
речена махала весело селище 
(градче или паланка) в бивши и старо да ом поприказват и 
Цариброд сега Димитровград, налеят вода. Отиват, връщат 
в последните години на мина- се и все така продължава ме
лото сполети е и то във срами прекъснато движение на хора 
лия „Йовкови" — едно от най- и вода. Вечер пък започва съ 
-старите домакинства, което от бор. Моми и момчета сс съби- 
дълги години е населявало те ратна приказки. Започва и сс 
зи места а по предание, досе- създава известното весело мла 
леио от Вело Поле, днешно Су дежко настроение а някой път

затупка и хоро, дори без гай- 
В детските години когато за да. Место пъти веселбата про- 

почва1М да разбирам и разли- дължи до късна вечер. Млади 
чавам, и запознавам живота тс не се прибират все докато 
останало ми е като най-добър някой от старите нс ги прибе- 
спомен „Строшена чешма" в ре с прът. Откъсне сс поня- 
близост до нашето селище и кога и плесница. Но бързо сс 
жилище на около 20—30 мет- забравя всичко, защото утрч 
ра. Най-първо като деца от пак всичко с весело.

Площадът срещу новата че-

I

ксию.

Босилеград
Из дейността на образователната общност
Трябват още средствацялата махала започвахме игра 

около чешмата. По онова вре- шма се прочува като игрище 
ме чешмата се намираше над за деца, които упражняват ста 
днешната „трафостаница" на рмте игри: комин, дълго мага 
около 20 метра от дясната стр ре, чула, свинкя, разложка ц 
ана на пътя за Паскашия, мал пр. На празниците тук стават 
ко към източната страна на веселби и се играе хоро. От 
площада. По това време са- всички краища на града мла- 
мата чешма бе поставена низ до и старо, ще дойде на Стро 
ко — слизаше се на 2—3 стъ- шена чешма на сеир и весел- 
пала. Чешмата имаше три тръ ба. Площадът се задръства от 
би (дула), две-три камени ко- народ. Музиканти с цигулки, 
рита в продължение на тску- гайди и тъпани непрекъснато 
щата вода, които служеха за дават подтик на играещите и то 
водопой на добитък и пране от обед до късна вечер. Хоро

то се развява по продължение

Скупщината на общинската Изтъкна се, че както и до 
образователна общност в Бо- сега тях трябва да заплаща 
силсград на своята последна общината. При донасянето на 
сесия отново се намери пред общинския бюджет така е би 
сериозен въпрос: как сред- ло и предвидено. Друга възмо 
ствата, с които разполага да жност няма, защото се касае 
разпредели на училищата? То за средствата от 750.000 дина- 
ва е така, защото недостигат 
значителни средства, необхо
дими за просветно дело в ко 
муната. Затуй, дискусиите из 
обилствуваха с 
бро^пш предложения, нови ис

ра, които трябва да се вър
шат.

По този въпрос най-много
негодуваха представителите от 

разногласия, централнни училища. Те из-на дрехи. тъкпаха и това, че средствата 
кове и др. с които се

За тази година, при усло- пределят се по обективно уст- 
вие, ако се общинският бюд- роен критерий. По такъв на- 
жет цялостно изпълни обра- чин — казаха те стигнало се 
зователната общност ще раз- е до положение босилеград- 
полага с 3.119.000 динара. Те ското основно училище да бъ 
зи средства главно ще се из- де на най-съвременен начин 
разходват за финансирането обзаведено, а други нямат ни 
на основната дейност в прос- минимум условия за работа, 
ветата. За капиталовложения Затуй в своите разисквания 
не е заплануван нито динар, те Се заложиха за еднакви ус 
а за материални разходи за ловил
всички Училища ще се задел- Прие се, във връзка с това, 
ят общо 255.000 динара. Оба- едно предложение, което мо- 
че в разходите е запланувано же да б решаващо, когато 
заплащане на ануитети за става въпросР за 3^ршваие. 
взети кредити, с които е по- иег0 на недовършените учили 
строена сградата на основно- щни а РчастИчно и за
то училище в Босилеград. Те обзавеждането им 
зи ануитети годишно възли
зат на 80.000 динара, а досега 
са заплащани от страна на об 
щината.

Именно, тази точка предиз 
вика най-бройни разисквания.
Мнозина предложиха 
щането на ануитетите да се 
премахне от оредствата на об 
разователната общност, защо 
то това зле ще се отрази вър
ху материалното 
на всички просветни работни
ци в комуната.

Около самата чешма бяха на целия площад от чешмата
па покрай канала около пло
щада дори по някога премине 
и моста и край отвъдната стра 
на и бряг на канала се извие

разполага не раз-разхшърлени камъни, кал, во
да и трудно можеше да се при 
стъпи да се налее вода — с ед
на дума: окаяно положение.

По предание на стари хора по улицата към казармите. Че 
още турците направили хуба- сто пъти се образуват и по две 
ва чешма и я украоили да ос
тане като спомен на Цариброд.
По онова време в пределите 
на царибродокия край върлу- лко с неговата група свирджии 
вал против тях хайдутин изве- Когато Алилко засвиреше и 
стен, под името Кьор Мада от 
Бачово. Той слиза една нощ 
от баира разваля чешмата и

или три хора, едновременно. 
Особенно когато’ дойдеше Али

запееше „Шанко си Бонка за- 
либи" всички занемяваха. 
Тогава и Чапа от Царибродоттогава както чешмата така
със свирците си както и Алили махалата получават името 

„Строшена чешма”. Наистина ко с дружината си ,се надпре- 
махалата поради буйните из
вори в този предел на града 
както в миналото така и днес, 
е най-гъсто населена махала.

варваха кой със свирнята си 
по да угоди на насъбралите се
и повече пари да събере. 

Веселбата кактоПрез 1903 година кмет Со- 
Невлянски с помощта и

на игралци 
те така и на публиката се пре 
връщаше в същински възторг 

почва каптажа към източната и задушевност, и създалото се 
страна на площада и южно от настроение рядко кой би съу 
селищата на Гьоша Златанов 
и Ташко Дудин. Построена би 
ла нова чешма и то от лявата 
страна на пътя за
до селището на Давидко Вой- бях малък, 
водин. Но името както на ма
халата и чешмата си остава 
„Строшена чешма". '

От старата чешма е пренесе Ц 
на само плочата голяма око- = 
ло един квадратен метър, ко- Ц 
ято се слага като покрив на = 
новата чешма на която весели = 
те строшеночешменци играе- = 
ха хоро не само на Трифунов Ц 
ден и Власов ден (разбира се Ц 
с вино и гайди). Така тази и- = 
менно чешма и махала дълги Щ 
години бе най-веселата част ц

кол
инициативата на Министерст
вото на благоустройството за-

ЗЗПЛД-

мял да опише.
Такава бе на 

Паскашия „Строшена чешма" —
времето си 

когато състояние

В. в.
|"1ШШ1ШШ1Ш........................ ............................ .........................

Млади разказвачи 1111111111111Ш1|1Ш|11|||||11||||1Ш||||||Ш||1Ш||||||||||||||||||ШШ111|1|11111

Мира Китановска ръпнах от мисълта. че може би и аз и 
И хилядн Други ще лежим така 

мъртви, акочанени. с очите широко отзо- 
реии, жадуващи слънце, свобода.

след ден гледах лицата на хората
г-^пЛеб(Ь °"- Знаех- че и сам така нз- 
глеиедам .Заприличахме на живи

""“-‘Чнопо 06 страхувах за Мишо. О- 
бепиеа™еТе' Няма да издържи. Отделях от 

порция храна врела вода и
яее от гп„ДаВпХ Му от стРах Да чс полу- 

о? Д‘ ®еАНЪЖ ми каза: „Защо мн даваш от хляба ои? Не искам!"
мои„ВРиМеТО Миш° стана сякаш част от 
Знаех „7° „за* момент не се разделяхме, 
го „ ’ ве тРя®ва Да издържа заради не- 

1 аради неговите детски години, заря- 
Една е1>«и|1Я таку — п*0 започнат живот, 
ваше ТО чух- че бълнува. Спомена-
се до «-“*• е„свн> ДЪ«Д- Приближих
но вя "вго- Болан? Да| Беше болен! Как 
узнаятправи оега? Ще го убият, ако
о"Лм1з&л^*т: гШопнех едва’ ••Разбуди 
ме ’някакДо» Той от„ворн очи. Погледна 
н ои ЧУДНО- Заклевах го. Молих:

Стани1рябва Да бъдеш болен. Не смееш!
' Ь Трябва Да станеш! 

лнам Напрягаше сили да му чуе. Ста-
лр.ках ЗмЛЛТ болен '• Не помня дали зап- лаках. Знам само, че някаква чудна вода МИ напълни ОЧНТе . . чудна ■>”-*
Бауа пак-без прекъсване, дните отмина-
пГбърезДо7доСЛМ^,Г°НеХа Се’ Б,>Р30!

ИЗПОВЕД
Есен. Мъртвите листа лениво се 

по мокрия тротоар, носени 
Дъждовните капки. Вой яки 
осния

скелс-
влачат

космеш! СТРУНаТа на лиРа, когато 
,,Стой до мене. Мишо”.
Тръгнахме. Крачка по крачка през есен 

та и вятъра, придружаван от едри* дъжчо 
“НИ капки. Размислям: ..Може би ?» Д 
иали за моята работа в партията 1 
дргу™,те? И тях водят. И Мишо. Къде?”

Беше дълбока нощ, когато стигнахме 
Жици, лагер, осветен от рефлекторите '
^^Ге^оплн^ихханнГ\-рв-в;вепо 
ГХ ^езСдеаСРУШаТ- ГЛеДаМ Ни”

„Няма ги” чувам гласа на Мишо И той
гладът0мГеН’ СЛаб' СТОИ в калта з по гладът му — прикован в небето Рая™
редиха и„ успЯХ „«как да задържа Ми
шо край себе си. Влизаме в бараката За
смргГд наЯ'т “"Пълнена с ияка^в ^иещ 
слрад. На твърдите кревати лежат изт- 
'иГ": "Р~Т° безжизнени, живиН а А©р3.

Приближавам до едни от тях. Очите «ув1едРна',точка"няаК С“ ЧуДН° "ад^че^ 
..Умря™ЧчуваН« шедот.’ Ме ВИЖДаТ' 
Мишо се припи към

я- до-от вятъра н 
есен«н в иоро- 

И хората Спомням си, дъждът все още ръмеше 
започнаха да ни извеждат.
Къде ни водят? Писъците на 
ца се смесиха със завиването 
Къде? Стоим

град са тъжни.
когато 

Кръвници! 
жени и де
на вятъра, 

мокри и изплашени пред 
далата на картечниците. Гледаме един в 
Друг с тъпи погледи, пълни с неми въпро 
си и прощаване. Къде?

Някоя жена започна да пищи: Не да- 
Ва'' ,с^на си| Нима не виждате, че още е дете! Какво ви е направило то?' Гладни стс 
за кръв! Не да,вам. не д . . Отекна из
стрел през глухата тишина на нощта Же 
пата се сгърчи, притисна гърдите си с ръ 
це и през пръстите й се разля кръв чео- 
вена и горчива. Падна. Едва сега видях 
момчето, което избезумело. но нямо стон 
пред мъртвото тяло на майка си. Ни въз 
дн-шка, ни сълза. Само омразд 
очите му, омраза по-оилна 
болна от сълзи.

Приближава. Застава 
ти е името?” питам.

шшимтшь А

ко

скелетиискри от 
от писък, по-

?,Клк 
отговаря 

както че ли

в колоната. 
„Миша“,

кратко, а гласът му трепери,
им^°"вяу ав-рмст 1 Бях конц лагерист без 

само брой. Са<мо Мяшо имашо
и1111111111П111111111И11111||||и1111М111тнпццнц|щцщц|Н|тИ)|||т|И|Пя1цИН
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Анкета за състоянието на културата в Димитровградско

ПРОИЗВОДСТВЕНАТА КУЛТУРА Е НИСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
Върху въпроса за сегашно

то състояние на културата в 
Димитровградско, тоя път сс 
изказа директорът на пред
приятие „Свобода“, др. МИ
ХАИЛ ЛЮБЕНОВ.

— Неразбирането на култу 
рата с двойно: от страна на 
съответните фактори и хора 
та, чиято дейност трлбва дд 
обогатява културата т.е. сами 
те културни работници. Като 
подчертая, че капиталовло 
женията в културата не са би 
ли високи досега, искам да 
изтъкна и това, че въпрос е 
дали всичко трябва да наблю 
дазаме през призмата на ди 
нара.

Същевременно се застъп
вам, че стопанството трябва 
да се организира в отделни 
културни дейности: например 
при комбинат „Димитровград“

да действува оркестър, 
в кс'лто могат да членуват и 
работници от останалите 
приятия. Не съм за разделя
не на силите, но други стопан 
ски организации могат да и- 
мат дейни драматични 
ви и пр.

Преди, когато казах нераз
биране : имах предвид, 
вместо да насърчаваме онези

може рен напредък.
Отделно считам, че в рам- 

трудовите организа
ции твърде малко се води сме 
тка за културното издигане на 
работника. Преди всичко ка
питаловложенията са 
понеже считаме (по някакъв 
неразбираем навик), че това 
са пари хвърлени на вятъра. 
Аз твърдя, че контактите с 
работници от същата специал 
мост имат голяма полза и че 
интеграционните процеси в ку 

на лтурата са нужни: на едно 
място трябва да мобилизира 
ме и количествено и качес
твено- силите.

Обикновено се поставя въп 
рос за пари. Трудовите орга 
низации трябва да видят ка
ква културна програма ще 

се финансират. Ние често в кул
турните акции тръгваме об
ратно от покрива към основи 
те. Например с музея. Пред 
варително трябва да се изу
чи проблемът, а сетне да се 
решават вторични въпроси. 
Трябва да знаем с какво раз
полагаме, па сетне да търсим

пред ките на

тмалки,
съста

У

че ние Ш
&:

културни работници, които до 
принасят за развитието 
културата, ние по ГЩедин или 
друг начин ги спъваме. Може 
би в културно-забавния цен
тър са били нужни някои ор 
ганизационни изменения, но 
никак не е трябвало да 
стига до опекунство, понеже 
аз твърдя, че ако отделни ли
ца не се ангажират (а те са 
богати с идеи и са доста дей
ни), то няма да имаме култу

>* , л кI®

Джордже Кръстич: Бабакай при Голубац

ДЖОРДЖЕ КРЪСТИЧ има огромно
значение за развитието на сръбското из
куство. Картините които той е оставил 
представяват богато културно наследство.

Неговите картини „Анатом", „Баба
кай", Удавница“ и др. на воички изложби 
в страната и чужбина са получавали най- 
големи признания. Картините му се отли
чават със здравия реализъм, богата палит 
ра и лиризъм. Дават силен импулс на сле 
двашите поколения в сръбската живопис.

сграда, например.
Та искам да подчертая: ка 

то производствени организа
ции съвсем малко внимание 
сме отделили на редица кул
турно-художествени дейности 
музика, филм и пр .Нашите ра 
ботници все още държат срс 
дата между работника-еснаф- 
лия и индустриалния работ
ник, макар че работникът-ес 
нафлия, поне засега, има по- 
голяма производствена култу 
ра, докато „чистите" индуст- 

Същевре- риални работници почти я 
нямат. Те често разбират ра
ботата като кулук, а не като 
извор на общ напредък. Все 
докато работникът няма от- 

са ношение към машината, към 
производството, може да го
ворим за производствена не-

ВЕЧЕР НА НАРОДНИ 

ПЕСНИ И ХОРА
публихата с бурни аплодисме 
нти показа, че знае да цени 
качествата им. Особено въз
торг със своите изпълнения

Във втората половина на то 
зи месец в Димитровград го
стуваха прочутите изпълните
ли на народни песни: Нед- 
жад Салкович, Мария Грозда
нови^!, Борислав Дърляча и 
Александър Матич, с носите
лите.; на „златен микрофон“ 
за народна музика — Радойка 
и Тйне Живкович.

Програмата бе на завидно 
равнище. Всички изпълните
ли се представиха успешно, а

предизвика сре/ зрителите 
Неджад Салкович.

Подвижното кино
в Моинци

.мелно не по-малко възторже
но бяха посрещнати и изпъл
ненията на Радойка и Тмне 
Живкович, които в града
идвали вече няколко пъти.

култура.
Но, за да променим това — 

и онази „чистата" култура, 
културните дейци трябва да 
бъдат по-агресивни ,в смисъл, 
колкото повече се обръщат Сград направи посещение на 
към стопанството толкова по
вече и стопанството щс се о- 
бърща към тях, а ползата ще 
бъде взаимна. Няма 
да има неразбиране на кул
турата и ще се увеличава про 
изводствената култура, разби 

съответно и капитало-

Б. Николова изглеждало тяхното село ако 
беше електрифицирано. Мно
зина души изразяваха вяра в 
ноаия председател на общи
ната, който показвал разбира
не за електрификацията на 
района.

Вечерта салона беше пълен.
Всички с внимание гледаха 

филма, който се прожекти-, 
ра. А след това младежите ос 
танаха на танцова забава.

Младежите от селото поже
лаха подвижното кино по-чес 
то да идва в село Моинци.

След дълъг престой под
вижното кино на Културно-
забавния център от Димитро

Моинци.
Тази вечер в селото беше 

Чуха сесъщински празник, 
песни, а около културния дом 
се събираха млади и 
Селяните бяха изненадани от

тогава

стари.

ра се,
вложенията в културата, 
изтъкна примера на гимиази 
алната музика: ако тя че сс 
отнесе до стопанството за по
мощ, то тази помощ тя нико 
га нямаше да получи. Но аз 
не съм за помощ, а за взаи- 
мопомагане и обща дейност благодетите на електрифика- 
за изграждане на работника.

Ст. Н. цията защото видяха как ои

подвижното 
бяха

Да посещението на
кино. Много младежи 
облечени в народни носии. И- 
маше хора и от съседните се
ла. Някои си приказваха за

Цв. Андреев

сс радиа. А аз исс пак бях щастлив за
ради неговите доволти очи, бистри кат 
капка роса на пролетен цвят.

Планът на бягството наскоро беше раз
работен. Последното събрание на партия
та. между жиците. Трябва да известя дру 
гарите. Мишо се предложи сам. Не исках 
той да иде. Някакво неясно съмнение за
роби душата ми. А той, той сс радваше 
па свободата. , ,

„Не сс грижи. Ще успея, щс видиш!' , 
каза ми. След това предпазливо сс доб
лижи до мене и зашепна: „Ти си ми ба
ща. Нали нс сс сърдиш? Аз нямам ба
ща. Убиха го!" Нс помля точно какво 
етапа в тоя миг. Спомням си само, чо 
разширих ръце и че той се хвърли и пре 
гръдкнте ми. Заплака. Топли детски съл
зи сс търкаляха по бледото му лице. 3а 
пръв път го виждах, че плаче. Трепере
ше Дали това беше радост или подозре
ние. Нс МИ позволи да прецени. Изтръгна 
се от ръце!е ми и излезма.

„Мишо! Върни се! Не иди, сине!
Нямах повече сили. Срушнх сс

и заплаках. Минутите минаваха.

Мн- 
в ще-

тръгна след мене четата на лагеристито. 
Питам сс: откъде толкова сили в нашите = 
тела. — тела от кости. Някакъв животни Н 
оки бес ни захвана. Колехме със зъби. = 
газехме, отнемахме. Много от нас падна- := 
ха, по тяхната омърт нн вливаше 
сила. Борбата не трая дълго. Разпокъсах = 
ме жиците. Отпорихме път към свобода- 5 

Свобода без Мишо! . . Приближих = 
се до него н нежно го повдигнах на ръ- = 
пе. Устните му все още бяха развлечени в = 
усмивка. Говорех: „Сине мой! Защо ме §5 
напусна? Исках да създам свобода 
твоите тринайсет години, за твоето непре ^ 
живяно детинство. А тн ме напусна” ... и 
Не можех да плача. Нямах сълзи. Така- = 
ва голяма мъка ме завладя, че всичко = 
изсуши в душата ми.

Тръгнах, носейки го в прегръдките си. щ 
Пелите снежинки падаха на лицето -му н =; 
от неговата всс още не угаснала топлина 5 
се превръщаха ни капи пода, конто така Щ 
много подсещаха на сълзи. Очите му бч- ц 
ха отворени, бистри, втренчени в небето. = 
Изглеждаше като че плаче. Казах: „Не. = 
Мишо, няма пи. Няма звезди!”

Ег>ра на дете. И чух звуци на кавал, 
шо! Врисъкът сс претопи в мене 
пот. Мишо! . . .

Германецът говореше:
............. па-мерен нощес. II затова пред

всички ви сега щс каже, какво е търсил 
там и какво планирате вие?”

Тишина. Мишо продължава да

да помня броя на него-нме и не исках
ни те гърди.

Дойде зимата, бели кристали сняг меко 
сс спускаха на земята, като че се пла- 

дохосиат и съзнателни, че само 
това ще се задържат, а пос- 

звезднте се гасят.
=ноач1112 Т ДД Я

минута спед
ле те угаснат. „
ще изчезнат, превръщайки се във вода и

как то свири
на кавала. Не разбира? Нс! Само сс про 
струна. Вкамених се от страх: Кажи им, 
кажи им. Мишо. Ще те убият, ако не ка 
жеш! А 
тогава?".

Мишо престана Да свири. Като че про
чете мислите ми, започна да говори, дл 
вика, да крещи:

„Ни
каш и татко ми да убиеш. Не давам! Не 
давам!"

Плюла. Плюла германеца в лицето. Ог 
мене сс изтръгнаха думите:

„Не. Мишо! Дете! Недей!’ 
но. Отекна изтерел. На Мшшмюто 
се появи малко черпено петно. С послед-

Погледъг

та .
кал. гЗапочнах старателно да изоирлм 
зз партията. Само на Мишо се поверях. 
Първо на него, А гой, като някой дър
так, даваше ми съвети и предложения. 
..Недей него. Изглежда ми някак си де
бел". Наблюдаваше хората и знаеше. »си 
чуир които не приличаха на скелети, нс 
са доверителни. Тях германците поставяха 

лагеристите да пазят и приелу ш*

хора
. ако кажеш? Какво щс правя! за =

да кажа. Ти уби мама! Сега исм а
=

между 
ват.

С много търпение И труд. с доста рпо-Име ’ Твърдс къс- 
челонапие. М-ишо и аз основахме партия, 

нуяех го за секретар. Започнахме 
да разглеждаме и плана на бягството.

Беше декемврп. Тази сут-рин Мишо ста 
на пръв. Днес му е рождел ден. сетих се. 
Дз. да. ие съм забравил. Изпод сламени 
кз извадих наполовина изрезбярония ка
вал. Направих го за него Единствената 
платка, която нм-ах беше бръснарско но-

дори

нн сили се одържв ни крака, 
му се плъзна по групата лпгернстн. Зна
ех. И направих крачка напред. Другарите
ме задържаха: „Къде? В пропастта? Нс
трябва да се издадем!” Застанах. Мишо 
ме видя и петното лице сс сгърчи в ус- 

До мене допря шепот: „Тате!1 II
тялото му се отпусна и остана да 

в гази бяла постеля

на по-

Заседанието се одържп. Утре през нощ-

1аМишоГИощс го няма. Загрижеп съм. Нер
дГйхГГтГм.аТХцоДСъГаОРМЙ,,аГсд: мивка,
наПбезсънна нощ. А Мишо? Какво стана тогава^ 
с него?

..Тринайсет". „„ Телата ни треперят от смири .
Когато видя каната, очите му получиха Изведоха ни 1ел мопцним. Мно- Не можах да понесагя-лзг аг зял й яяж юх’вгдаки.—.,.::—,.. .... ....... ..... .«».    ...... .........<« —    ——     —
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IСнегът скриптеше при 
Пред развалената жица застанах. 

„Тръгваме, сине! Тръгваме към свобо-

крачка.ВСЯКчТ

§и:че,
..Мишо, на колко 

там.
години си сега?" пи- Iна дата! Ще се боря за пас! За нас — дпп-

койтомата! Ще отмъстя на кръвника, 
прорпно тн открадна очите. А сега ... да Ц 
първпм към свободата!” ...

Iпончко това. С ври

БРАТСТВО * 6 ЮНИ 1969



НАУКА ★ ПРИРОДА ★ ТЕХНИКА ]I
V

Уинстън Чърчил
—— V —• * ■ ~

ВЕНЕРА НЕ Е ЗАГАДКА МАРШАЛ ТИТО 

И ЮГОСЛАВИЯостани иимпел с атмосферата. . . Оказа сс, че 
въглеродният двуокис с в най- 
голямо количество 
РО процента. Но останаха още 
тайни, които сега, слсд каца
нето на „Венера—5" и „Вене
ра—б", ще бъдат разкрити.

След повече от четири ме
сеца, за което време изминаха 
но 350 милиона километра, две

планетата и 
герба на СССР. „Венера-4" кпц 
на меко на повърхността и пре 
даде за първи път в света свс 
допия за температурата, атмос 
ферното налягане, състава на

От 1961 година Съветският 
започна да атакува Ве- 

станции.
съюз
пера с автоматични 
пред които тя не може да крие 
повече своите тайни. „Венера 
3” достигна повърността на

около

Моите мрачни предвиждания се сбъднаха.
Към края ма ноември Тито бе свикал политичес

ки конгрес на своето движение в Яйце в Босна, и не 
само че бе образувал временно правителство „с еди
нственото право да представлява югославския народ", 
по също така официално бе лишил кралското югос
лавско правителстзо в Кайро от всички права. На кра
ля бе забранено да се завръща в страната преди ос
вобождението. Партизаните закрепнаха като един
ствен елемент на съпротивлението в Югославия, а осо 
бетга след капитулацията на Италия. Но беше важно 
в атмосферата на окупацията, гражданската война и 
емигрантската политика да не взимат никакви решения 
по отношение бъдещия режим в; Югославия. Трагич
ната фигура на Михаилович беше главна пречка. Ну
ждите налагаха и по-нататък да подържаме тесни вое 
тгш контакти с партизаните, затова трябваше да се 
убеди краля да премахне Михаилович от неговия пост- 
министър на войната. През първите дни на декември 
премахнахме официалната подкрепа на Михаилович и 
изтеглихме английските мисии, които действуваха на 
неговата територия.

■. ■

Кок со си представяли в
- та година?

те станции успешно завърши 
Това станаха своята мисия, 

възможно благодарение на у- 
дивителиата точност, постигна 
та от съветските учени. Ст.ан- 
цмте улучиха Венера, която сс 
движи около

то радио, пито телевизор. Те скорост 130 хиляди километра
в час. Наистина фантастична

Слънцето със
През 1887 година америка

нецът Едуард Белами издал 
съчинение под заглавие „С* 
лед ЮО години”, което през 
миналото столетие се ползува 
ло с голям успех.

Представите на американа 
ца Белами за техническите 
достижения през 2000-та го
дина наистина били смели: 
средствата за осветление са 
станали великолепни 
чел се мека светлина от не
видими скрити ИЗТОЧНИЦИ; КО 
мините и пушекът са изчезна 
ли, понеже примитивните на 
чини за отопление през 1987 
година са заменени с центра
лизирани топлоснабдявания; 
средствата за съобщения са 
сс подобрили неизмеримо, 
тьй като благодарение на до 
машния телефон се е създа
ла .възможността не само да 
се поговори с приятелите, но 
поставиш ли си чифт слушал 
ки, да се наслаждаваш на ко 
нцерти, опера, сказки .. . Ав
торът си представлява, чс 
по проводници ще може да 
се предава! Но че всичко то
ва ще може да се осъщестзя 
ва без проводници, през 1887 
годшиа още не било възмож
но човек да си представи.

Така, щастлизите хора от 
2000-та година в представите 
на Едуард Белами нямали ни

ходили пеш или яздили па ко 
пе; изобретяваното 
мобилп, а още повече па само 
лета, било недостъпно за меч 
тателл от 1887 година.

па авто- точност!
„Венора—5" и „Венера—6" 

предадоха сведения за два раз 
лични района от повърхността 
на иламетата отдалечени па 
зоо км един от друг. След обра 
ботката па тези резултати тай 
пите па Венера ще бъдат на-

Съврсменният свят, 82 
дини след приятните блянове 
иа Едуард Белами, изглежда 
съвсем другояче, 
в илюзиите му за 2000-та годи 
на; неизмеримо по-прогрсси- 
всп и богат в областта иа тех 
пиката и необикновено Осдсп 
в областта на обществения 
живот в капиталистическия 
свят! В техническо отношение, 
у нас има извънредно много 
от онова, за което Белами 
през 1887 година не смеел да 
мечтае: автомобили, мотоцик 
лети, радио, телевизия и да- вбАИКИ 
же атомна енергия, искуствс 
ни спътници иа Земята, въз
душния кораби и полет към 
планети от’ Слънчевата систе-

го-

отколкото
пълно разкрити.

излъ

7Анекдоти В светлината на тези събития бяха 
югославските въпроси 
Въпреки това, че трите съюзнически държави бяха ре 
шили да дадат максимална подкрепа на партизаните. 
Стаяха бе оспорил приноса на Югославия във война
та като го охарактеризира като незначителен, руси
те със съмнение приемаха и нашите цифри за число
то на дивизиите на силите на Оста на Балканите. И 
въпреки това като резултат от инициативата на г. 
Идън съветското правителство се бе с ъгласило да 
изпрати една руска мисия при Тито. Русите също та
ка изразиха желание да поддържат връзки и с Миха
илович.

разгледани 
на конференцията в Техеран.

за

учени
ма.

Алберт Айнщайн веднъж бил по 
сетен от един изобретателен рспор 
тср, който измислил специално за 
това интервю оригинален въпрос:

— По какъв начин
вие записвате своите вели

ки мисли? Носите ли за тази цел 
със себе си бележник, някакво теф 
терче или използвате цяла карто
тека?
- Айнщайн погледнал 

телно репортера, който стоял пред 
него с бележник в ръка, готов да 
запише най-точно отговора и 
зал:

Но трябва да се признае, чс 
някои от тези технически 
достижения, сс използват

При завръщането си от Техеран и Кайро срещ
нах се с крал Петър и го запознах със силата и значе
нието на партизанското движение като му съобщих, 
че е нужно може- би да премахне Михаилович от своя 
кабинет. Единствена надежда, която има 
върщане в своята страна би била с наше настояване

— за разрушаване на градове 
п унищожаване на хора 
въздуха
омъата енергия вьв 
атомна бомба като

от попитал
използуване на ат 

вид па 
ужасно

сродство за унищожаване. Л.

той краля за за-

да се осъществи известно временно споразумание с 
Тито и това без одлагане и това преди партизаните 'даМ.
зас?глят своето влияние още повече в страната. Ру
сите

многозначи-

също така бяха изразили воля да настояват за
осъщестяване на някакъв компромис. На 21 декември 
съветския посланик бе връчил на г. Идън следното 
поръчение: . ' ■

ПАРНИ ВОЗИЛА ка

— Мили мои . . . великите мисли 
идват в главата на човека толко
ва рядко, че никак не е трудно да 
се запомнят.

Дали знаете, че през XVIII 
пек била изобретена и усъвър 
шолствуваиа парната машина? 
Любителите на самоходни коли 
седлата се опитали да я впре
гнат в работа. През 1769 годи
на френският инженер Кюно 
пуснал по улиците на Париж 
своята „парна талижка", коя
то тежала „само" седем тона. 
II деня на изпробването двама 
та шофьори не успели да за
въртят тежкото кормило и то
зи прадядо на автомобила ка
тастрофирал в един крайули-

чш зид.
Да другия ден парижкият не 

чат съобщил, чс шофьорите 
пс се справили с „огнената ка 
руца" — толкова мощна била 
тя...

Скоро след това по пътища 
та на Англия започнали да ггъ 
тупат парните делижанси ■ на «т искал от Рентген да му „изпра 
д-р Чърг, Гордън, Герн^й; вън ти . . . няколко реитгейоаи лъча с 
Франция — на Лоц де Нант, подробно указание как да ги 
Фиакър и Амадео Боле,- а в 
Русия
Черепалови и „парният влак" 
на Гурев.

Съветското правителство знае. че в настоящия мс • -
мент съществуват затегнати отношения между 
шал Тито и Националния комитет за

мар-
освобождение

на Югославия от една страна и крал Петър и негово--- 
то правителство, от друга страна. Взаимните

*
Веднъж Вплхем Копрад Рентген 

получил куриозно писмо. Подател-
нападе-

8 *
из- |

че в неговияползва’’. Оказало се, 
гръден кош влязъл куршум, а той 
..нямал време’’ да отиде лично при 
Рентген.

и т|жки обвинения на двете групировки, з осо
бено събитията, които неотдавна станаха 
до открити неприятелски

„парният слон" на
доведоха

ветокото1 пр°аРбаТа ” о-°б0™“на. Ю^авиГсъ 
ветокото правителство
правителство, че е

Ученият обичал да се шегува.
Той отговорил с писмо така; дели мнението на английското

гтю к™г° между даете страни. Съветското правите 
тази зап^Г Г°ЛЯШ: труднос™ ™РИ осъщестяването на 
възмо^огт I п ГОТОВ° да направи всичко което има 
межшу тези пи Да Се намеРИ компромисно решение 
™ ™ пД пг?аНИ 33 да може Да се обединят вси
СбаИ„Ла съш^тГ^ ^ В ПОЛЗа На 0б^атз '

„За

ИСТИНСКИ АВТО
МОБИЛИ ВЕТЕРАНИ

всъжаление аз не разполагам 
мента с Х-лъчи, а и 
им е твърде трудна работа. Да по 
стъпим по-просто: 
вашия гръден кош.”

в мо-
изпращането

изпратете ми

*Двигателят с вътрешно го
рене преобразил бавните ог- 
кедишащи
ди" в истински автомобили.

тактез бензинов двигател. Нс 
го поставил на триколка, сход 
на с Кулибиновата конструк
ция.

Професорът по 
Алберт Швайцер имал

дисертации, разбира сс

технически науки„мамонти-самохо-
трн доктор-

”°ЛУЧаваХ П0ЧТИ еднакви съвети 
аправление да се тръгне в това неприятно

то "и ^коменданти °<?ИДери' които сътрудничеха с Ти-
нашите мисии при Михаилович 

даваха подобни доклади. Английският 
кралското югославоко

През 1885 година германски 
ят механик 
изобретил двигател с 
ио горене, като го монтирал 
на мотоциклетна конструкция 
Двигателят бил

ски за това в коеЗа първи път върху седал
ката на файтона без 
стоял истински шофьор. Той 
бил облечен спретнато, с ко
лосана бяла яка и ръкавели, 
с наперено положена шапка.

Бензиновият автомобил още 
не бил отстранил от себе си 
приликата с файтона. Не се 
лишил от твърдите тънки ко 
лела с игловидни спици нито

мито

в раз
лични обрасти на знанието. ЕдниГотлиб Даймлер положе-коне

вътреш- от неговите познати, на който този 
факт се сторил съвсем непонятен, посланик при 

_ правителство г. Стивънсън има
ше същето уоеждение. Той бе 
5 декември

се осмелил да го попита:едноцилинров 
с мощност половин конска си
ла, с въздушно охлаждане и те 
жал

— Кажи, моля те, 
чин сс сдоби с тези титли? 

— Знаеш ли

по какъв на- - изпратил телеграма на 
на външните работи:М инистерствотов95 килограма. Веднага 

след то-за ДаСвмлер конструи
рал и втори двигател с двойно 
по-голяма мощност и го мон
тирал на четириколесен фай
тон.

„Нашатамалко сконфузе политика трябва да 
фактора: партизаните

се дължи на три нови 
ще управяват в Югославия. Те 

военно положение

ио издумал ученият, това, по 
моему, стана така. Третата доктор са ни полезни във 

недвусмислено
ст отвесното кормило, 
от гумената тромба и петрол 
ните фенери. Той дълго вре-

тези
свои атрибути, както старци
те — старите навуща, потури 

в те и антериите, а хората — 
своите навици ...

и затова трябва 
и с това да подпи

ска титла получих, понеже преди 
извесно време ми бе присъдена

да ги поддържам, 
политическите обзири 

съмнително дали
нимСъвсем самостоятелно втоедна

година преда това и изобре
тателят Карл Бенц създал га
зов двутактов двигател, а 
1885’ година

пред военните. Крайно еме пазел по някои от ра докторска титла, 
понеже вече имах една, 
та’ —

а втората монархията може 
по-нататък като обединяващо

да се счита и за 
звено в Югославия."а първа-

понеже нямах още нито сд-своя четири- (СЛЕДВА)на.
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А 'Ь" СЕЛЯНИН
-4-.Той постила бяла, кърпа. Слага 

чесън, хляб и сирене. Нарязва 
; две-три кръгли обици от зрели 

валчести домати. С длан обърсва 
своя мокър нож. Обядва, седнал, 
с кръстосани под себе си нозе. 
Служи му за маса цялата земя.

Д. Дублев
*

ПРОЛЕТНО УТРО
(откъс)

Мога вече, чуваш ли ме ти, 
грозен пес, проточил сива лига? 
Твоя лай до мене не достига, 
пролетните ветрове нахлуват, 
скоро няма те да отшумят, 
по — далече утре ще се чуват
и навеки ще те заглушат.

Н. Фурнаджиев

У
СУРДУЛИШКИ »РАДНИК« ДАВА ОЩЕ 

ЕДИН ИГРАЧ НА »РАДНИЧКИ«
Сурдулишкият футболен 

клуб „Радник“ вече е дал ня
колко добри футболисти на 
нишки „Радвички“., Не мине 
година без някой от футболи 
стите от Сурдулица да не бъ
де приет от нишкия клуб.

Преди години това беше се 
га вече известният Мирослав 
Бардич, който започна футбо 
лната си кариера в сурдулиш 
кия клуб и след няколкогоди
шно ипране в „Радник“. пре
мина в „Раднички“. Също та
къв е случаят и с Витомир 
Димитриешич ,който сега е в 
първия отбор на нишки „Рад 
иичкм“ и др.

Тази година от сурдулишки 
я клуб ще мине в нишки „Ра

днички“ и Томислав Пешич, 
който се прояви като добър 
футболист.

Това обаче никак не пречи 
на приятелските връзки меж
ду двата клуба. Напротив с 
години вече между тях про
дължава да съществува тра
диционно приятелство и поне 
веднаж в годината се играе 
приятелски мач в Сурдулица.

На 30 май т.г. в Сурдулица 
се игра също такъв мач в ко 
йто нишките футболисти по
бедиха с 4:1.

След срещата в ресторанта 
„Сурдулица" бе устроена дру
гарска вечеря.

Танцов състав от първия фестивал

Фестивални забележки

И ОРГАНИЗАЦИОННО, И КАЧЕСТВЕНО - СААБО!
дин от организаторите й по сегашната програма. След ин- 
семейни причини не можа да тервенция на общинските ръ- 
се ангажира. Нима действите ководители дойдоха (със за#ъ 
лно само един трябва да бъ
де отговорен за цяла една но 
вина и такава точка, каквато 
е викторината?

— първоначално Трънски 
Одоровци отказа да участву- грамата на фестивала бе из- 
ва на фестивала в Димитров- пълнена от ученици на основ- 
лрад. Тоя район имаше и свои ните училища. Може ли тога- 
причини: недоволство от ми- ва да говорим за младежки 
налогодишното разделяне на фестивал, когато трябва да 
наградите и сегашното му у- говорим за ученически! 
частие (само с две точки) в Понеже се изтъкна, че са-

мо се критикува, а не се да
ват предложения, ето едно 
предложение: отборът за че- 
ствуване на 25 май да се съ
бере и сам да отчете слабо
стите като ои вземе поука за 
бъдеще и не избира в своя 
състав хора, които не са спо
собни да провеждат и осъщс 
ствяват собствените си замис-

Вече е по-ясно от бял ден: 
сегашният фестивал в Димит
ровградско беше под всякак
во организационно равнище. 
Че е така, ето някои данни:

— преди всичко, с някаква 
неразбираема упоритост пог
решно броим фестивалите: 
вместо СЕДЕМНАДЕСЕТИ ние 
отчитаме четиринадесети фе
стивал.

снение) и затуй не се състе
заваха, а участвуваха във фиЗ: м. В.културна част като гости.

Значи гости в своя дом!
— и накрая: 95 на сто про ОТБОРЪТ НА ЮНА ПОБЕДИТЕЛ 

В КУП СИСТЕМАТА
— викторината — състеза

ние (новото,, което трябваше 
да бъде на тоя фестивал) не 
се състоя, зарад това, че е-

Отборът на сурдулишкия „Вело поле“, в която момчета 
гарнизон на ЮНА победи в от отбора на ЮНА победиха 
куп съревнованието, което бе с 5:1 и спечелиха купата, коя 
организирано в Сурдулица в то всяка година се дава на по 
чест на югославските спортни бедителя. 
игри за тази година.Пред зрелостния изпит Иначе в състезанието уча- 

Рсшаващата игра стана ме- ству.ваха 10 отбора, 
жду гарнизона и отбора на м. В.

ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ СЕ ГОТВЯТ ЗА 

УСТЕН ИЗПИТ АКТИВНА МЛАДЕЖ
Общинския комитет на Съю
за на младежта Борис Коста
динов бе избрано председател 
ство от 7 члена. За председа
тел на Ученическия 
на младежта бе избран Йован 
йонев, за секретар Анка Бо
нева, за касиер Стамен Коста
динов.

група 
Ст. Н.

На 16 май т.г. се състоя го
дишно отчетно-изборно събра 
ние на младежката организа
ция при гимназия „Иван Ка
раиванов", Доклад за работа
та на ученическия комитет и 
за предстоящите задачи изне
се йован Йонев, ученик от Ш 
клас на гимназията.

След разискванията в които 
участвува и председателят на

държи матура върху 
предмети.

ли.Тазгодишното поколение 
зрелостници, както ни осведо
ми директорът на гимназия
та в Димитровград — Методи 
Петров, е сравнително по-доб 
ро от миналогодишното. Че е 
така свидетелствува фактът, 
че нито един ученик не пов
таря класа, а че само петна
десетина души са на поправи 
телен изпит.

Между паралелките по-доб
ра е природно-математическа 
та. Там от общо 32 ученика 
само осем са на поправител
ни, а повече от половината са 
отличници и много добри уче 
ници. В обществено-езикова
та от 26, 7 души са на попра
вителен.

Неотдавна всички завърши
ли класа зрелостници работи
ха писмена работа, а наскоро 
трябва да защитават диплом
ните си работи, 
кандидат — зрелостници ще 
защитават дипломни работи 
по химия — Ю души, исто
рия — 7, сърбохърватски — 
5 души и т.н.

Тъй като наближава устна
та проверка, то зрелостници
те от димитровградската гим
назия се готвят усилено.

Същевременно трябва да 
отбележим, че това е послед- 
лато поколение зрелостници, 
които държат зрелостен из
пит по стария начин — защи 
таване на дипломна работа. 
Вече идващото поколение ще

Ст. Н.

ПОБЕДА № -АСЕН ШКАНСНН" комитет

гостите’ от Димитровград.
Играта в първото полувреме бе 

почти равноправна н~ „А. Балкан
ски" имаше повече зрели шапсо- 

спсчсли срещата. Но само 
мрежата

„А. Балкански" спечели срещата 
срещу Г. Матсевац със служебен 
резултат от 3:0, поради 
гостите от Горни Матсевац не бя
ха дошли.

На 25 май в непоносимо задуш
но време, което се отрази зле вър
ху играта на футболистите от два
та отбора „Палилулац" 
срещата срещу на „А. 
ски” и по тоя начин още повече 
заздрави първото си място в меж 
думодзоновата група. За 
от „А. Балкански” 
лият се „Палилулац" 
жливия и това му помогна в про
дължението на 
полувреме) убедително да

това че

ве да
веднаж топката затресе

умяло проникване на Пейчев 
П. Във второто полувреме, до пре 
ди самия край на играта, домакн-

отбор.

Антон Борисов
след

спечели
Балкан ците бяха доминиращият 

когато забслежнха втория и тре- 
сложиха край

на гази среща. Едпч
ФК »ЛЕВСКИ« ОТ КЮСТЕНДИЛ ЩЕ 

ГОСТУВА В СУРДУЛИЦА
тия гол и е това 
пия резултат 
в края на играта димитровпрпдчл- 
пи се поокопитиха, но съдняго от 
Ниш, който твърде умело води сре 
щата, даде оигнал, 
завършена.

разлика 
нървопласира- 

бе по-издър
Неофициално узнаваме, че приятелски мач в рамките на 

между опортни ръководители традиционното сътрудниче- 
от Сурдулица и Кюстендил ство в тази област.
(НРБ) е договорено футболни Ще се организират и състе- 
ят клуб „Левски“ от Ккустеп- замия по шах, тенис на маса 
дил да гостува на ФК „Рад-, и ръчна топка между отбори- 
ник“ в Сурдулица през 
т.г. Двата клуба ще играят

че играта е
С. Маиов

играта (оторото 
срази

Афоризми юни те от тези два града.Най-много м. в.
Сатирата е вид огледало, в което всеки открива 

лицата на други, но не и собственото си лице.
на метлата е била някога С ОТЛИЧЕН И МНОГО ДОБЪР УСПЕХ 

БЕЗ ПРИЕМЕН ИЗПИТ!
И дървената дръжка 

цъвтящо дърво в гората.
Мненията, както и модата, винаги ое спускат от 

слоеве надолу към средите, а след това
нисшите, където те изгубят своето значение и из

висилите
към 
чезват. или отличен успех, няма да 

държат приемни изпити.
В първи клас за учебната

Всички ученици, които след 
завършено основно училище 
кандидатствуват за първи 

клас на димитровградската ги 1969/70 година в димитровгра 
мназил „Йосип Броз Тито“, а дската гимназия ще бъдат 
които са завършили основно приети 120 ученици, 
образование с много добър

Бутилка вино — това е винаги бутилка вино, неза
висимо дали съдържа малко или много.

Състоянието на тези, 
без тяхно съгласие, не е нищо друго освен състояние 
на робство.

които биват управлявани,

Ст.
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МИКЕШ ГЬОРГ
ЧУЖД ХУМОРДЕТЕ —ЧУДО
— Колко съжалявам, 

сега н<: съм на 16 години! 
Тогава нямаше- да ме пус
нат на точи' фрлм.

че
сти дрехи. Но той използува 
момента, когато го изпущамо 
от очи, и изчезна. След 
минути се появява отново. У 
шнтс му са изцапани със зе
лена маслена бол, но ризата 
му — сос от пържел и кюфте-

Неотдавна четох за децата- 
чудо. Четох за Атила Аргай, 
кс/лто само за 12 дни научил 

за известния Ото 
Браун, записал се в първи 
клас на две и половина годи 

И се сетих за

Две
латински. *

Горското стопанство напра 
ои почистване па гората 
от ... . дърветата.пша възраст.

та.моя оин.
И той е нещо като дете-чу

до. Примери? Добре.
Да речем, че сме рошили с 

жоната да отидем на 
Детето се е заиграло някъде, 
аз излизам и за половин час 
го намирим. Поглеждам го н 
се уплашвам. Косата му е пъл 
на е пясък, по челото жълти

кат-

И.тцо пс разбирам. Съпру
гата ми днес пе е готвила кю 
фтета, никога пе сме боядис
вали със зелена маслена боя. 
Попитах съседите; и те пе 
бяха готвили кюфтета, пс бя
ха боядисвали със зелена мас 
лрна боя. Обиколих цялата 
къща, никакъв резултат. Же
на ми отново изкъпа детето и 
го облече е чисти дрехи. За
повядах му изрично: да- пе 
мърда никъде и да не се цл- 
па! И все пак, когато трябва
ше да тръгваме, злбелязах, 

че единият му ръкав е изца
пан със сажди, другият пра
шен, а пръстите му нашарени 
с карминено-червена боя.

— Къде си шарил пак? — 
извиках му аз.

Детето ми призна, че не е 
мърдало никъде. Странно. 
Бях безпомощен. Подозирах, 
че жена ми не го е изкъпала 
добре.

— Тогава ти го изкъпи, аз 
и без това не мога повече! — 
ми отговори тя обидено и хвъ 
рли в ръцете ми сапуна и чет 
ката.

Нямаше как. Изкъпах го, 
дадох му чисти дрехи и тръг
нахме.

Когато. стигнахме трамвай
ната спирка, изненадан забе- 
лязах, че по лявата буза на 
детето има маслени петна, а 
по дясната кафени петна. Ри 
зата му беше позеленяла като 
от мокра трева. „Мистична 
работа — мислех си аз, — ако 
не съм материалист по по убе 
ждения, може би бих повяр
вал, че ...“ Опитах се да из
чистя лицето му с носната си 
кърпа, но още повече зацл- 
пах петната. Не, така не мо
жем да отидем на гости. Как
во да го правим? Т1ихи и омъ 
рлушени, се прибрахме в къ
щи.

*
Между колеги:

. — Днес критикувах остро 
шефа сн! Разкрих всичките 
му слабости и грешки, бе 1 
да се стеснявам!

Такава небрежност не мо 
же да се търпи вече!

— А той отговори ли яе- 
възхити се другият

— Разбира се. че не! Ни
ма може да отгатне мисли
те ми?

гости.

ЩО?петна, носът изцапан с 
ран, по брадичката му кални 
следи, ръцете му целите в за 
съхнал гипс. Жена ми бързо 
го изкъпва и го облича с чи-

*
В универмага един куп>- 

вач си премерва кожно па
лто.Радио 

Ниш 

за вас

— Като че ли е шито за 
мен! — зарадвал се той.

Приближавайки се, 
дзюлис казал:

— Това е чудна кожа. Тя 
и на овена стоеше добре....

Кин-

*
СЪБОТА, 7. VI. 1909

12,10 — Нашият джу бокс 
14,35 — Рекламно бюро 
15,30 — Предаване па 

език
16.00 — За събота след пладне 
18,03 — Каним ви да танцувате

Котката с тигър за миш
ката, но мишка за тигъра.

А във вестниците всеки ден пишат за равноправие ...
. * ‘

български *
Основна причина за разво 

дцте е бракът.Улав МаркоНЕДЕЛЯ. 8. VI. 1969
6,30 — Предаване 

език
7.20 — Из нашите предприятия 
9,05 — Резервирано за Днскос 

10,50 — Музикални честитки

*
на български Съвестта е много тактич

на, веднага престава да го
вори. ако не искаш да я 
слушаш.

ва, Извикал ги до воденична
та вада и им казал:

— Деца, аз ще застана до 
вадата, а вие се опитайте да 
ме хвърлите във водата.

Децата застанали край него 
и със всички сили започнали 
да се опитват да го хзърлят 
във водата. И когато 
се натиснали напред, той пре 
скочил вадата а те 
във водата...

— Бре, казали децата, — 
виждате ли че той не е улав, 
а ние сме такива...

Преди години, в село По- 
ганово живеел някой си дя
до Марко.

*ПОНЕДЕЛНИК, 9. VI. 1969
14,35 — Рекламно бюро 
15,30 — Предаване на 

език
16.00 — Музикални честитки 
18.03 — Резервирано за днес 
18,10 — Избираме—избирайте

Трамваят бил така 
пълнен, че дори 
мъжете стояли прави.

пре- 
някои отСъщият нравил много май

тапи с хората, а особено с де
цата. И всеки ден се събира
ли около него да си поприка
зват. Обаче на някой паднало 
на ум да го нарече улав Мар
ко. Когато чули децата за то
ва и те започнали така да го 
викат без да си помислят, че 
тяхния любимец ще се оби-

българскн

всички (Съветски хумар)

ВТОРНИК, 10. VI. 1969
14,35 — Рекламно бюро 
15,30 — Предаване на 

език
10,00 — Музикални честитки 
18,03 — Резервирано за днес 
18,10 — Избираме—избирайте

паднали

български

БАЙ ДЖОРАди.
И никой вече не му казал 

улав Марко ...Жена ми бързо го изкъпа и 
след вечеря — марш в легло
то! Заспа за една минута. Ние 
се радвахме иа розовите пръ
сти, които се подадоха 
одеалото, но след миг детето 
леко се откри и ние с ужас 
забелязахме, че по единия му 
крак има пясък, а по другия 
— сладко от малини.

— Това дете е чудо! — про 
шепна съпругата ми. — Дали 
има по света друго такова де
те?

Един ден Марко решил да 
се реваншира на децата за тоСРЯДА, И. VI. 1969

14,35 — Рекламно бюро 
15,30 — Предаване на 

език
16,45 — Народни песни и хора

(Забележил В. И.)

български
под

СЪОБЩЕНИЕ
ЧЕТВЪРТЪК, 12. VI. 1969

14,35 — Рекламно бюро 
15,30 — Предаване на 

език
16,45 — Музикални честитки 
18,03 — Рерзервирано за днес

По случай 20 годишнината на печата на бългапгкп

»»« Бр^^ТЛо-сУа3зЕязйггг-от ~г“с -
* Сътрудници, веднага изпратете своите

за тържествения брой. оите

♦ Читатели, търсете

Ф Поздравителни 
на „Братство" 
тапи във вестника.

български

приложенияПЕТЪК, 13. VI. 1969
14,35 — Рекламно бюро 
15,30 — Предаване на 

език
16,00 — Музикални честитки 
19.10 — Избираме—избирайте

Ние се опогледахме и гордо 
се усмихнахме един на друг. ПРЕКЛАПА...единствения брой на „Братство".

случай юбилея 
т.г. и ще бъдат печа-

български
писма, телеграми по 

се получават до то юниОт унгарски: Б. Апдов — Добре че се не върну на 
село — пак суша ...

ОБМЯНА Н1 [аерогара |

ОПИТ [АЕРОГАРА-7

*4кЕ Г. т ТРОВ абдо т О^имигроЗ-
ГР+ДСМ/
'АрРЕРРОР^Е4и/у дилеу7 

з/) /У/1144/нгЖР.1- ^ОНъЦ /Г,, 4прр/стор. пътувам сър 
/я&Б/ю зи ОШР&/М- Р* изкус
тво в /глоизвеце^вотп / 
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