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Димитровград

ПЪЛНА ПОДКРЕПА
НА РЕШЕНИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ЦК

НА СЮК

ОТ СВИЖДАНЕТО В ДИМИТРОВГРАД

Срвща между приятели
Комунистите в Димитров демократичен начин, 

градско единодушно отхвър- вен в нашата самоупражителна 
лят методите на политически практика

Изтъкнато бе, че комунис
тите и трудещите се от Дими 
тровврадсасо са категорично 
срещу методите на натиск и 
измудаване в разрешаването 
на проблемите в провеждане
то на стопанската и обществе 
на реформа у нас. Особено 
бе подчертано, че единството 
на политическите сили у нас, 
което се състои в самоуправи 
телната демократична практи 
ка може да бъде залог за ра 
зрешаване на всички въпроои 
в съгласие с икономическите 
ни възможности.

устано-
КЪМ 15 000 ДУШИ ОТ СФР ОТ СРЕЩАТА ПОМЕСТВАМЕ 

ЮГОСЛАВИЯ И НР БЪЛГА- НА 4 СТРАНИЦА.
РИЯ ПРОВЕДОХА НА 24 АВ
ГУСТ ТАЗИ ГОДИНА ПЪРВА
ТА СРЕЩА В ДИМИТРОВ
ГРАД.

ОТ ПЕТ ЧАСА СУТРИНТА 
ДО 20 ЧАСА ВЕЧЕРТА, ДИ
МИТРОВГРАД БЕШЕ ПЪЛЕН 
С ГОСТИ. ДОШЛИ ОТ НАЙ- 
РАЗЛИЧНИ КРАИЩА 
СТРАНАТА И ОТ СЪСЕДНА 
БЪЛГАРИЯ.

ОБШИРНИ МАТЕРИАЛИ

изтъкна др. Ге- 
натиск в разрешаването на на орги Алекоов, секретар на ОК 
болели обществени въпроси на СКС в Димитровград във 
и те трябва да се решават по връзка с решенията на Из

пълнително бюро на ЦК на 
СЮК.

В работата на заседанието 
на ОК на СКС, на което бяха 
обсъдени задачите във връз
ка с решенията на Изпълни
телното бюро, са взели участие 
и представители на останали
те обществено-тголитичоки ор 
ханизации в комуната.

Босилеград

ЗА САМОУПРАВИТЕАНИ 

ДОГОВОРИ
ПРИМЕР НА 

НЕБРЕЖНОСТ НА
Тези дни в Босилеград се 

проведе извънредна сесия на 
Общинската конференция на 
Съюза на комунистите, на ко 
ято присъствуваха и членове
те на изпълнителните органи 
на обществено-политическите 
организации, членовете на по
литическия общински актив 
и ръководителите на стопан-

В последно време Бо 
силеградската комуна не 
редовно получава вест
ници и други пощенски 
пратки. А почти винаги 
в последните дни от сед 
мицвта вестниците въоб 
ще и не пристигат. По 
такъв начин всяка събо 
та и неделя читателите 
в комуната остават без 
вестници и друга поща. 
Тях те получават в по
неделник или 
не ги получават.

В тези случаи, боси- 
леградската поща вина 
ги предприема 
обаче безуспешно. Из
глежда, че за това по
ложение много е винов

М. А.

Сурдулица

СРЕЩУ МЕТОДИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ските организации.
С материалите, работата и 

изводите на последната сесия 
на Изпълнителното биро на 
Председателството на СЮК 
конференцията запоена Воис
лав Станкович, секретар на 
м еждуобщми ската 
конференция във Враня.

Присъствуващите единодуш 
но осъдиха метода на поли- 

Също така е изтъкнато, че литичеоки натиск за получа- 
прилагането на метода на по- кане на материални привиле- 
литимсоки натиск е противо- гии. Изтъкна се, че въпросм- 
ко ложа го на политиката, при- те трябва да се решават по 
с-та на IX конгрес на СЮК и демократичен начин като иде 
на природата па взаимните от шго най-много бъдат ангажи 
ноигсагия, които изграждаме рани комунистите. При това 
между народите и народнос- с крайно необходимо да се 
тнтс на социалистическата ни зачитат решенията, които взй

мат органите на федерация-в. в.

НАТИСКвъобще

партийна
мерки.

на СЮК в тяхната текуща иде 
йно-политическа практика.

На 18. 8. т.г. в залата на мат по-широко и по-дълготра 
ВЦ „Власина" се състоя раз- йно - политическо 
тирено заседание на Общин- гледано през призмата на ре

золюциите и решенията на 
IX конгрес на СЮК. Оцене
но е, че становищата на Из
пълнителното бюро за демо
кратическия път при разясня 

масово-политиче- ването на отворените пробле
ми и противоречия в общес-

разви-

значение.

ската конференция на СК, на 
което покрай членовете на 
Общинската конференция на 
СК присъствуваха и членове
те на изпълнителните тела на

но и транспортното пре 
дприятие в Босилеград, 
което има договор, и 
на което се заплаща да 
пренася пощата от Вла 
дичин хан до Босиле
град и обратно. Наисти 
на автобусите на тази 
релация редовно съоб
щават, обаче нередовно 
доставят печата и оста 
налата поща.

В транспортното пред 
приятие казват, че закъ, 
сливал влака, който пре 
карвал поща, а пък те 
спазват времепредписа 
нието за тръгване. Това 
е така. Но кое е по-не- 
оправдаемо: дали авто
буса да пристига на вре 
ме, а комуната да оста
ва без поща, или обра 
тно. Знае се, че е по-до
бре и едното и другото 
да бъде на време, но 
нека за това се погри
жат компетентните.
Инак оправдателните в-ь 
зражения ще продъл
жават и занапред.

останалите
ски организации, секретарите 
на основните организации и 
на клоновете на СК, членове
те на общинския политически 
актив, народните представите
ли за този край и директори
те на отделните трудови коле 
к-пиви. На заседанието присъ 
ствуваха и Ристо Антунович, 
народен представител в Кама 
рата на народите в Съюзната 
скупщина и Жикд Радойло- 

член на Изпълнителния

твено-икономичеокото 
тие имат първостепенно зна- общност, 
чение за всички организации Милан Величков та.

вич,
съвет на СР Сърбия и 
Стоянович, 'секретар па меж- 
дуобщинската . конференция 
па СК във Враня.

Воя

На заседанието бяха проу- 
и станови-чсаги материалите

на XIV зассда-щата приети 
ние на

председателството на СЮК.
че становищата

Изпълнителното бюро
на
Изтъкна се,

Изпълнителното бюро Итв. в.
на

ВЛАГАЙТЕ В
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА 

БАНКА В ЛЕСКОВАЦ
ЛЕБАНЕ,И НЕЙНИТЕ КЛОНОВЕ /ВЪВ ХАН

ВУЧЙЕ, ГЬРДЕЛИЦА, ВРСИЛЕГРАД, ВЛАДИЧИН ХАН,
СУРДУЛИЦА И БУЯНОВАЦ. ,

ПЛАЩА ЛИХВА '«•/• И 
ГОВЕ СЪС СРОК 1 ГОДИНА.
НОВИ ДИНАРА ПО^ЧАВА*БВЗПЛАТНО 
СРЖЩУ НЕСГОДИ. КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЩЕ ВАЖИ 
СПЕСТОВНАТА КНИЖКА НА
Обединената кредитна баика в Лесковац.

секретар на в-ьпиппгге работи Мир
на външните работи на. Румъния, Кор-

МЪНЕСКУ ПРЙ ТИДО. —
ко Тепаиац в Югославия пребивава министърът
нелиу Мънеску. След едноднеино посещение на Дубровник, Мънеску води разговори 
югославския министър на външните работи, а след това бе приет от президента Тито на 
Бркоии. На тръгване министърът Мънеску заяви, че е напълно доволен от резултатите 
на посещението и покани Мирко Тенавац да посети Румъния.
На снимката: По време на разговорите на Бриони.

По покана на държавния

С •ВНЕСЪЛ НАД 1000
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ЮГОСЛАВИЯ МНОГО ЦЕНИ АКТИВНОСТТА 

НА РУМЪНИЯ ВЪВ ВЪНШНАТА ПОПИША
•у

мътния и счита, че курсът на
този 

съсед
бождението на Съюзния из- има юолкото се може по-доб- върви по линията на укрепва 

съвет Митя Риби ри политиче<ж1и и други отно не на мира и на стабилността 
шения. Разбира ое, между ст 

чиито становища са близ

дседателят
пълнителсн

изнесе пред югославските в света.
Също така всяка външноло 

по-доб- литичеюса афирмация на- ед
на малка или средна страна. 

Второ, и Югославия и Ру- всеки неен глас, който има по 
твърде широк отзвук във всички стру

свят.

чич
журналисти своите впечатле-

триднейното пребивава ки и отношенията са 
отношенията между ри.

сгра-

рани
гния за 
не и за 
двете социалистически

мъния представляват
значителни фактори в между ктури на съвременния 
народния политически живот, осуетява разрешаването на 
Те са активни не само в ООН,/ парливите световни проблеми 
но и във всички инициативи, в разни закрити формация, 
и акции за мир и за разре- зад гърба и за сметка

и огнища тересигге на болшинството ст 
рани в света. Такава афирма 
ция и активност внасят поло

ки.
„Преди всичко бих 

да изкажа, задоволство че 
имах възможността начело на 
югославската делегация Да 
присъствам на юбилейната 25
годишнина от освобождение- шаване на кривите 
то на Румъния“ та с политически средства, а„т7с^' гвяляу; • »=»-

ставляшат мощна бариера, ко яването между суперсилите
през последно време. Из- ято затрудни връщането на за съдбоовните въпроси на во

веешо е, че ние вое по-често политическото положение в йната и мира, осигурявайки
се срещаме и все по-интензи в коритото на старата, блоко по тови начин жизнените ин-

сътруднич1им на равнище во разделена Бвропа. 
разни държавни и партийни ; Трябва да кажа,

слагаия много цени външнопо
активност на Ру- Митя Вибичич.

искал

на ин

нашите страни са осъществи
ли

тереаи на малките и средни 
страни, каза между другото

вно че Юго-на
органи ,все до постоянни кон 
такти между двамата ръково литическата 
дители на държавите.

Никак не е случайно, че ме 
жду нас се развива така ин- <• 
тензигаиа размяна на мнения 
не само за двустранните про
блеми, но и по редица кон- _ 

международни пробле 
политически и други

I■ РАСТАТ ЛИЧ
НИТЕ ДОХОДИНа втория кръг от изборите, за нов председател еа Ин

дия е избран Банкета Гири. В досега най-драматичните из
бори, 75-годишният Гири победи официалния кандидат 
правителствената конгресна партия Сандживу-реди.

Неговият триумф представлява и политическа победа 
на индийския президент Индира Гаиди над дясното течение 
в конгресната партия.

крепни 
ми, по
въпроси на съвременния св-па

Средните лични доходи на 
заетите в първите пет месеца 

с в 1969 година бяха 929 дина
ра. В сравнение със същия 
период на 1968 година, те са 
нараснали с 114 динара или с 
14 на сто, а в сравнение с 
средните доходи през година 

показват увеличение от 
68 динара, т.е. с 8 на сто.

Най-големи лични доходи в 
първите пет месеца на 1969 
година са имали заетите в 
обществените и държавни слу 
жби. Техните средни доходи 
са били 1192 динара. Следват 
заетите в културните и социа 
лни учреждения (1044 динара,) 
в търговията и гостилничар- 

Тази анкета е проведена с по ството (995) , в съобщенията
(989), в жилищната и комунал 
на дейност (914), в промишле
ността и минното дело (905), 
в строителството (850), в за
наятчийството (847), в селско
то стопанство и риболова (756), 
•и горското стопанство (728).

Средните лични доходи на 
заетите в трудовите и другите 
организации в обществения се 

. ктор и държавните органи 
възлизаха през май на 964 ди 
нара, а се движеха от 746 ди 
нара (в горокото стопанство), 

(Прес сервис) до 1169 (е обществените и дър

жални служби). По републи
ките лични доходи се движе 
ха от 810 динара, в Македо
ния, до 1123, в Словения. Ина 
че доходите през май са по- 
големи с 2 на сто от тези през 
април. Най-толямо увеличе
ние са имали заетите в съоб
щенията. По републики раз
ликата в доходите за май, 
април 1969 година се е дви
жела от увеличение с 24 ди
нара (в Босна и Херцеговина) 
до намаление с 13 динара 
(Хърватско)

■ят.
Преди всичко Румъния 

съседна страна и укрепването

В съюзните органи
таОБЩЕСТВЕНИЯТ ПЛАН ЗА 1971-75 г

тови резултати от една ши
рока анкета по състоянието 
и перспективите за развитие- 

в Югославия.

Макар че е сезон на летни та постъпка 
почивки в съюзните 
усилено се работи върху под бота.
тотовките на материали за сб В Съюзния съвет по труда

също така кипи от работа то на науката 
Тази институ-

в тази, засега, 
органи най-обемна обществена ра- (Прес сервис)

На 14 септември 

среща в Сурдулица
ществения план за развитието 
на Югославия от 1971 до 1975 върху плана, 
година. Това е съвоем нормал ция, между другото, се нае да 
но, защото проблемите на разкрие кои фактори влияят мощта 
планирането и програмите за върху териториалната мигра7 
емат видно място почти във ция на кадрите, търсеше ра7 
всички органи на Съюзната бота. Фактически Съветът ще

републиканските 
органи по науката и с голям 
,брой научни работници из ст

на На 22 тля. в Сурдулица се 
проведе заседание на югослав 
ско-българските комисии за 
гранични събори от Сурдули
ца и Перник. Комисиите уто 
чнйха дата на свиждането, 
което ще се състои на 14 се 
птември в Сурдулица. Също 
така бяха уточнени и органи
зацията и режима на среща-

скупщина. представи на представителите раната. Така също Съветът е
Естетвено, „главна дума“ в всичко, което трябва да зна- 

тази сложна работа ще има 
Съюзния завод за планиране 
в стопанството. Тук още през 
1967 година започнаха подго
товки на материали към про
екта за дългосрочното разви 
тие. Сега вече може да се ка 
же, че по-голяма част от тази 
работа е свършена. В редица

приел редица важни изследо
вателски проекти. Те ще бъ-

ят връзка с настаняването на 
работа. Затова говорят някои 
готови студии, част от които дат опората на изследовател- 

на Югославския за- ската дейност в предстоящияса дело 
вод по производителност на та.

След това гостите от Пер- 
пооетиха мотела край

м. В.
планов период.

труда. В течение са подготов 
ките на анализите във връз-

ТТ’ТК

Враня.
ка с плана.

Един от тези анализи 
. отнася Д<з п роф есион алн ата 
квалификационна сТрукту] 
на ръководните кадри в с. 
панството и обществените с 
жби.

И други съюзни орга 
имат много работа във врп 
ка с плана. Така наприм 
Съюзния съвет по здравео 
зване и социална защита 1 
че е подготвил няколко ал 
лизи от тази област.

Върху твърде отговорни 
не по-малко сложни зада

материали са изнесени много 
бройни анализи, отнасящи се 
за енергетиката, горското сто 
панство, черната металургия, 
строителството, жизненото ра 
внище, капиталовложения . *.
Тук ое намират и студии по 
икономическите отношения на 
Югославия с чужбина: ана
лиз на основните поставки на 
реформата и плана в област
та на икономическите отноше 
ния с чужбина, първи проект 
на външнотърговската размя 
на на нашата страна в пери
ода до 1975 година и т.н.

Най-важното е че 
е подготвил проект за конце
пциите на средноерочното ра 
звитие, т.е. методологииеска- зи институция вече

Заводът във връзка с плана работи 
Съюзният съвет за коорди
ране на научната работа.

има

БРАТСТВО — метан ■а българската народаост а СФР 
Иалваа асака петък * Урежда редакцвовва колеги* *
главав в отговореа редактор АСЕН ЛАЗАРОВ * Техавческа 
тор МАТЕВ АНДОНОВ * Недева,.Братство" —
Я талефош Х-444 а 25-460 * Гадяшеа абовамевт II а ооаугодвш 
7.» вовв девера. Так. сметка М4-78 Нар. Банка Наш - Пекат» 

• Вук Караджак"

Наш Ст.

т
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БОСИЛЕГРАД

В ОГРАБИТЕ НА

Г

ГФ? *

БележкаО С

ИМА УСЛОВИЯ ОТНОШЕНИЯТА ДА СЕ ПОДОБРЯТ ТЛЪМИНЧАНИ
ОГОРЧЕНИ

те на оОщин^а^в3Бооилетпа т които са позволявали Досега то не е решено на за- ва ще се проведе снимане на
е била рекордна по бею ня изнами-ране начини за неиз- доволяшащ начин. Обременено всяко работно място, е цел да
джяршлищ^гите 3 ^У^ения. циплкна при сл^адщ^е^пр. ^а^ъж^р^дам^ето13^"^ тл^Гработи”^ същмот ко 
уволнен. Наказанията са* били Например в правилника лшинството случаи е имало лко работни места са необхо- 
н езначителки и затуй не са 
били ефикаани. А най-малко 
трима или четирима 
щи, с оглед нарушенията са 
заслужавали да бъдат уволне 
ни.

Хората от Долно Тлъ7 
шю и другите села от 
тоя район с огорчение 
разказват за един невсе 
кидневен случай. Те са
огорчени от постъпките 
на управителя на мина 
„Подвирове” в Карама- 
ница.

Касае се за следното: 
Една късна вечер пръс 
нала язва на учителя в 
Горно Тлъмгао Симеон 
Христов, който се в мо
мента намирал в Кара- 

Положението

служе-

Сега, по мнение на предсе
дателя на работническия 
вет. Доне Тодоров, за премах 
ването на лошите отношения 
в тази трудова организация 
са създадени по-добри усло
вия. Новият състав на съве
та ще настоява тези условия 
да се използват за решаване 
на всички належащи въпроси.

За тези проблеми писахме 
повече пъти. Но сега ‘искаме 
да посочим причините, които 
довеждат до неразбирания и 
лоши отношения в органите 
на общината. Известно е, по
следиците от това положение 
зле са се отразявали върху 
изпълняването на много важ
ни задачи. Поради тази при
чина се е случило местните 
канцеларии в Бранковди и На 
зърица да бъдат без служе
щи няколко месеца.

Преди всичко главната при 
чина е недоимъкът на много

съ-

маница. 
му е било критично и, 
само спешна интервен
ция е можала да го спа 
си. Прехвърлянето му 
в болница е зависило от 

минатауправителя на 
„Подвирове".

— Какво мога аз. Не
ка си умре. Джипката
не е частна казал упра
вителя.

След дълго убежда
ване дори и със закана 
той се съгласил да го 
закара до Д. Тлъмино 
но при условие да му 
заплатят 15.000 стари ди 
нара за десет километра 
път!?

Хората още повече 
са огорчени и поради 
гова, че тоя управител 
често срещат как се 
безцелно разхода с об 
ществени коли, с които 
отива дори и в кафене
та да пнянствува. В. В.

у
-а!вййй1

ЩМ
У ‘

!ч' а®й2й

.
'

т
*• У ЙУ м

•ш т
Пътят е обща грижа, а размириците — частни.

дими в общината.
С решаването на тези въп

рос се превзимат определени роси сигурно ще бъдат према
хнати и други отрицателни 
прояви и нерешени въпроси.

В. в.

важни нормативни документи, 
които регулират всички вът
решни въпроси на тази орга- подобно е и с правилника за 
нмзация. Покрай това съще- въТрешната организация и сис 
ствуващите са имали такива

вид на уравниловка.
Но сега вече и по тоя въп-

вътреигно разпределяне недо- 
стигат най-основни елементи.

мерки. По-конкретно за още 
два-три месеца ще бъде го
тов нов правилник. До тогд-тематизад ия.

Уколекти-Предеедателят на 
ва е на мнение, че най-голе- 
ми недостатъци има в правил 
нмка за вътрешната организа 
ция, който е застарял и не 
съответствува на новите и ка
чествено изменени начини на 
работа. Тоя правилник е при
ет ооце 1965 година. Това не
що налага общинската скуп
щина да направи коронни из
менения върху него, 
съгласува с най-новите зако- 

отнасятци се до общс-стве

V,
НАСКОРО 

ВОДА И В 

Д. ТЛЪМИНО

Сурдулица

ГРАМА ЗА РАБОТАПРИЕТА
акцията Въз основа на заключения- глеждат стопанските пробле- така, ще обсъжда и въпроси 

общинската конферен- ми в общината „проблемите из живота на организацията
в просветното дело, култура- на Съюза на бойците, 
та и здравеопазването, пробле 
дните на младежта, информн-

След два месеца 
за довеждане на вода в цен
търа на Долно Тлъмино при- 

Тези дни бе построе-

като го та на
ция на ССРН нейният Изпъл
нителен отбор тези дни прие 
програма за работа па органи

За сега само организацията зацията до март идната годи- рансто на населението и раз
на. В програмата, между дру- пространението на печата. Со

циалистичсският съюз, също

Особено внимание в програ 
мата се дава иа предстоящо
то публично разискване по пе 
нсиокнага система и здравно
то осигуряване.

ключи.
на чешма, а наскоро и в ня
кои обществени сгради в село 
то ще се доведе вода.

ни,
ката усправа.

данъчната служба е устро 
по-инак. Тя е получила

за Тлъмино на гото, се предвижда да се раз-В тази важна
материално са участву ена 

Хигиеничният завод от
съюз,

;ьщо така, ще обсъди и въп
роси във врзъка с личните до 
ходи, цените и жизненото рав 
ищце на населението, както и 
данъчната политика, особено 
по отношение на земеделието.

Социалистическиятакция 
вали
Враня, общината 
земеделска кооперация.

Стойността на акцията въз- 
н яко лко милиона ста

всамостоятелностизвестна Клисура

Положителен баланс
на нлскои въпро- 

дей-.
и местната решаването

което положително 
Върху дейността й.

си.
ствува

Възнаграждаването е
наболял въпрос в органи 

на общината.

вто-лиза на 
ри динара. стайно жилище. За нуждите 

иа училището са построели 
пет двустайни квартири.

По шестмесечния баланс на 
кооперацията, след приспада
нето па всички разноски, ос-

Една от най-важните зада-: 
чи в програмата е и провеж
дането на заключението на об 

конференция

—Земеделската кооперация 
в Клисура и през първото шс 

положите-

рия
те на управатаВ. В. показастмеосчие 

лен баланс — каза Радко Ге
оргиев, директор на коопера-

нащинската 
Социалистическия съюз по от 
зовавансто на Станиша Стан-Искаме аи специалисти или не-7 цията.

За първите шест месеца ко 
операцията е планирала да 
бъде направен оборот от 
1,650000 пови динара, а на- 

рсализацин от

тават 50,000 нови динара чист 
доход, което е два. пъти по 
вече в сравнение със същия 
период миналата година.

поста председателкович от 
на Общинската скупщина.Голини наред Общинската скупщина в Сурдулица 

Години на^еедциалисш особено от икономисти. Ми
Общинската скупщина дори и наложи 

„ пс ге назначи икономист, завеждащ от-т “е дагле:

кандидати - с допитв^.ГГколект^а кои
и двама с полувисшо. сд * виеше икономи-

на органа на завеждащ приходите. От то-
Д3„ и^ш«аха няколкГмесеца, а компетен-

гава до диес^ ^зеМатникакво решение за приемане

м. в.м. в.се нуждае от 
налата година

правена е 
1,970.000 динара или планът е 
преизпълнен с 620 000 лови ^ 
динара. Търговията с донесла 
общо 1,715.000 динара, което 
ще рече, чс тя с направила 
пай-голям оборот. Според пла 
на, през първите шест месеца 
е годината, трябвало да 
изкупят земеделски продукти 
за 125.000 динара, а изкупе- 

за 210.000, или 168 на

~\

ЕНЕРГОДОБИВЪТ У НАСвление. 
курс.

1968
20 6-И 
11 768 

8 873

1967
18 702 
10 655 

8 047

1966
17 174 
9 880 
7 294

1939
1 173

Електроенергия 
Общо в мил. КВЧ 
хмдро
топл. енергия

се

566
607ни са 

сто озръх плана.
Личните доходи на заетите 

в кооперацията, както ни увс 
доми директорът Георгиев, 
през първите шест месеца на 
1969 'година са увеличени срс 
дно с 15 на сто в сравнение 
със същия период през ми
налата година.

Кооперацията в сътрудничс 
с основното училище

Производство и преработка на въглшца
Камеапи въглища 
черни к. въглища 
лигнит
металургичен 'кокс

Производство и преработка на нефт
Производство на нефт в х. т. 
преработка на нефт

8359081 133В ХИЛ. Т. 1 410мов 9 508 
16 389 

1 234

4 312 10 080 9 023
1 310 18 080 16 535

— 1 227 1 219

н

таите все
” ™.3, „Г,ТО се „»ш;:

«“5ГГЬГ53Г гдаГЗ»;този слу ши да получи това мя-
яе се е застъпвал за 
оказва влияние върху 

Милан Величков

»•
ч

нужда има 
е ли и
че този икономист не е 
сто, заодото, по тяхно мнение, 
избирането на онзи, който сега 
приемането му на работа.

2 494 
6 327

2 222 2 374 
4 132 4 495

1
(07)стло

„Иво Лола Рибар” с постро- 
млгазипи за съхраняване 

па плодове, както и едно дву
• • Vила
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СРЕЩА МЕЖДУ ПРИЯЩМ
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На 24 август т.г. в Димит- горката до контрабаса. „ло-зисох градус“ гости. А ко
поиграл се състоя среща на Веселбата продължи все до гато в двадесет часа бариера-

ет гйг®е =?о= = е ски страни.
За пръв път

, не в тоя район стана в насе
лено място. Този път домакин ха. Разотиваха се.

Към двадесет чаоа по ули-а следва-
Драгомаи, ците на града останаха само 

димитросвградчани и ' някои с

бе Димитровград, 
щият ще стане в 
Н;Р България.

Ст. Николов 
М. Андонов

Още от пет часа сутрината 
на граничния прелез при Гра 
динье лрашьрииждаха гостите 

НРт Колона автомобили, 
пешеходци.

от

подаръци. приветливо и сърдечно. Граж
даните от НРБ пристигнаха и 
със специални влакови компо
зиции.

Същевременно в непрекъсна V'-~ | 
колона от автомобили, ре |?ж8в&та

оове и влакове пристигнаха 
и гости от вътрешността на 
страната.

Набързо зашумяха улиците 
на града. Органите на движе
нието имаха доста робота, но 
с безукорната си организация, 
задачата изпълни успешно.

Сетне близки и познати сс
разотидоха по домовете, къде „ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ОБЕД.
то в приятна домашна' обета- пред къщата на Михаил Дончев се събра интересна компа- 
ноика прекараха срещата. Дру ния — граждани от Божурище (НРБ), сърби от Лесковашко

и черногорци. Около богатата софра нямаше нужда от пре-

На дебела сянка.

ги лък ,дошлм да си 
нещо, се пръснаха по мага
зините. А кОгато си взеха ед- 
но-друго и те потърсиха сян
ката на монтажните кафене
та, скари бири, ресторантите.

купят
водачи.

ПАРКИНГ-ПЛАЦ. За моторни возила от НР Бълга
рия паркинт плацът бе определен в училищния двор на ги
мназията „Йосип Броз Тито", околните улици, в източната 
част на града.

В деоет и половина часа ди 
митровградските самодейци 
при културно-забавния цен- 

Пред гарата и по улица „Маршал Тито (до рампата) тър на трибуната в спортния 
бяха паркирани леките кола на гостите от вътрешността.

Кола с животинска тяга нямаха достъп в града.
център пред няколкохилядна 
публика изпълниха естрадна 
програма. На програмата бя
ха народни песни и хора от 
всички крашца на 
забавни мелодии.

Същевременно в киносало
на за гостите и граждани се 
прожектира югославския фи- 

„Дълги лодки“, който 
бе повторен и в следобедните

Балкана,

%

лм

АВТОМОБИЛНИТЕ ГУМИ чаоове. 
— ТЪРСЕНА СТОКА. Гражда 
яите от НР България изпол- Тук в спортния център лю 

бителите на народни хора и-
ззаха случая да си купят юго възможност па тсопнят
славски стоки. Собствениците ахд въ3 0-?иоат да тР°!™а 
на леки кола се „запасиха“ с хо?1№ и от Съ.роия, и от Бъл 
нови автомобилни гуми до гатР°»а- понеже няколко „ча- 
следващото свиждане Затуй 074111 народни изпълнители, ждането с нетърпение, за да си направят търговийка, заеха
пред щанда на фабрика Ти 08111Рех'а непрестанно. Регистъ „позиция“ в задънените улици още в ранните утринни часове,
тър“ — Пирот бе голяма блъ рът и съставът на народните Стоки ст Италия, Австрия, Турция, Югославия, България,
сканица. инструменти бе разнобразен с различни марки и без марки, минаха ст ръце на ръце.

и бзгат — от пискливото кла Обаче болшинство от спекулантите

„УЛИЦАТА НА БИЗНЕСА". Ония, които очакваха сви-

останаха разочаровани, 
ринетче до думкащия тъпан, от просто, защото този път „бизнесът“ не цъфтеше. Затуй мно- 
акордеона до тарабуката, фли зина напуснаха събора още с първите влакове.

СЪБОРЯНСКИ
ЕСТРАДНАТА ПРОГРАМА 

ПРЕДИЗВИКА ИНТЕРЕС. Са
модейците при културно-заба
вния център бяха подготвили

Съчувствие

На един нашенец инспекци 
яза по пазара конфискувала 
165 грамофони плочи. Тряб
ваше да му
оная: „Моето сърце е в ра> 
нм“ ...

— Моля, добър ден! Дайте 
ми един филтер-коняк . ..

* * *■

Двуезичност
По високоговорителя 

чува:
Драган от Годеч да 

при радиоуредбата, търси го 
негав брат из Кусе вране

* * *

оставят понебогата културно-забавна про
грама. г олямо майсторство в 
изпълнението на забавни ме
ло зии
състав за естрадни песни, до- 
като с народни песни се про
яви Мария Деянова с маке
донската народна песен „Ав
стралия“

се явимузикалниятпоказа * * *

Закъсал...
Един от 

„Балкан“ малко „на градус“.

■"Л
гостите влиза в Съвременно

Откъс от естрадната 
ма:

„Купете си най-хубави опин 
:ци в Евроца“ ... а сега ще чу 
ете

програ

* * *
Печки и китари

В навечерието на срещата в 
града нямаше 
так.' Двама

ИНСПЕКЦИЯТА В ДЕЙ- 
нашенци носят СТВИЕ. За „по-лакомите" се

електрически

печка за дърва.
— Ех/ „шефе“, казват на 

Сретен Игов, къде ще
ламери майстора. Инспекци
ята по пазара усърдно изхгьл 
пяваше задачата си. Този ден 
те имаха богат лов.

наме
риш дърва?

— Защо?
; — За електричните
РИ . />*•' 7/ > ! ЧЪ* '«.

М. Андреевич • /

кита-
•»

СНИМКИ: Ст. Николов
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НОВИНИ ОТ КОСТРОШЕВЦИРЕПОРТАЖ ШИЙ!!ЩШм
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Iу ДА СЕ БЛАГОУСТРОИ СЕЛОТОшЦ

ЗВОНСКА Миналата седмица в Кост- ще събере нужните средства 
рошевци се проведе съвмест- от всички домакинства в се
но заседание на районния от лото, за да се върне заема, 
бор по електрификация и на взет от общината. Това е ну- 
меешата общност. Бяха раз- жйо да се направи веднага, за 
гледани местни комунални въ. щото до село Кострошевци е 
проси: електрификацията на построен електропровод и тра 
селото, поправката на пъти- фоспост още миналата година, 
ща, обезпечаване на вода за
нуждите на училището и др. така да се поиска от компете 

■ На заседанието бе решено нтните органи на ОС да се 
да се поиска от предоедателя отстъпят,. средствата, които 
на общинската окупщина в общината събира от сеното 
Сурдулица безплатна изработ от двавластните имоти в рай- 
ка на проектосметната доку- сна на Коетрбшевци и Паля, 
ментация за селската електри както и да се искат от общи- 
ческа мрежа и да се обезпе
чат около 40,000 динара кре
дит за доставка на материа
ли. След като бъде готова про 
екто сметната 
отборът по

1Щ
уШШБАНЯ :

'
■ Заседанието заключи също

За мнозина 
ска баня е свързано с лече
бните минерални извори, за 
които всъщност

името на Звон- янение. Протегнете 
югоизток и вие 
докоснете

ръка на 
сякаш

величествения Руй
от кои болести лекуват. Ид- 2ТУ2ГГдоГщГ^Г 
ват хората да „уравновесят” да се премята с пешвГ 
нервите си, да „изкарат“ рев- им вълни. И само ли то“д 
матизма, дори. да излекуват буковата гора Ветоен” 
и „живи“ рани, стомашни бо- "
лести.

ще
не се знае 1

Е!||||111
«8» ната 20,000 динара от Фонда 

за пътищата. Тези средства 
би се използвали за поправка 

документация, на пътя от Клисура до Костро 
електрификация шевци.

дето
е пъстроцветен, зелен килим?
А неповторимата

Банята се намира в едно от влашка планина? А оня чу- 
най-тихите кътчета в целия ^оват Гребен, дето „като с 
Дерекул. Слънчевите водопа- гребен е огребан"? и 
ди сякаш рухват от Асеново таза' вие сте покорителят на 
кале Зеленото море на гори- Цялата тази красота, тя с ваша 
те, върхарите на Гребен, шур някаква собственост, вие един 
пукащите към небето скали- ствкно сте уопяли да я дожи- 
сти виоочини, са онова целеб веете и никой освен вас не мо |, 
но лекарство, което допълня же но-добре 
лечебните свойства на водата.

3
по хубост I ш-

1ПЗ
при все Шш ЩЕ СЕ ТУРИ ЛИ КРАЙ ? . .

Местната общност в 'Костро но. С тези средства, съвсем ес
тествено, местната общност в 
Кост рошевци и Паля би раз
решила много належащи въп
роси.

Положително се знае, - че в 
никакъв случай общинската 
скупщина в Сурдулица не мо 
же да разполага с двувластни 
те имоти в Паля и Кострошев 

начин на този ци. Тя трябва да стане ообст 
веност на земеделската коопе 
рация в Клисура, която част 

по-късно се от приходите да отстъпва на 
Сурдулица. местната общност в тези две, 

които постъп- села.

да я разбере. 
Вие — без оглед колко сте на 
брой.

Като по-малък брат, но още 
по-личен, насреща ви се изди 
га „Стражата”, 
на ръка помръзнала в зимни 
те дни. Тази ръка с толкова 
разноцветни петна и багри.

Или, спуснете се долу, на 
стотина и „кусур” метра под 
банята. Знаете ли, че тук е

шевци неотдавна се обърна 
с пиомо до общинската скуп; 
щина в Сурдулица да й отстъ 
пи за ползване двувластните 
имоти, намиращи се в мери
те на Кострошевци и Паля 
край югославско-българската

)
И просто на човек не му 

е ясно, защо дошлите в Звон 
ска баня — а в разгара на ту 
ристичеакия сезон те са ня
колко стотин в месеца — един 
стзено се къпят на открито, 
шги в закритите бесейшги за

звонска оанятая вкочане-
до Погановския манастир,
„Ветрена дупка”, Одоровоюото граница. Искането им остана 
ждрело. Влашкото ждрело, а „глас в пустиня“, 
може би, и вие, което сте об- По същия 
ходили тези места надлъж и въпрос гледаше и общинска- 
нашир, още по-добре да зна- та окупщина във Власина—О- 
ете за тънките прелести на те круглица, която

присъедини към

мъже и жени, защо по цял 
ден се излежават, а не оби
колят прекрасните местности, Звонското ждрело, 
които им предлага Дерекулът което в 

основата си е широко не по
вече от три-четири метра, а 
чиито скали се извисяват и

зи местности.
Нарочно изпуснахме преда- А средствата,

легендите, историчес ват в общинската каса от дву
властните имоти, не са за под 
ценяване. Те възлизат на око 
ло 5.000 нови динара годиш-

ксобщо. Вие на пръсти ще из 
бризите „смелчаците", които 
се решават да „покорят“ Асе 
косо кале, макар че самото 
то заслужава, човек да изгу
би и два-три дена, само да го 
види. Не затуй, че има над
морска височина 1.032 метра 
и е просто недостъпно, недо
сегаемо. А защото от него 
гледката е изумителна, да не 
речем, невъзможна. Каква по 
богата приказност може да се 
срещне — всичко е тук като 
на длан, осезаемо, а все пак 
толкова далечно, недостижи- 
мо. Вие се озовавате на връх, 
който щедро ви поднася вси 
чко: удивление, възхита, опи-

Въпреки иокането на мест
ната общност 
си мълчи.

нията и 
ките истини и измислици за Сурдулицаако стоите долу във водата, 

сякаш докооват небето. Нека 
в тоя миг прехшъркне птица и 
вие няма да сте наясно не ви 
ждате ли през тази цепнатина 
някакъв неземен свят.

Безспоршо, едва ли някой 
знае, че тук наблизо е един 
от най-студените извори в 
Дерекула — през юли 1955 го 
дина, когато е станало измер
ването водата е имала само 
11 градуса. При това тя е сил 
но радиоактивна. Не заслужа 
ва ли труд от десетина мину
ти умерен ход, за да се пи
йне от извора или види кра 
сотата на Ждрелото.

Ако имахме повече свобо
дно време, бихме ви повели и

лиримляни, турци и какви 
не, оставихме 
сведения за излъчването и то- 
плината на водата, всички о- 
ния сведения, които биха тря 
бвали да намерят обезателно 
свое място в един туристичес 
ки прюопект, който не само 
ще рекламира Звонска баня 
и околностите й, но ще запо
знае решилите се да дойдат 
с най-необходимото, за да не 
идват само да се къпят и из
лежават, а и да пийнат и по
несат от хубостта на тоя де
вствен край, което ще ги ка
ра винаги отново да се връ
щат към него.

м. В.и конкретните

„ШОШО“
ИМПОРТЕКСПОРТ 

Белград - Бул. ЮНА № 61 

Представителство в Ниш. Пети нвнгрес 27Ст. н.

СЪОБЩАВАМЕ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ. ЧЕ 
РАЗПОЛАГАМЕ С КОЛИ: „ШКОДА 1000 МБ", „ШКОДА ДВ 
ЛУКС 1100" „ШКОДА КАРАВАН" И „МОСКВИЧ 408" И С 
МОТОРИ „ЯВА"

ЗА КОЛИТЕ ОТПУСКАМЕ КРЕДИТИ:
НА ЧАСТНИ ЗАНАЯТЧИИ И ЗЕМЕДЕЛСКИПРОИЗ 

ВОДИТЕЛИ — 8.000 ДИНАРА.
НА ЗАЕТИ СЛУЖЕЩИ ИЛИ РАБОТНИЦИ — 8.000 

ДИНАРА ИЛИ СЕМЕЕН КРЕДИТ 2 х 6.000 ДИНАРА.
СРОКЪТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО Е 30 МЕСЕЦА, ПРИ 8*/#

НОВ ПАЗАР ПО-ДОБРО
СНАБДЯВАНЕ

неспособност вНай-сетне Пазарът в Боси зи продавачи, между които ирел гюк^ат зеленчукови

як = мм«крив и дотраялите маси. Вме положението е противололож 
сто тях са поставени съвреме 
нни тезги, каквито имат по- 
гол емите градове.

С новия пазар, който даде 
по-хубав вид на града, и сна 
бдяването сравнително се по 
добри. Наистина все още нс 
с напълно задоволяващо, но

ЛИХВА.
ка- ДОСТАВКАТА НА КОЛИТЕ СТАВА В НИШ ИЛИ БЕЛ

ГРАД В ДЕНЯ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ 
ЗА КРЕДИТ И ЗАПЛАЩАНЕТО НА РАЗЛИКАТА ДО ПЪЛ
НАТА ЦЕНА НА КОЛИТЕ. ПЛАЩАНЕТО СТАВА НА КАСА
ТА НА БЕЛГРАДСКАТА ОБЕДИНЕНА БАНКА В НИШ ИЛИ 
В БЕЛГРАД.

С КОЛИТЕ ДАВАМЕ БЕЗПЛАТНО СПЕЦИАЛНА АВ- 
ТОКАРТА И ЗАЩИТНИЦИ ЗА КАЛНИЦИТЕ.

ПО ИСКАНЕ НА КУПУВАЧА ИЗПРАЩАМЕ КРЕДИТ 
НИ ФОЛМУЛЯРИ И ДАВАМЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА УСЛО
ВИЯТА НА КРЕДИТА.

ЦЕНИТЕ НА ВОЗИЛАТА СА:
ШКОДА 1000 МБ — 20.500 ДИНАРА. ШКОДА ДЕ ЛУКС 

1100 — 23.000 ДИНАРА. ШКОДА КАРАВАН — 21.800 ДИ
НАРА.

МОСКВИЧ 408 С РАДИОАПАРАТ И ЧЕТИРИ ФАРА 
— 23.900 ДИНАРА.

ОТПУСКАМЕ КРЕДИТИ И.ЗА МОТОРИ „ЯВА" — 17*

ПОСЕТЕТЕ НАШИТЕ МАГАЗИНИ ЗА РЕЗВРВНИ АВ 
ТОЧАСТИ, АВТОГУМИ И ДРУГИ ПРИБОРИ.

ЮГОАВТО — НИШ 
Телефош 21-278 ■ 21-888

В. В.заозашатчиИлиците и занапо:

в отношение на по-рано сега 
е много по-добре. Почти все 
ки ден, а най-много в петък, 
който е пазарен ден, в града 
дохаждат продавачи на зелен 
чукаш произведения от повс 
че места от Южна Сърбия. 
Разбира се, че това с положи 
телно за населението в кому-

още

ссм.

ната, обаче цените всс 
са много високи.

че те не могатИзглежда, 
да се контролират и доведат 
на разумна мярка, защото тс Босилсградският пазар
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Димитровград ос разхубавява

Хигиената в града-грижа на всички
в Дали „Услуга“ ще устои на думата си?
В Ще се промени ли решението на ОС във връзка 

с домашните животни?
довия ,'При които могат да сс 
отглеждат домашни животни? 
Според това решение — 
браната за отглеждане на до 
малини животни важи само за 
улица Маршал Тито 
тлтагт „Освобождение". В също 
то решение оба/че стои, че то 
ва не се отнася за земедел
ските производители.

И какво сс получи?
Поагежс и в този район жи 

число зсмедел-
В ЦСЯ1-

търа на града съществува ола 
сност от зараза от домашните 
животни.

Очевидно, съставителите на 
това решение не са взели пре 
двид положението в Димитро 
вград и отборницитс са изгла 
сували един акт, с който фак 
тичеекм нищо не е решено. 
Именно това е дало повод на 
санитарния инспектор Й. Ран 
джелович да търси отменение 
на възпросното решение.

— Още на следващата ре- 
сия на общинската скупщина 
ще дам предложение да се от 
мени решението за пазене на 
добитъка. Ще дадем предло
жение в кой райони в града 
да се позволи, за да ое въве
де ред. Това нещо ще бъде 
от голямо значение за въдво

имамеДимитровгра в тези дни из ците ... Затова често
пререкания с тях ...

С цел да водим по-успешно 
хигиената в

глежда съвсем нов.
Центърът на града е уре

ден, улиците също, дворовете грижата около 
и частните къщи — пришит- града формирахме комисия, 
лиши, хубаши. На минувача която да ое грижи по тоя въп 
става приятно да гледа хуба- рос. Ще сътрудничим, също

въз-

и пло-
Те са вай-безпомощните

ОТРАВЯНЕ
веят известно 
ски производители

ХРАНА
Летните месеци са най-под сит от мухите, но до отравя- 

ходящи за развитието на бак Ие може да дойде и 
терии, от които храната се чрез размножаването на раз- 
развля, а заедно с това се по- ни бацили.
явява и отравяне. Най-опасният бацил е „бо-

Най-чсстите заразителни тулинус", който се създава са
отра- мо в среда, където няма въз 

дух, например, в консервирани 
чените салмонели, ентероток- те храни, саламите и колбаси 
сични стафилококи, понякога те. Често отровните материи 
и патогенни бактерии и „ше в съприкосновение с 
гели". За такива причинители храната още докато тя се кон 
най-подходяща подлога са сервира, или . се създават от 
хранителните продукти, в кои самия амбалаж, 
то, при подходящи условия 
(топлина, влага) заразителния 
източник бързо се размножа 
ва и излъчва големи количес
тва отрова. Това най-често се 
случва при сладоледа, сосове.

напричинители 
вяния от храна са така наре

дим итровград

**во подредения град, който не 
така отдавна, даваше съвсем 
друга картина.

Далм тава ще бъде само 
една кампания?

Отговор на този въпрос ни 
даде санитарният инспектор 
при Общинската скупщина в 
Димитровград Йоца Ран дже
лович :

— Хигиената и града ще е 
наша постоянна задача каза 
той. Вече сме се договорили 
с трудовите организации и гра 
жданите сегашното равншцс 
на уреденосг иа града да се 
запази и занапред.
НЕ САМО ОБЕЩАНИЯ.

I

г Ранджелавич по-нататък ни 
запозна с проблемите във връ 
зка с поддържането на хиги
ената в града.

— Много очаквахме от ко- 
мунално^услужното 
ятие „услуга", 
навреме септичните ями, не 
се грижи за хигиената на ули

така и с инспекцията по стро 
ителството.
ДАЛИ ЩЕ СЕ ОТМЕНИ РЕ
ШЕНИЕТО НА ОС?
Миналата година общинската 
скупщина в Димитровград взе 
решение, с което определи ус

Първите знаци на отравяния, 
след като отровните бацили са 
попаднали в човешкото тяло, 
се показвал предимно от 3 до 
72 часа след взимането на хра 
ната. Как болният реагира за 
виси от числото внесени зара 
зни бацили и тяхния вид. 
През време на инкубацията 
обикновено не се явяват зна
ци на болест, а след това вне
запно се явява треска, болки 
в стомаха, нервоза, повръща
не и диария. Може и темпера 
турата да се покачи до 40 , 
явява се главоболие и върто- 
главица. Болният обикновено 
отначало повръща парчета 
храна, а после сок от стомаха 
н жлъчката. Появяват се енл 
ни болки в стомаха, изпражне 
нията отначало са редки и 
смръдливи, а по-късно развод 
нени и кървави. Всичко това 
изтощава много болния, кой
то губи големи количества те 
чност от тялото си.

По-тежки случаи се харак
теризират с губене на свест. 
Възрастни хора и деца скоро 
боледували, доста тежко по
насят отравянията от храна, 
които често завършват със 
смърт.

ряване на още по-голям ред
каз-и хигиена в града ... 

ва Ранджелови. млечни произведения, сирене, 
яйца и други продукти.' Тези 
бактерии най-често се прена-М. Андонов

Говорят ни специалисти

ЛИСТНИКОВ ФУРАЖ
• •

В нашите краища листникц пщини нямат право да разре раж рязко намалява негова-
вия фураж се изготвя и полз шават приготвяне на листни- та хранителна стойност. Защо
ва на класичен начин, който ков фураж. • то трябва да се има напред-
е застарял и твърде екстен- За сега единствено листни- вид, че това зависи от сорта 
змван. ков фураж може да се съби- «а дърветата, годишните вре

га баче, според закона ра от онези дървета, които мен а на събирането и от на-
за горското дело от 14 май са вън от горите по пасюца-
1967 година сеченето на лист та .ливадите, нишите) или са-
ниюов фураж е забранено. То маши групи 
ва значи, че общинските ску

предпри- 
Не почиства чина на изготвянето.

Листниковият фураж тряб
ва преди всичко да се събира 

заемат повърхнина до 5 ара. от тополи (отделно канадски- 
Покрай това съществуват и те) ясени, върби, брези и чер 

1 Други възможности. Касае се ници. Тези дървета имат най 
за прилагането на мероприя- хранителни листя. И храстови 
тия в горското дело, които по 
зволяват събирането на 
пиковия фураж. Ето как:

— В горите, за които собст

дървета, които

г
Селски“ той, или те листя са изгодни за хране

не на овце.
Най-изгодно годишно

ли ст
ар е-

та на съществуващите дър- Най-напред те ое 
вета може да се събере зна- но не на слънце, а след това
ковеЛфуоа^°ЛИЧ,вСТВО ЛИСТНИ' се въРзват с върбови пръти 

фураж. .в не много голямй снопи. Те-
В горите където е про- зи се слагат в купени 

ведена мелиорация, а възоб- ка листяха да бъдат'
«овяването става по еетествец Купените се повдигат от зем 
начин чрез издънка, пониква ята, за да не получават влага 
щи от корени и пънове. С от а покриват ое добре да им не 
охраняването на некачестве- навредят валежите. Плесеня- 
ните фиданки позволява се сал листникюв фураж не 
правилно създаване на нови бра храна 
гори, а същевременно и обез добитъка 
ггеч аванс на

}} ш ■ ■ ■

Погановчани бързо се 
нарадваха ва тока.

Току-що пуснаха — и 
мълния улучи трафопо 
ста.

ки ток.
Както ни казаха, 

ка изключват и зарад 
неизправността на раз
пределителя, за който 
твърдят, че не е до
бър. Значи, касае се за 
несолидна работа на хо 
рата, които поставяди 
уредите, а съответно и 
на комисията ,която 
приела мрежата като 
изравна.

Ако този пропуск е 
забелязан — защо не е 
отстранен навреме? За- , 
що нечия небрежност 
да плащат консуматори 
те, които почтено пла
щат и които вложиха 
толкова труд и усилия 
докато да доведат елек 
трически ток по домове 
те си.

Погановчани най-мал
ко са виновни за това.

М. А.

то- ♦проеушват.
Лекуването на болния от 

бактерийно отравяне обикно
вено е ефикасно, особено ако 
става под контролата на ле
кар. При ботулизма бързо се 
дават средства за изпиране на 
стомаха и червата, за да се 
отстранят остатъците от зара 
зеиата храна, а с нея и отро-

След това, през юли, 
на два нтъи мрежата в 
Поганово бе изключе но та-

вътре.на.
И погановчани негоду 

ват. Казват: Довели сме 
селски ток" — изклю
чват го когато си ис
кат" ....

Някои се вайкат за
що са похарчили толко 
ва пари за него когато, 
ето, >,час го има, час го 
няма"...

Потърсихме

е до-
защото може при

да предизвика теж- пите> а после се дава серум, 
листников фу- ки заболявалия. който съдържа противотрови.

които напътотада^^гр^ посочен;ите и при останалите бактериоло 
поради упнщожепостга ч”^Гфур^, “ С5™
залесени, а все още не са от някои изследвания може 
странели всички дъбове. Стя бъде и по-хранителед 
ината сеч ще се получи опре ното, детелината и 
делено количество листников житни растения, 
фураж и ще ое създадат ус- Листниковият фупаж 
лошия за по-уопешно разви- да се очита като 
тие на иглолистните насажде-> 
ния.

раж.
— В храстовите гори.

жки отравяния на първо мяс 
да т0 се отстРаняват заостанали- 

от се- те хРани в стомаха и червата 
различни и по изкуствен начин се дава 

на болния течност, която ор
ганизъмът доста изгубва. Съ
щевременно се дава и незасла 
ден чай, разни средства които

споредотговор 
от компетентните защо 
е така. Ето какво ни ка 
заха: Прекъсванията на 
тока бяха резултат 
лошото време през юли. 

. Веднъж и Димитровград 
остана без електричес

ка може 
пълна хра

на за овце, а като частична за 
коне и говеда.

Класичният начин на съби 
рането на листниковия фу- Инж. Митко Якимов намалявагг болките^в помаха.
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Срещи и разговори Упоритата
МинкаДУКАТСКИТЕ

НЕВОЛИ
Доволни ли сте 

от реколтата? Тя е една от босиле- 
градските девойки, коя 
то е заминала от родно 
то си място да намери 
възможност чрез рабо
та да постигне нещо по 
вече в живота си.

В едно конфекцион
но предприятие в Ива- 
ница Минка започнала 
да работи като неквали 
фицир.ана работничка. 
Вила между най-добри 
те работнички, но съз
навала, че така повече 
не може и трябва да 
получи квалификация.

Нейните желания за-

Владимир Си
мов, земеделец 
от Горна Лиси 
на:
— Добивите от 
жътвата са твъ 
рде слаби, в 
сравнение с ми 
налата

■ - Славчо Божилов е обчцинс- ската копераоция от Горна 
ки отборни^ на Дукат, едно Лиоина. Управата на копера- 
от най-толемите бооилеград- цията постоянно ни обещава, 
ски села. Той сега по четвър
ти път застъпва своите села Ние вече не вряваме, защото 
в най-важното представително много ое обещава. За присмех 
тяло в комуната. Преди е бил 
л околийски отборнмк, а сега 
единствен земеделец в Общи та, а подобно е и с инвеита- 
нслсия комитет на Съюза на ра. 
комунистите.-

От освобождението до днес

че ще поправи положението.-
година 

15 те ще са и на 
моя имот, и на 
имотите на ос
таналите 
съселяни

% Славчо Божилов
Тези даждия, от които има по 
лза само кооперацията, съ-

е и оградата, в която е поме
стен магазина. Тя е разпадна

мои
що създава недоволство у хо
рата. Нашият събеседник из
тъкна ,че за незаплатени 10 
или 15 динара кооперацията 

най- редовно съди хората. Дали е 
това оправдно?

И един училищен въпрос 
тревожи дукатчани. Това е ве 
че рухналата училищна сгра
да. На една общинска сесия 
— каза Божилов

два
пъти по-низки. 

Това значи, че и тази годи- 
ще бъда принуден 

пзгвам жито за прехрана 
семейството си.

Сенодобивът е

Поради това — каза Божи
лов — дукатчани оа принуде- 

е бил ангажиран в най-разли ни да отиват пеша по десет 
чни и отговорни обществени и повече километра до 
работи и с право може да се близкия им магазин и оттам 
рече, че такива като него са да се снабдяват. Там те го- 
малк-0 в комуната.

Обаче ние нямаме намере
ние да говорим за него. Има

на да ку- почнали да се осъщест 
вяват, когато минала 
на работа 
тието

на
в предприя- - 

„Сво б ода“ 
във Враня. Само 'за две

сравнително 
по-висок от лани. Планински 
те ливади дадоха добри резул 
тати, а отделно онези, които
са торени с минерални торо- м-е за цел да предздем него

вото мнение за проблемите на 
касае за до селото му, и какви забележ- сол и др.

ще посрещ- ки има за работата на общин по мнението на Божилов 
ската скупщина и органите ан слабостта на кооперацията но

с само в това. Още по рано 
— Село Дукат измъчват до хората от селото направили до 

ста проблеми — каза той. Жи говор с управата па коопера- 
зненото равнище на хората е цията по един път седмично 

| места ливадите низко, има много семейства, да изпраща човек, който да 
които живеят както са живе- изкупва добитък. Това коопе 
ли техните деди преди петде- рацията не зачита. Затова се 
сет и повече години. Една от га дукатокият добитък отива 
причините за това са слабите -в Радовница, Църна река и в 
съобщителни връзки и голя- други съседни селища, 
мата отдалеченост на селото Отношенията с коперация- 
от центъра на комуната.

Ето защо по мнението

дшшго правят оборот и по 
50.000 динара, само заради то 
ва, че в нашия магазин няма 
онова, което с необходимо.
Всяка зима тук няма брашно, т°я въпрос,

ние за помощ но сега отново 
нищо. А ние селяните 
прибавахме камъни, тухли и

години тя завършила 
основното училище и 
успяла да стане квали
фицирана работничка. 
После завършила сред
но образование.

Наскоро ще е студен 
тка в полувисшото тех
ническо училище в Лес 
ковец и за две години 
може би ще успее със 
своята упоритост да бь- 
де текстилен инженер.

— Свободно време ня 
мам. Не стига ми вре
мето за забава и раз-

поставих 
получих обеща-ве.

Поне, когато се 
битъка, зимата 
нем по-свободно.

вече

друго.
Отборникът Божилов няма 

добро мнение за новия отбор 
нически състав на общинска
та скупщина. Според него то
ва е чиновнишка скупщина, 
в която най-малко са застъ
пени земеделските производи 
тели.

Той счита, че ръководство
то н-а комуната е дължно по- 
задълбочено да изучава про
блемите на селата и да се ан

Никола Иванов, общината, 
земеделец, от 
Брестница :

На някои

дадоха висок

I влечение, защото изця 
ло съм се ангажирала в 
учене. Но не ми е жал. 
„Желязото се кове, до- 
като е горещо“ — каз
ва народната.

пак. в сравне- та са изострени и по въпроса
________ на за средствата за напасването

Божилов един от най-резките на добитък, които тя събира, гажира в решаването им. Спо
проблеми «а сеЛото е липа ------ -------- РВД^го ^оже-
реки“ до центъра на селото. СаМОубИИСТВ© ™ и такива остават нере

Тоя път са трасирали хорага Глттлт Той има забележки върху
•от селото още по ® С« А ОЛСШ работатаина общинскатаадми
години. Обаче за д : мистрация, която в отделни

да се движат поне джип преди някой дот шестдесет мом‘нти се отнася твърде бю
трактори е необходимо годишната Лена Владимирова рократитсски и н,е провежда

от село Голеш, Босиле рад решенията на общинската ску
зе -пищна. Покрай това служеб

ните отношения на служещи
те към хората са твърде ло
ши..

Божилов също счита, чс фа 
милиардите и приятелски от 
ношения много вредят при ре 
шаването на въпросите, които 
са от значение за цялата об
щина. По негово мнение та
зи проява е омасовена в мно
го области на живота в кому

В. В.

ние с миналата
година, сега е 
по-добре.

Обаче житата са .много слаби. 
Н ат стрина на ръст те са високи, 
но като се погледнат класове 
те се вижда, че са празни.

Стоичко Спасов,

В. В

земеделец, от 
Дукат: него
— Житата са 
особено слаби. 
Гова показаха

ки и
той да се разшири. Това хо
рата без съответна механиза- Ско на насилствен път

не могат сами. Такава по живота си. Тя се обесила в къ 
мощ са търсили от община- щата си в момента, когато ни 
та, но до днес не са я полу- кой нямало наблизо. Това на- 
чили. правила в състояние на тежка

— Снабдяването е втор на- депресия, защото била нерв- 
болял въпрос на селото — ка но болна.

Божилов. В нашия тър- Друг мотив за това самоу- 
говски магазин липоват най- бийство няма. Интересно 
основните хранителни стоки.} е, че тази старица има пети- 
В момента няма брашно, сол, ма синове трима от които са

инженери, а двама лекари.
В. В.

.
цияи първите таз

годишни ожъ- 
нати снопове в 
моето село. На 
някои ниви ня 
ма да „изва
дим“ ни семе-

|щ зва
то.

Средно добивите от моите 
ниви, а и на другите в селото 
ще са с 50 на сто по-малки

В. в.

Минкагас,, захар и др.
Тоя магазин е на земедел- ната.от миналогодишните.
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Смущават преди всичко външният вид на 
описваните пришълци. Тези напомнящи пигмен 
човекоподобни същества не са ли всъщност ед
но блестящо доказателство само за бедната фан 
тазия на хората, които „са ги видели?" А пове
дението им? То отговаря на начина на мислене, 
на държането на средния, най-обикновен съв
ременен човек. Споми-еме си „посещението" на 
семейство Хил в „космичния кораб“, как „начал 
тикът" първо се съгласява да даде доказател
ство за срещата („книгата“), а после се отмята. 
И след като са решмти да изличат срещата от 

съзнанието на съпрузите Хил, защо оставят 
спомен за първата й част (кацането на кораба 
край автомобила), защо не се досещат, че в хип
нотично състояние случката може да бъде въз 
произведена? Дали не са ос досетили или ке са 
могли да изличат спомена? И това — предста
вители на овръхразумна цивилизация, преодо
лели междузвездните разстояния!

Твърде подозрително с и обстоятелстото, 
чс „те" ос появяват, стотици хора „ги наблюда 
ват“, а ис сс свързват с компетентните учрежде 
иия на човечеството. Ако представителите на ко 
смичиия опръхразум са посетили Земята, те си
гурно притежават средства да ни наблюдават, 
без ние да можем да ги открием, но едва ли ще 
започнат такава детинска игра' на криеница. Ако 
ли пък решат все пак „да ое покажат“, сигурно 
ще изберат полодходящи представители на чо
вечеството от семейството Хил и американските 
полицаи I

И все пак ние решихме да занимаем чита
телите ни с тези проблеми именно защото те 
се поставят периодично в овстовния и нашия 
печат и заслужават да бъдат разгледани и пра
вилно осветлени.

на жедиите за сензации вестници и списания.
6. Около 1950 година беше разпространена 

мълвата, че летящите дискове били американ
ски или съветски военни съоръжения. Днес та
зи хипотеза не сс поддържа абсолютно от ни
кого. Наистина в годините около 1955-а въоръ
жените сили на САЩ се опитаха да построят 
„бойни летящи дискове“ (проектът АВРО), но 
се отказаха, след като дисковете изобщо нс ус
пяха да се издигнат от земята.

7. Напоследък сс изказа хипотезата, че ди
сковете са сфери от йонизиран въздух, същес
твуването на кагсяито ■ науката предполага. По
добни сфери се образуват над кабелите с висо
ко напрежение по причини, които науката още 
ис може да обясни. Според някои учени съще
ствува известна зависимост между периодично
стта в появяването на тези сфери и па летящи
те диоковс.

Нашето становище е, чс като сс изключат 
случаите на мметифика.циии и неволни заблуди, 
всички наблюдавани явления могат да бъдат об
яснени 
гичсски

ЛЕТЯЩИТЕ
ДИСКОВЕ

Някои от скептиците заопопшат становище-
продукт на масова 

някои 
е и

ю, че летягцие дискове са 
психоза, изследвани _
от свидетелите, видели дискове (межда' тях 
Бе ти Хил), са проявили данни на лабилна пси
хика на податливост и масова психоза или са- 

На това може да ое възрази, че

от психиатри, дори

мовнушение. „
подобно обяснение намира приложение само 
около 200 от 646-те случая; че не е възможно 

самовнушение между хора, 
понякога по стотици кило- 

така налри-
масова психоза или 
които са на големи, 
метри разстояния едни от други 
мер е било с учените от различни станции на 
Антарктида; и накрая, че уредите не могат да

или масова психоза.

с познати земни физичосаси, метсороло- 
или технически причини. Убедени сме, 

па мястото бяха сс оказали компетентниче ако
наблюдатели, въоръжени с изследателаката тех 

съвременната наука, те щяха да бъдат 
и правилно обяснени. В подкрепа 
иовище към казаното вече дотук следва да се 
добави само още едно съображение:

Можем да приемем, че в гигантската Га- 
около нейните сто и петдесет милиарда

страдат от самовнушение
когато радари са „улавяли“ летящи ника наа случаите, 

дискове, са многобройии.
Към тази категория спадат и аргументите на 

онези скептици, които се позовават на умишле
ните измами и фотофалшификати. Такива дей
ствително съществуват. Намират се хора, които 
поради користни подбуди или от желание за 
само реклама и за създаване шум около името

истории, които съоб-

на това ста-

лактика
звезди едновременно с нас съществуват още хи
ляди, дори милиони други видове разумни съще 
ства. Но невъобразимо големите разстояния на 
коомичиите бездни могат да бъдат преодолени 
само от цивилизации, които са значително по- 
иапродиали (вероятно с милиони години) от нас 

науи; ю-техлпичеаюо, така и в обществено

си измислят какви ли нс 
щават на пресата като напълно достоверни. Дру- 

възможпостите на фотография-ги използуват 
та да направят по-сръчни или по-несръчли фал
шиви снимки, които продават скъпо и прескъпо

както в 
то си и духовно развитие. Според сп. „Космос

Страница 7
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На здравни темиПо гори и планини

И А СI

ния или в другия крак. Тези 
болки се усещат при движе
ние ,кашляне или друг вид 
напрягане. След тези болки 
започват да гният части 
подколяяовия дял 
дилата. Ако лекуването не ста 
не на време, стига се до за-, 
трудняванс в ходенето и до 
изкривяване на гръбначния - 
стълб, а също и до затягане 

мускулите и прешлените, 
което се утежнява нор- 

Лехува/нето 
ишиаса изисква на време 

да бъдат открити причините 
за заболяването. За успешно 
лекуване са препоръчват сре- 

в кабинета си, лри-

Годините и полът не са пре 
пятствие за заболяването, из
вестно в медицината под наз- 

Това заболя-ОСОГОВСКА ванието ишиас, 
ваше се . проявява чрез усеща 
не . на болки в най-дългия и 
най-дебел нерв на тялото, ко 
йто излиза от гръбначния мо 
зък до мускулите на краката. 
Това с смесен нерв и затова 
пренася раздразненията от пе 
риферията към мозъка и об

на
и на хо-

■>

на!.\ при
манната стойка.ратно.

Чрез изследвания е устано 
веяо, че причните за ишиаса 
са от механическо

че възникват като после
дица от повреди на органите 
в околността на този нерв и 
то на повреди на гръбначния 
стълб, простатата, 
жлези и червата. Също така 
причината за поява на ишиас 
е заболяването на лигамсит
ните плочки, които се нами
рат между прешлените на 
гръбначния стълб.

Първите признаци на забо 
ляваието са болки в долната 
част на гръбначния стълб, ко 
ито бързо преминават в еди-

■ ■I • г; | на«7' 1I); !. естество.(II -..
т.е.

влязъл
ни, твърдо легло, масаж и оо 
лъчване. Ако ишиасът е ос
тър, може да се излекува по 

начин. Ако с хроничен, 
е по-усложнеио.

гюловите

такъв 
лекуването 
Ако ишиасът е последица ог 
заболяване, причинено от на 
лягане на диска върху нерва, 
тогава това налягане трябва 

■отстрани с операдия. Те
СЕКВОЯ — ГИГАНТ (ЕДНА

да се
зи операции са успешни, а за 
боляването вече не се явява.

Д-р Ст. Станоевип

РЯДКОСТ В ОСОГОВО)
Осогово ое простира по по

катосока юг-ревер и служи 
вододел на струмишки я и вар 
дарския речен басейн. Тази
привлекателна, красива плани

Полезни съветиБилото на планината е ка нили и за населението в тех^ 
ните пазви. Селищата в пла
нината и в подножието й са 
от разпръснат вид, а близо до 
тях са цеховете на предприя 
тия за ползване на горите и 
складове на дърво. От двете 
страни на планината има ня
колко почивни домове, хижи, 
детски летовища и къмпинги. 
Планината частично е електри 
фицирана. Много хора от пла 
ниноюите села обаче са напу
снали селищата и са се наета 
нили в промишлените градо-

на, е гранична планина меж
ду НР България и СР Маке- менчето, обраснало с трева и 
дония. Тя е най-близката от боровинки. По огромните па- 
виерките планини до Босиле- сища пасат големи стада ов- 
град. Крива паланка и Кюс- це и говеда, а подолу по слън 
тендил. Югбисточно Тя почти челите склонове се намират 
допира до Пиринска Македо големи ливади и ниви на кои 
ния, а на северозапад овърш- то са отглеждат картофи, 
ва до Каменичко и Кюстенди 
леко поле На дължина тя ое 
простира повече от 120 км, 
а е широка 50—80 км. Тя е 
достояна съперница на Шар 
планина; Пирин и Вила. Най 
големият й връх Руен (2225 
м) е доминиращ, но Ооогов- вният туризъм ще бъде мно- 
сха планина има още четири го изгоден за Осоговските пла 
върха над 2.000 м и над 26 
под 2.000 м. Планината е бога 
та с извори, които подхранват 
реките Струма и Вардар. Тук 
се намират силните извори на 
Крива река, Злетовока река.
Белина, Белава, Църна река. Ка 
момица, Луковинска и други 
притоци на Вардар, а от дру
гата страна са изворите на Би 
стрида, Банщица, Новоселска 
режа, Гращица, Влешница 
други притоци на Струма. В си 
чките реки в горното си тече 
ние са богати с пъстърва. Во 
дната сила на Оооогошска пла 
нина, която е неизчерпаема, 
върши голема работа на пра 
мишленостга и градовете, за 
щото реките са хванати и слу 
жат за получаване на електро 
енергия или напояване.

Как се приготвя месо 

за скараОсоговските планини пред
лагат извънредни условия на 
дивеча. Тук живеят сърни, за 
йци и много видове птици. 
Напоследък в Осогово се раз За приготвяне на скара тр- бва да се поръсят с бензин 

ябза предварително да се при. или е щпирт и когато остане 
готвим. Разбира се, скарата -само жар, поставя се скара и 
ще бъде много по-вкусна, ако месото. На открито огнище

а есай-добре сс приготвят дебс- 
в ли наденици, които се наряз

ват на парчета с дължина до 
10 см. Така приготвените на-

въждат елени и кошути. Ло-
ве.

Стоян Ефтимов
се приготвя в природата, 
не на електрическа скара 
кухнята. ■

В гората или в къмпинга на 
правете малко огнище, огра
дете го с камъни и сложете 
мако сухи Съчки, 
изгорят и остане жар, започ 
вайте с печенето. На пазара 
и в магазините може да се 
купи ламаринена скара, а 
магазините за самообслужва-

Клисура
деници се нанизват на сухи 
клони Единият, свободен 

Когато тс край, се държи с ръка и от 
време на време се обръща 
над жарта.

Най-дсбре е меоото да се 
купи един ден пре излета и да 
се остави да отлежи на хлад- 

Преди но място, защото така е мно 
го по-сочно и по-вкусно. Пър
жоли, .както и всяко друго сви 
■ноко месо, трябва да се изкъл 
пат, да се премажат с олио, 
след това да се посолят и да 
се наредят парче на парче, а 
между тях трябва да сложим 
малко нарязан кромид.

Най-добри филета са от сви
нски бюфтек. За кюфтета 
циалистите препоръчват мла-> 
до говеждо месо.

При купуване на меоо за 
кюфтета и шишчета

Кой внася смут?
вВ Клисурско има хора, ко- 

^ ито иокат да внесат смут сред играе с радостта на проовет- 
просветните работници още ните работници? 
през ваканцията. А ето за ка 
кво ое касае. На 15 август про 
светни работници трябва да 
получат нови квартири в ново 
построената ограда в центъра 
на селото и по този начин да 
прекъснат
си „жилищни“ несгоди.

Някои хора пуокат слухове, 
че в тези квартири щели да 
се настанят митничарите от 
граничния пр,еход при Стрези 
мировци.

Тези слухове са без основа 
ние. Сградата е построена със 
средства на училището и ко
лектива и никой освен

Бива ли сега някои да си

не дървени въглища. 
да се запалят въглищата тряВ. м.

Нова фасада
дългогодишните

Голямо е и стопанското зна 
чеяие на Осоговските плани
ни. В пазвите 
още от иаконни времена са 
копани руди на сребро, зла
то, олово, цинк, желязо и въ
глища Споменават се палан- 
ски и злетовски мини още в 
миналото, но също и днес от 
дълбочините на Осогово 
копаят хлиядаи тонове полез
ни изкопаеми.

сне
на планината

трябва
да държим сметка да бъде 
свежо. На един килограм ме
со трябва да се сложи поло
вин филджан вода.

него
не може да разполага с тези 

се квартири .Очевидно, някои ис
Меоото

трябва да се замеси и да се
ка да развали радостта на про 
светните работници като вка- ■ 
ся смут и раздор с тези, ли
шени от всякакво основание, 
приказки.

Досега общинската скулщи

остави да отлежи в хладилни
ка. Водата дава на кюфтетата 
оочкоет и приятен вкус.

Мосото за шишчета също 
трябва да отлежи в хладилни 
ка най-малко 24 часа. Наря
зва се на парчета и се набож 
да на подготвени пръчки. Тс 
се. купуват готови, а в гора
та са най-добри дървени. До- 
калкото се употребява сурово 
дърво до употребата трябва 
да се съхранява във вода — 
за да не изгори.

За подправка най-добре е 
да ое употреби кромид, чер 
пипер и зелени люти пипер-

Горокото богатство е непре 
съхващ
дървообработващата промиш 
леност в Кюстендил и , Крива 
паланка. Горите са облекли 
планината от

източник за

всички страни
вое- до 1.600 м височина. Гори на е дала на ползване на про- 
те са предимно букови, но има светните работници в Клису- 
и стари борови гори, а в по* 
низките места дъб, габер 
други дървета. Залесяването, 
което продължава

■ :~

Лицевата страна на културния дом напълно е ре- 
нози|рана. Приветливият изглед към площад „Освобо
ждение“ и улица „Христо Ботев“ 
пет милиона стари динара — сума, която е сравнител 
но висока е досегашните изразходвания

са „отнесли“ къмра четири едностайни квар- 
и тири. Това беше недостатъч-, 

но и затова учите лекият ко- . 
лектив при основното учили
ще „Иво Лола Рибар“, поло
жи много труд да обезпечи

за поправка
н.а културния дом. Остава още да се завърши задната 
стана, както и някои други по-дребни поправки.

Трябва обаче да се изтъкне, 
ноЕирането на вътрешността 
бетонна плоча в малкия

с години
ще обогати още повече осо
говските гори. Зарад горското 
и рудно богатство и простра
нните паежца Осогово се про 
сича от добри пътища, по ко нови жилища. В тази акция 
ито вървят моторни коли. Оба не остана пострани и земедел 
че има. кътове където човеш

че належащо е и ре- 
„изливане“ на 

^ салон, поправка на хола, ки
носалона й пр. Разбира се, за всичко това ще трябват 
още средства. Затуй би трябвало да се разгърне акция 
между стопаноките предприятия, учрежденията и пр. 
за осигуряване на средства и след втърешното 
виране културният дом действително да стане 
за културен отдих и развлечение.

му

ската кооперация, както и ко 
ки крак не е стъпвал и там ца муяалното предприятие в Сур 
руват мечките, вълците и друг дулица, което вложи . 100.000

реяо-
място ки.

(В следващия брой: Кога 
виното не е вредно)

дивеч. нови динара свои средства. Ст. Н.
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Стоичко Ангелов,
~~ е-— --------------- - __ — •  2

рбщност секретар на Общинската образователна

СТАРИТЕ ПРОБЛЕМИ В НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
Какво е сегашното

V

Вършачката не идва
негови най-належащи пробле- те анието на ученици, ограда.
ми, с които то влиза в новата За тези учгилжца съществу-
учебна година — бяха въпро- НЕДОСТИГ АТ ПОПГПткрни ®а въ^ожноср да се получи 
си- с които се отнесохме до кадри ^ ОТВЕНИ кредит от републиканската об
секретаря на общинската об- разсгаашелна общност. Общин
рззсзателна общност другаря Просветно-т пртто т, ската образователна общност
Стоичко Ангелов. та „™ПЛ.1ПТО. дш в комУ«а — каза Ангелов вече е

— В просветното дело в ко дри — каза Агн^^ТЪЧН'° ^ решение 
муната — каза той, съществу не означава ад е то ^°Ва вземе такива средства в из- 
ват известни стари трудности, рошен на задоволя^, нТч^ 320 000 ДМН1ара-
които напоследък се явяват Проблем е несъо-^^ата Га °баЧС За ССГа е много по‘ 
във все по-остра форма. Ка- лкфикация на съште иГ трудно ^ някои подведомстве 
сае се преди всичко за тери- нно за б^гапг^Пп^^' училища, където неотлож 
ториалната разпределност на ст все отне Р°ДН°' но трнбва да се строят нови
училищата. В училищата Ри- кана институция™^ да по учшширта агРа«и- е слу
барци, Зли дол, Брестница, Па дготвя съответни ^ чаяВ Долно Тлъмино, Колчи
ралово, Ресен и др. се е стиг- ^ел^> к™ве на ^ ГарИна- Милевци и Дукат,
нало до рязко намаляване основните училища То^ "р Без матерата-шна помощ на об 
броя на учениците/ Нееконо- се” Ц^0Т^0 ^ без оглед на голямо
мично е те и занапред да ра откпие ак° ге то Участвие на населението,ботят, но е възмо^о и ^ щеТвоЗе^Г^ в тези Училища не могат да б-ь
се създаде още по-голям про [юв^ад ™ 10151 В ДИМИТ дат кроени, 
блеем, при положение ако се

■ ■ .

Искам във вестник „Братство” да изнеса неволи
те .които в последните дни преживяваме ние от Гру- ■ 
инци. .......

А за всичко това е виновна земеделската коопера
ция в Босилеград.

Вече няколко години в с. Груинци вършеем с нейна 
вършачка. По такъв начин работата завършваме по- 
бързо.

взела 
идната година, да

Разбира се, за тази услуга заплащаме не малко.
И тоя път потърсихме услуга от нашата коопера

ция. В момента вършачката не бе свободна и ние реши 
хме да причакаме. Но тъкмо, когато я докараха в Бо 
силепрад настъпиха нашите не воли.

Отидохме при директора на кооперацията. Той се 
с това съгласи, обаче се съпротиви агрономът Мила- 
чко, който е задължен с вършачката.

— Не исекам да отивам — каза той, защото — ми 
не плащате извнредния труд.

— Ще ти подпища да ти се плати — отвърна му 
директора.

— Излъган съм и не ти вярвам — повтаряще аг
рономът.

Диалогът продължаваше, но ние не разбрахме 
кой говори истината. В края на краищата, това не е 
важно, защото това са тяхни вътрешни работи. Важ
но е, че ние не получихме вършачка и затова сме ого
рчени на кооперацията, която си играе с нас.

В рамките на тоя проблем 
се намира и нерешения въп
рос с училищната сграда на 
гимназията. За сега изход за 
това единствено средно учи
лище в комуната още не е 
изнамерен.

Във висшите класове на ос
новните училища недоегигат 
кадри по повечето техничес
ки предмети, каквито са ОТО, 
физическо, музикално 
тание и др.

Тоя въпрос още повече ще 
когато в месец 

март идващата година се при 
ложи закона за необходима
та квалификация на кадрите 
в основните училища. Как то 
е известно тоя закон изисква 
пълна квалификация, дори и 
най-детайлна специализация 
на онези, -които работят в про 
светата. Според това в най- 
трудно положение ще се на
мерят централните училища 
в Долна Любата и Горна Ли- 
сина.

закрият.
Не по-добро положение има 

ме и в централните основни 
училища. Тук мощностите за 
поемане на нови ученици са 
достатъчни, обаче явява се ка 
то трудност как да се изнаме 
ри решение за онези учени
ци, които пътуват по петна
десет и повече километра, ко 
ето е противно и на законо- 
предписанията, валидни за у- 
чебното дело.

Решение е в откриването 
на интернати — изтъкна Анге 
лов. За такива най-големи ну 
жди съществуват в Бистър, 
Долна Любата и Босилеград. 
Училищата за това начинание 
разполагат с помещения. Съ
що и кадровия, и другите въ
проси няма да са много тру
дни за решаване при условие 
на известни материални влага 
кия. Според груба преценка 
за откриването на тези интер 
нати са необходими 300.000 
динара. Това е по евтино, от 
което и да било друго реше
ние. Не е нужно да говорим

възпи- Борис Андонов, 
с. Груинци

В. В.се усложни.

Наскоро

Резолюция по образованието
и възпитанието *

Една от първите теми, вър- 
НЕДОСТИГАТ МАТЕРИАЛНИ ХУ която Просветножултурна- 
СРЕДСТВА

инай-много ще се обсъжда в 
деловата група, която трябва 
да реши всички спорни въпра 
си и да изготви конкретно пре 
дложение на резолюцията. 
Тази група бяха оформили От 
борът на Камарата на наро
дите за образование, наука и 
култура. Съюзният съьет по 
образование и Отборът на 
Просветно-културната камара 
за образование.

Досега, освен изчерпателни 
разисквания в заинтересовани 
те скупщиноки отбори и ка
мари, резолюцията във вид 
на проект мина и на публич
но обсъждане, а върху нея 
разискваха и обществено-по
литическите организации — 
от Ооциалиспгческия съюз до 
Съюза на младежта. Много 
въпроси, значи са разрешени, 
а сега същността е в Това — 
навреме да се осигури нейно 
то приложение т.е.. оживотвор 
яване.

Във връзка с. приемането т 
на резолюцията, у нас ,за 
пръв път бе разгледана систе 
мата на образованието като

системата на образование 
възпитание в СФРЮ. Съвсем 

та кабара на Съюзната скуп оонователно е, казват в Кама
-Материалната база на про

светата в комуната се пови
шава, обаче все още недос
татъчно. В тоя поглед разли
ката с други съседни общини 
е значителна. Тя е най-изра- 
зптелна при възнаграждава- 
нето на просветните работни 
ни. Тук тази разлика се дви 
жи от 250—300 динара помеж 
ду една и съща категория про 
СЕетни работници.

Ще работят 

училищата в
Драинци и в 

Стрезимировци
Наистина за тази учебна го 

запланувано повиша-дина е
ване на личните 
кости на просветните работни 
ци. Така например средна за
плата на учител ще е 900, на 
преподавател 1.000 и на гим-

принадлеж-
Гимпазията в Димитровград

Повече от една година трая 
спора по откриване на учили
ща в Драинци и Стрезимиров назиален учител 1.200 динара.

Обаче това е възможно да се
ако

рата, чс резолюцията щс бъ
де приета през октомври или 

приемането на резолюция за . ноември. Дотогава върху нея

щипа ще се позабави ведна
га след лятната ваканция е

ци. Миналата година тоя спор
достигна кулминационна точ- осъществи под условие, 
ка и съществуваше опасност цялостно се изпълни заплану 
да прерастне в конфликт. Дра ваиия бюджет за просветното 
инчани търсеха училище, по- дело. 
неже сами построиха хубаво
училищно здание, а младежи- общинският бюджет се не из 
те направиха игрища за воле пълняла цялостно, че има спо 
йбол, баскетбол и малък фут р11И инвестиции, ануитети и 
бол. Те същевременно изтьк дългове от миналата години,
ваха ,че невръстните деца из които трябва да сс върщат, то
минават пеш дълги километ
ри, оглади яв ат докато стиг- га,ва
нат в Грознатовци Затуй чс- ното повишаване на заплати- понастоящем в Димитров- пей щс заииои от доходите на 
сто бяха принудени да носят тс е невъзможно цялостно да град сс провеждат трескави семейството, така чс по-бед- цяло — на равнището на сре
храна — обикновено хляб и „ ог_ подготовки за откриване ' на ните оомсйства щс плащат по дерацията.
сирене — заедно с учебници- “ ’ < детската градина. Освен при- малко. Като прибавим към
те, които бързо пропадаха. От как ПА СЕ РЕШИ ВЪПРОСА емаието на пероопал — възпи това, че почти две трети от
Друга страна ,в Драинци има с ИНВЕСТИЦИИТЕ7 тателка, бавачпса и прислуж- разно оките за издръжата н
кооперативен магазин, къде- „ица — усилено сс купуват децата ще плаща общността, де уомерена, между другото,
то могат да си купят каквотб в тази года1На от общинския нужните пособия и помагала, а само една трета родителите,
искат. ' ' година от о щ същевременно се върши за- безспорно интересът щс нара

бюджет не е заплануван пито на

I

Димитровград
Но ако се има предвид, чс

Детската градина 

през септември
е сигурно, че запланува

Наооката за промена на за 
коиа по образованието ще бъ

към по-тясно свързване наоб 
разованието със стопанството.

„Прес-сервис"•сме.мшшшмшшт
нище.- , .,. дина са безспорни.

От друга страна, трябва да Детската градина може да 
изтъкнем, че цената за пре- приеме от 40 до 50 Деца, кос 

сгради в Долна, Горна Люба- биваяапето на децата няма да то За . едно начало е съвсем 
Горна Лйсина. Покрай с аднаййа, а до. голяма сто- достатъчно. Ст. Н.

тази област.ровените. Това решение с осо 
бена радост бе посрещната 
от всички, а особено от стрс- да сс завършат училищните

Касае сс преди всичко, как

зимировчани и драинчами.
Иван Милетиев та и

Страница*
БРАТСТВО * 29 АВГУСТ 1969
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1 * КАКВО РОИШ ПРОБАТА НА 

АМАКИНСКИТЕ СТОКИ?
).г.„ФИЛМОВИТЕ 

СРЕЩИ“ В НИШЗА УЧЕБНИЦИТЕ НА 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
■ \

След прегледа на едногоди 
югославска филмовашната

продукция в каменната пала- 
Пула,.от 29 август до 6 

септември на лятната сцена в 
Нишката крепост, ще се про 
жектират 17 игрални филми, 
които специално жури е опре 
•делило да влезат в репертоа
ра на „Филмовите срещи“, ко 
ито всяка година се устройват 
по това време в Ниш.

С оглед на това, че „Филмо 
ните срещи“ в Ниш, на първо 
място са преглед на худоисе-

па за-

например е необходимо

ната и преждата, здравината 
и издръжливостта на платове 
те при късане, ъгълът на ма
чкането и процентът на поето 
давността на цветовете под де 
йствието на потта, при гладе 

и пр. Едва след всички 
изследвания, които са на 

специалните инсти

на стоки ветета в
До преди дв е-три години но време нейната активност 

инициативата на Завода за из не се вижда, 
даване на учебници в СР Сър Отдавна се каня да отравя 
бия по обезпечаването на уче апел до образователните об- 
бнмци на български език бе- щности на четирите общини, 
ше добра. В последно време където живее българска наро 
тази инициатива заглъхна. Ня дност и съветите за просвета 
каква комисия за учебници и култура да потърсят отго- 
иа български език за нужди- верност от тази комисия да 
те на българската народност подтикнат същата към ак- 
в СФРЮ съществува в съсга- тишна дейност или в съдей- 
ва на Завода, обаче в послед- ствие с редакцията на „Брат

ство" да намерят други, по- 
подходящи решения по отно 
шенме на въпроса. В момента 
това го правя щрто видях в 
„Политика“ от 16. 8. т. г. ка 
къв успех е постигнат относ
но комплектирането на учеб
ници на езиците на други на
родности.

Превеждането на учебници 
■ те на български език не е сис 

тематично и перманентно, та
ка че се случва учебникът на 
сърбохърватски език да има 
ново, съвсем изменено изда7 
ние, а в училищата на бъл-

все повече обърква домакини 
видове реклами.те. Разните 

които ги обкръжават във все
кидневния им живот още по 
вече ги затрудняват какво да 

всекидневнаси изберат за 
употреба в домакинството.

Поради това повече органи нето 
зации са пристъпили към ор тези
гаяизирано проучване на сто прашени в точ_
коте за широко потребление, тути, е моглода^даж точ 
за да помогнат на потребите- на преценка за качество 
лите по-лесно да се ориентират отделните платове. 
на пазара. Между тях се на- Ден^стацияла на храшстел 
мира и Съюзният отбор „Се- ните продукти също ша с 
в и домакинство"; -*йе- един от методите за изпитва
те от 1965 до края на 19<*8 го не, но само допълнителен, за 
дина изследва повече от 900 да се У^вп^ди нкуса^^ 
разни предмети. Програмата ните и питиетата. Защотоде 

проучването обхваща всич густацията не може да даде 
групи стоки за широко по същите резултати, както про- 

требление — електрически а- учването. Иапример когато 
парати, мебели в домакинст- неотдавна дегуетаторите из- 
гото предмети за лична хиги следвали консервите закуска 
ела, хранителни продукти, с меоо — за изгледа и вкуса 
платове, обуща, облекло и т.н. някои кюнеерови са получили 

Какво показа проучването? най-ъиоока оценка. Обаче ед- 
Налредъкът на технологията . ва когато тази консерва дош- 

преработка при ла в ръцете на специалистите, 
заблуждението било открито. 
Анализите показали, че точно

отвените достижения, 
туй е направен избор, а не 
както в Пула, където се про
жектираха всички филми.

Първата вечер ще бъде про 
жектирани филмите „Зазида
ни“ и „Моята страна на све
та“, с което ще се и открие 
фестивала.

Покрай редица организаци
онни въпроси, прието с и пре 
дложението в състава на жу- 
рието от 11 души, които ще 
наблюдават фестивала и при
съдят по-късно наградите за 
най-добри мъжки и женоки 
изпълнения на ролите, . дебю- 
танти и пр. Половината жури 
съставяват артисти 
Ступица, Бата 
Коле Ангеловоки и Тамара Ми 
летич, а другата половина фи 

Милутин

През септември

СЪБОР НА
ПРОСВЕТНИТЕ
РАБОТНИЦИ

на
ки

образоДимитровградската 
вателна общност върши под
готовки за провеждане на все 
общ събор на просветните ра бяват стари издания, които не 
батници в комуната. Тоя съ
бор ще се състои, опоред пре

гареката народност- се употре Мира 
Живоинович, и начинът на 

хранителните продукти дости 
гиа такава степен, че са необ
ходими многобройни и доста 
комплицирани анализи от ст
рана на специалистите, за да 
се утвърдят истинските свой
ства • на някои продукти. При

отговарят на програмата. И 
помощна литература на бъл- консерви се намирало 

месо и
в тези
по-долнокачествено 
маз, така че хранителната сто 
йност на тези консерви била

движданията в началото на 
на септември т.е. в навечери
ето на новата учебна година.

Според замисъла, всъгцно 
ст, това ще бъде двудневна 
конференция, на която ще се 
разиоква върху най-важните, 
актуалми въпроси на учебно зик.

лмови критици 
Чолич, Воин Витезица, Ацо 
Щака, Тоне Тършар и пр., 
както и представители от 
Нит д-р Сава Пенчич и Ви- 
досав Петрович.

гароки език липова, някои о- 
ригинали учебници, както и 
тер ми го логич е ски речници за 
отделните предмети на сър
бохърватски и български е-

лоша. ,
Мноего анализи след това по 

казаха, че не съществуват ни 
какви разлики между скъпи
те чуждестранни вносни про
изведения, например козмети 
чните препарати. Обаче вно
сните често са два пъти по- 
скъпи от домашните. Същият 
случай е и с изпробване ка
чество на вносните и домаш
ни платове. Специалистите от 
Текстилния институт са утвър 
дили, че няма голяма разли
ка, даже някои домашни пла 
гове са по-качествени и по-ху 
бави, макар 'вносните да са и 
три пъти по скъпи.

оценка на качеството на плато

Най-малкият военнопленник 

във Втората световна война
то дело, както и върху елеци 
ални въпроси от областта на 
възпитателно-учебната работа.

Очаква се в работата на съ
бора да вземат участие и вид Сърбия в Белград, образова
ни обществени дейци и педа телните общности и съветите 
готически работници, които би
ха по-близко запознали у частни 
ците с мястото; ролята и зна
чението на просветата в на
шия обществен живот, и

Въз основа на изнесеното
до тук следва Завода за из
даване на учебници на СР

Йован Булаич, роден веем случайно между военно
пленниците намерил вуйча си, 
който се грижил за него.

Осмогодишният Булаич бил 
отведен в Германия. Там в Сга 
лат 12-Ц край Греовалд полу 
чил. номер 45450. Бил регист
риран и при международния 
Червен кръст под същия но 
мер.

След множество молби на 
баща му бил пуснат от зато
чение към края на 1943 годи 
на.

през
1932 година в Белград, управ 
ник на Народния театър в Ти 
тово Ужице, бил най-малкия

Втората

за просвета и култура в чети
рите общини, където живее 
българска народност веднага 

от и сериозно да разгледат въп- 
друга страна, с професионал- роса за комплектирането на 
ните проблеми и задачи на учебници за нуждите на бъл- 
проаветните работници в осъ гареката народност, като на- 
щетвявамето на учебната про мерят сътрудници от редове-

военнопленник през 
световна война. Гледайки ужа 
сите от усташките нашествия 
в Босански брод, където баща 
му бил на работа, на 14 окто

• мври 1941 година той се при 
общил към колоната на бив
шата югославска войска, коя 
то немците били пленили. Съ

грама. те на народността и др.

Ст. Н. Милан Величков

I | I |
I

МИРЯНА МИЛЧЕВА то. Всички -селяни го обичаха, защото беще до
бър и справедлив.

Майка ми, въздъхна баба, се казваше Руса. 
Тя беше най-добра жена, беше същинска кра
савица. Имаше виоока снага и сини очи, като 
небето през май. Беше миого приказлива. Кога
то ни разказваше приказки гласът й беше сла
дък, треперлив. Тя беше гостолюбива и търпе
лива жена. Всекиго ще покани, ще почерпи, ще 
му поприказва за туй-онуй и ще се посмее. Нас 
децата ми обичаше много и се гордееше с нас. 
Ние бехме много деца: Боянка, Асен, Кире, Цве
танка, Ветка, Тонка, Верка и аз. Макър че бяхме 
много, живеехме --дружно и много се обича
хме. Майка ни се много радваше и казваше: „Ми 
ли мои деца, ако все така се обичате и живеете 
сдружно, вие никога няма да бъдете нещастни!" 
Тези думи добре помня, но не излезе така! Баба 
заплака ... Аз едвам чаках да продължи.

• След момент тя продължи да приказва ти
хо, като че ли се вслушвяше в някакъв шум.

Пораснахме големи. Аз станах вече момиче. 
Бях доста хубава. Когато отивах на извора, ер
гените въздишаха след мен и казваха: „Ах това 
попово момиче ни взе ума!“ Аз живеех като в 
приказките. Неусетно ми дойде и любовта с Ми 
лчоте, задевки по седенки, на хората, срещите

РАЗКАЗЪТ БАБА
•Ч.г

Върховете на Бесна кобила избледняваха и 
мракът обгърщаше долищата. От полето се 
сливаше многогласна глъчка. От време на вре
ме промучаваха волове, ревеха магарета. Стопа
ните бързаха да напоят добитъка, дока то е рано, 
докато още не е паднад мрак. Жените в 
също бързаха да нахранят свинете, кокошките 
и да сготвят нещо за вечеря.

Дядо Кире беше отишъл в полето на рабо
та. Имаше и няколко души аргати. В къщи беше 
само баба, а аз нейна гостенка.

—Бабо, защо еи не идва дядо, вече се мръ-

На сутринта, когато се събудих, видях как 
баба миеше паниците. Огънят беше силен, а от 
варещия се фасул се издигаше гъста пара. И 
аз се пр|икл10чих в работата — изметох стаята, 
донесох вода и седнах отсреща и като зачаках.

— То съдба ли е за разправяме, ама аз съм 
кажи-речи е единия крак в гроба, та няма да 
бъде лошо ако чуеш как се е живяло преди. 
Нашата мъка и живот бяха кучешки и кучешки 
си останал цял живот. Какво ли човек на изтър
пява и понякога сама се питам как търпи. Моят 
живот бе черен, нерадостен. С мъки отгледах 
татко и чичо ти. Тогава нямаше и хляб, а не ка
то днес воеки купува кола телевизор, а парите 
не стигаха — такова си беше времето!

Бях най-малката между сестрите и брат
ята. Татко ми — Михаил беше поп. Беше висок 
човек с черни коси ,черна брада и черни стро- 
ти, борчески очи. Беше истински красавец — 
като Христо Ботев! Щом се появи на врататавси 
чки знаехме какво ни чака, но разбира се ако 
бяхме немирни. Към нас децата той изпитваше 
истинска родителска обич и много се грижеше 
за нас. Ние бяхме послушани. Нико му в селото 
не аме направили пакост. Всички се хвалеха от 
нас. При татко ни дохаждаха много селяни за, 
съвет, защото той минаваше за няй-учен в село-

село

кна.
Тя се въртеше около печката, почукваше с чи 

ииите и не >му моя въпрос. След малко пристиг 
на и дядо Кире. Баба го попита къде се бавил
толкова, ала и тя не получи отговор. Понеже 
бе доста уморен потърси вечеря. Вечерята беше 
вкусна и аргатите останаха доволни. Доволна 
бяха и аз.

при чешмата... Дядо ти Милча, бог да го про 
сти, беше виоок, напет, с бяло лице с черни очи. 
Обличаше се тъй гиздаво, че беше най- личен 
сред ергените. Ние много се обичахме но азЛегнахме си. У мен човъркаше някаква ми

съл какво ли е било детството, моминските го
дини на тази съсъшена старица, защо в очите 
й винаги има някакво отсъствие, 
тук, край теб, а някъде далече, много далече. 
Помолих я Да ми разкаже за тези дни, ала тя 
казЛ, че трябва- да се спи и че разказите да ос
тавим за утре.

.Строшта 10 •________

не смеех често да се срещам с него, защото татко 
(ии не даваше — казваше, че съм още млада. _ 
Милче казваше, че ще ме открадне. Така се и 
случи.сякаш не е

Ецин ден ое разсъмваше бавно, ледените 
шарки по прозореца на кухнята се тоггеха и 
откриваха първите пробляюъци на новия ден. Те 
жка и студена зимна мъгла беше паднала над

•• \
БРАТСТВО * 29 АЙГУСТ 1969



Безплатни
учебници

• -1*

За да получат милион»„«а „т о„<>™"е' Х^«Я„“^ГТвСс;
училища, колкото пи и<мя в «„С- п култура, вест-
Сърбия, безплатни учебници. фондациятТ^^омени™ на
а^стГриТГапТтГ МИЛИ: ^Д^Рнослта'" В т^Г3 “ 
арда стари динара. Това не е на първо място
висока оума, когато се има на самите ученици от основ 
предвид че в Сърбия годиш- ните училища, а и на тете 
но за образованието на трите родители техните
степена (основно, средно и ви 
сше) се изразходват около 220 
милиарда. Па, все пак, посоче
ните средства никой не мо
же да предложи.

акция, 
се разчита

В оиндиката отделно изтък 
възпитателния, икономи

чески и социален аспект на 
тази

ват

акция. Със събиране и 
учрнтптм- гтодаря1Ване на учебниците през 

те от основните училища с Уче<-*ната година, а след туй 
учебници се тръгна по друг адължТ1телното им връщане, 
път. Още през миналата годи ползват пРез идната
на бе разгърната акция за р Л г;,„г,°т лру1ТИ ученици, уче
събиране на «учебни- средства ^работГв о^естве 
чрез училищните отб^^би' ^ собственост. Ще се напра
ха ползвашГв течението на мла'
учебната година. Тази акция ЕеГ^и ‘по^Па™ °° 
с пълна пара продължи чи та-
зн година. Инициаторът бе- къТ сж^Т^да °^Гсс 
ше Оз-шдикатът на работници с че тази ще до-
те от обществената дейност в принеое за разшш на со- 2 
Сърбия, а неотдавна бе офор лидарност между децата, след Й 
мш и специален отбор за развива любов към книгата и Ь. 
събиране на учебниците, чи- " н 2
йто председател е Света Джу- 2
рич, управител на Народна- Миналата година, в рамки- ^ 
та библиотека в Белград. В те на акцията за събиране на ^ 
синдиката, казват, че през книгите бяха изпратени нрат ^ 
септември, значи в самото на ки на учебници в Плоче (край ^ 
чало на учебната година, се Алексанров-ац), след туй. Ма- ^ 
очаква особено интензивна де нойловац (край Лесковац) и 4 
йност по събирането на учеб училищата в Алиновичи, в 4 
ниците. В много места са офо Студеница, Сърбица, Босиле- л 
рмени ,или се офрмяват в мо град и Димитровград. Бел- ^

градските ученици снабдиха с ^ 
почти всички книги някои по- ^ 
малки училища в Сйеница, 4 
Иванзща и Печ. Републикан- ^ 
смият отбор на Червения кръ ^ 
ст, от своя страна, организира | 
помощ на училищата в изо- ^ 
станалите краища т.е. в чети- 2 
ринадесет общини на Сърбия. 2

В снабдяването на

вид
ци, които

нз-

СПЯЗЦОТО ДЕТЕ

Полският художник Станислав Виелански (1869 —1907) бил 
широко образован човек, той с еднаква сила и талант създавал не 
само като художник ,а и като поет, драматург, режисьор. С осо
бена сила в изобразителното изкуство пресъздава образите на де
цата, в тях личи вглъбено човеколюбив, топлота, искреност.

Много трогателпа нежност е въплътил в образа на спящия 
Саша. Какъв покой и колко увереност, която просто ни кара да 
почувствуваме диханието на спящото дете.

Изобщо, в неговото художествено творчество полската стари- 
иност и пароден бит се преплитат със символиката, поетическата 
мисъл, легепдата и преданието с жизнената истина. Националната 
култура па поляка е проникната от идеите за свобода и любов към 
родината.

Починал в разгара на творческите си сили.

Станислав
Виспански

мента, общински и училищна 
отбори за събиране на книги
те.

Ангажирани са също репуб 
ликан:ската конференция 
Социалистическия съюз, след 
туй Централният комитет на 
Съюза на младежта в Сърбия, 
Съвета за грижи на децата и 
младежта в Сърбия, Главният 
отбор на Червения кръст. Ре

на
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Дойде най-после пролетта. Дойде някак из- 
веднаж и неочаквано. Изгряваше слънце, небе
то се усмихваше ясно и синьо като никога. В 
лъчи и пролетна австлина ое къпеше всичко — 
беше топло. От стрехите започна да се топи и 
да пада сняга, врабците се трупаха на припек 
но плетищата, кокошките сс шетаха по двора. 
Всички оживя. Небето изглеждаше по-високо 
и по-дълбоко, бели облаци като изпокъсан плат 
замрежаваха сс измежду исбсто и хоризонта. 
Измежду тях сс промъкваха слънчовите лъчи, 
разгряваха земята с блага топлина. Подухваше 
тих пролетен ветрец, който беше мек приятен 
като милувка. Хората казваха,

— Подухаш южняасат, щс бъде хубаво вре
ка мир щс овърши селската работа, само

чували, които били много тежки. След това една 
жена на един полицай го повикала да й насече 
дърва, защото мъжа и го нямало в къщи, а тя 
била болна. Той беше приятел с полицаите и ре 
шил да й насече. Взел секирата, махнал няколко 
пъти и ненадейно паднал до дървника. Селяни
те притигчали на помощ. Не знаели какво да 
правят — нямало лекар. След няколко минути 
студената смърт го грабнала в овоите прегръдки

Най-старата - ми сестра Боянка, беше хубава 
и добра, ала жестоката и съдба откъсна живота, 
и тя умря като мома, в годините когато младе
жта цъфва и се радва на всичко.

Брат ми Аоен много приличаше на татко.
Но и той млад умря. Заболя го сляпо черво и 
сс оперира и Кюстендил, тогава тук нямаше ле
кар-хирург. Някой другар го посетил в болни
цата и му дал грозде. Като то изял почнал да 
пъшка и да шика за помощ, но напразно. Лека
рите не могли да му помогнат и той умрял. А 
другият ми брат Кире беше учител, след това 
следва и стана лекар. Работи във Враня, Бел
град, а сега няколко години е в Босилеград, къ- 
дсто също работи като лекар. Той с голям про
вирам, всички го познават. Цветанка си всс богат 
мъж и хубаво си живее. Но под стари години 
краката я зяболяха та и тя не е без грижи. 
Тонка ое омъжи за поп Александър. И тя си 
живее богато. Синовете изучи и ожени. Снахите 
в много чуват. Гледа внучетата и спокойно живее. 
Право с дето казват, „Попов дом без гайлсГ 
Наша и Венка от нас най-добре живеят. „Над 
ка с аз Белград а Ветка в Любляна. Най-малката 
ми сестра с във Враца, в България. За нея немо. 
га да ти разкажа нищо, защото тя рядко идва 
при нас.

— От цялата тази история трябва да нау
чиш, да уважаваш другите и да зачиташ ТРУД3 
им, аз като вдовица гр зная най добре — за
върши б:)ба, стани и подстъпи а огъня. <

« А ‘

село. Тази мъгла не беше като гъс-смълчаното
тите и влажните мъгли през пролетта и есента 
— Тя приличаше на пушек, който се беше про
тегнал във въздуха. Дворът беше пуст потънал 
в сняг и скреж. Голите смързнали дървета из- 

отчаязти като просак пред бо-глеждаха свите и 
гат дворец, а някои дори бяха изпочупени под 
тежината на големия сняг. Този ден имаше съ
бор в селото. Макар че беше студено, аз се 
облекох, накитих и редом с дружките си отидох 
на събора, от който вече не се върнах у дома. 
Това беше последният ми момински събор. Ми- 
лча ме грабна за ръка и ме заведе у дома. 
Мойте родители много се разсърдиха, но след 
като им мина сръднята, натрапихме хубава сва 
тба. мето

още дъждец да падне — щс бъде всичко до
бре.Милча беше много строг човек. Всички се 

страхуваха от него
Не ое боеше нито на 

забранено да се пуши домашен тютюн 
трабаида. Веднаж дойде контрола. Той грабна 
едно старо плато и пред техни очи го хвърли в 
реката. Контрольорите тичаха след него и най- 
после го хванаха. Пребъркаха го, какво щс на
мерят в него — празни джобове. Бяха измокре- 

Попитаха Милчотс заяцо го е хвърлил, а той 
им каза че уж го било срам. да го носи изцапа
но. Те видяха, че се шегува на тяхна сметка и 
си отидоха. Такъв беше дядо ти. Много обича
ше да сс шегува. Татко ти и чичо ти ое шюго 
страхуваха от него и неговата дума за тех беше 
закон. Веднаж изпрати чичо ти в селото да взе
ме сол и ориз. Чичо ти от страх да не забрави 
какво му с казано, си повтарял из пътя и кога
то срещнал един човек МУ казал: „добро утро 
сол и ориз." Човекът ое позасмял и си заминал. 
Но все пак той ги много обичаше и казваше, 
че щс направи учени хора от тях. Баща ти беше 
отличен ученик, а също и чичо ти, но нямаше 
късмет татко им да поживее да ги изкара на 
добър път.

особено когато беше сърдит. Понякога над полето сс спускайте мрачно бя
ла мъгла. Родят се по-нататък датите, чува сс 
как отекват птичите песни в гората и звучат п 
ромона на многобройнитс поточета. Полетата 
оживяха. Чуваха сс виковете на селяните, кон
то орат из полето. Засяха нивите с жито, царе- . 
вица* и фасул. Една сутрин Милчо каза, че имал 
работа в селото ... Над земята ое сипеше топ
лината на ясния пролетен ден. Дядо ти отиде в 
село, а аз останах сама. Бях тежка с леля ти, кег- 

роди след смъртта на дядо ти. В това вре- 
рекох да засадя няколко реда фаоул в 

градината и да поовърша друга работа. Всяха 
домакиня има работа. Вземем едно друго няма, 
така се мотаех нагоре — надоле и нищо нс 
свърших. Дойде пладне, а аз пито един ред не 

_ засадила фасул. Изведнаж някой извика 
от към обора, и аз тръпнах натам. Това беше 
Лейка из Гнилище. Тя ми каза че мама била 
пред смъртен час и заръчила веднага да ида. 
Аз много се изплаших и веднага търгиах. Ед- 

стигаах в оелото и що да вадя дядо ти

властта. Тогава беше 
кон

ни.

то се 
ме аз

съм
1- ■

вам
Милча мъртъв, а мама си жива. Милча стоварил

Страмкца
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СЛУЧКАВрели 

прекипели
Хумореска

КАК СТАНАХ МОРЖ — Стой бе, тате — молели
няма

ое измести селото без теб. 
А дядо Гьоре упорсгвувал:
— Не, та не!

Отишъл дядо Гьоре на го
сти при сина си в града. По- по синът и снахата, — 
стоял десетина дни и се наха да 
нил да ш ходи.

[

От възможностите да бъде 
чук или наковалня той избра, 
третата — на духалото. !Случи се веднъж, че бях принуден да се изкъпя в дупка, 

направена върху леда.
Търгнах с дъщеричката си на разходка в Тимирязев- 

окия парк и стигнахме до езерото. А тук, в дупките, напра
вени в леда се къпеха ,.моржове". Дъщеря ми се загледа 
въ® водата и запита:

— Татко, а можеш ли и ти да ое изкъпеш?
— Какво? — запитах разсеяно дъщеря си и тогава си 

спомних за разговора на моята дъщеричка с Петьо, мом
ченцето на съседите.

— А знаеш ли ти колко е силен моя баща? — хвалеше 
се Петьо. — Той може да повдигне трактор, ако го хване 
от задната страна.

Преди да си тръгне, синът 
му решил да мгу купи костюм. 
Излезли по градската чаршия, 
ходили, гледали и най-после 
избрали плат.

* * * ! АНЕКДОТИ
Някои считат „общата кул

тура*' само за колективна соб 
ственост. В СЪДА

* * * Съдията се обръща към об 
виняемия:

— Най-добре е да си вземе
поеь-те за два панталона — 

ветвал ги продавачът, 
като се скъса единият, да не

Най-лоша е видимиостта от 
върха на невежеството.

* * *

— Защо обвиняемият си е 
присвоил колата, 
пред гробищата?

— Бях сигурен, че собстве- се хвърля сакото...

Чепаркирана

Затова пък моя баща е най-храбър — отговори моята 
дъщеричка. — Той от нищо не ое бои.

— А дали може и през зимата да се изкъпе в ледена
пикът е умрял. Купили плат за два пантало 

на. Върнал ое старецът на се 
ло, ушил си костюма и както

Не говори от чуждо име, за 
да не загубиш своето. ОПРАВДАНЕ

дупка? * * *— Може, — като не размисляше много, отговори дъще
ря ми. 'Ч ■ - ;

И ето, тя сега ми постави същия въпрос. Какво да пра
вя? Нима може да кажа „не"? Какво ще бъде с многоочак- 
вания ми авторитет? И отговорих:

— Мога.
— Тогава-, хайде да се изкъпеш!
Погледнах дупката в леда и тръпки ме побиха.
— Хйде, татко, защо не се изкъпеш?
— Веднага — казах 

насип, да се съблека.
— Гледайте! Един нов морж! Морж! — чуваха се гла

сове. Това ми даде сила. Бързо се съблякох и се приближих 
до водата.

Около дупката вече се бяха насъбрали много хора. С 
достойнство ги погледнах, поздравих дъщеричката си с ма- 
хане на ръка и свалих обущата. Стъпвах сякаш на нажежени 
въглени. От необикновеното чувство подскочих и се наме
рих в дупката: Водата стегна тялото ми. Признавам: в този 
момент си спомних за един случай от моето детство, когато 
по най-голям' студ се осмелих да лизна желязо. Това къпане 
ме подсети точно на тази случка. Дъщеря ми започна да 
пляска с ръце — от радост.

— Татко — чух гласа й — ти малко поплувай, а аз ще 
изтичам да викна Петьо ... иначе няма да повярва.

Майката пише в бележника Му е редът, започнал да се
хвали, че е с нов костюм, ку
пен от 'оина му.

на дъщеря си оправдание:
„Моля да извините закъсне 

нието на Йола. Има две сес
три и само едно огледало".

Внимаваше някой да не за
сенчи славата му и тя умря 
от... слънчев удар. пла-Позиатите му пипали 

та, цъкали с език, удивени от* * * .
хубавото качество, и го шгга-ОБЕКТИВНОСТМного камъни знаят, че „ка 

мъкът тежи на мястото си". 
Не знаят само ... къде им е 
мястото...

ЛИ:
и се запътих зад един снежен Две жени разговарят за 

своя позната.
— Казвалска е така заслепе 

на, че не вижда никакви не
достатъци у своите деца.

— Никоя майка не ги забе 
лязва.

— Не е вярно. Сигурно бих костюмът, ама само едно е

—. Как се чувствуваш в не
го, а?

— А бе, добре е —отгова
рял дядо Гьоре — много е 
добре! С два панталона ми е

* * *

Вместо шаблонното „Брего 
вете се мият от река..." за 
някои наши реки вече спокой 
ноч може да се каже.- „Брего
вете се цалат от река"...

видяла тези недостатъци, ако неудобното. Много ми е топ- 
моите деца биха имали поне ло и с двата панталона-...
един.

А. Д. Г. НИКОЛОВ

У КАРИКАТУРЕН ЕКРАН
Кадровата комисия при ОС Димитровград 

обявява .VIКОН КУРС
о\;За попълване на вакантно място — шеф на местна 

канцелария в Каменица.
Условия: — освен общите условия за настаняване на 

работа, кандидатите трябва да изпълняват и следните 
специални условия: средно образование, 3 години тру
дов стаж и даден професионален изпит.

Лични доходи — според правилника за възнаграж
даван ето.

г.«./ %// ш/>: .‘-V]5 НГ-

Молби .обгербвани с марки от 1 дин и необходи
мите документи се представят 
при общинската скупщина в Димитровград в срок от 
15 дни след публикуването

Непълни молби няма

в кадровата комисия

на конкурса, 
да се взимат под внимание:

Ако свършим биратаБЕЗ ДУМИ и продължат 
ще ни излезе края?...

горещините, къде

ВЕЧНО ЩЕ ТЕ 
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