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За демократизацията на политическите отношения 
голямо значение има и прилагането на приетите прин
ципи за ротация на политическите функционери и за 
постепенна депрофесиоиализация на политическите 
функции. Затова е нужно въз основа на анализи и 
оценки ма досегашната практика да се обезпечи при
лагането на тези принципи съгласно със създадените 
възможности и общия ход на демократизация на по
литическата система, изцяло.
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ОБАДЕТЕ
НИ СЕ!

Уговорката ни с вас не бе
ше такава, когато ви из 
бирахме. Не 
тири години да мълчи
те като риби в скупщи- 
ните, да не се вестявате 
при избирателите или 
на сесиите на ОС, къде 
то можете да се осведо
мите з,2 нашите болки и 
въпроси.

Сега в просветата, образо
ванието и културата 
трябва да решаваме го
леми проблеми. Помощ, 
ни трябва. А вие мъл
чите, няма ей при из
бирателите, няма ви 
между разискващите в
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искахме че

27 МАРТ 1941 Г. БЕШЕ 
НАЙ-ВЕЛИКИЯТ ЗОВ 
ЗА СВОБОДАТА НА ХО

РАТА ОТ ЦЯЛ СВЯТ.
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Iскупщините.
Именно сега сте ни необхо

дими повече от всяко
га', особено вие, друга
ри, представители от 
културно - просветните 
камари в скупщините, 
макар че бихме приели 
с радост и другите на
ши представители.

Нас от Звонци и Раков 
дол ни мъчи просветно
то дело. Законът иска 
зали за физкултура, 
работилници, кабинети, 
кухни при училищата. 
Човещината иска всеки 
ученик да има условия 
за посещаване на учили 
ще. Ние нямаме възмо
жност да правим 
и работилници,

особено на Й слами чекия площад и Нлица множество 
народ въодушевено манифестираше. И не само това 
въодушевлението като вълна се разпространяваше до 
пай-стдалечешгте къщички." Манифестациите в Ниш 
продължиха през целия деп на 27 и 28 март. Словения 
също такр. обхвана вълна от демонстрации, особено в 
Любляна и Марибор. Вестта за сваляне на правител
ството Цвсткович — Мачек и образуването на ново 
правителство начело с генерал Скмович предизвика 
въодушевление в Сараево.

ДОКАТО ФАШИСТКАТА солдатоска готвеше плано
во за установяване на „нов строй" в Европа и дока- 
то светът беше изправен пред опасността от нови ра
зорения и ужаси, тук, в Югославия, се повдигна глас 
против тази сила и показа на световната-общественост 
по кой: начин трябва да се води борба против тази хе
гемония. Вестта за пристъпването па Югославия към 
Тройния пакт, предизвика, револт сред патриотичните 
сили в страната, които начело с комунистите — с де
монстрации из цялата страна изразиха готовността си 
да защищават нацио
налната незавиги-1 

мост. Тсва единства 
на масите в тези съ| 
дбовни събития мо| 
жеше да осъществи 
само ЮКП, която М

:

I

Събитията в Ю- 
гославия световната 
общественост прие 
като важен политиче 
ски акт „Раг,г> сутрип 
та югославската на
ция намери своята 
душа. В Белград из
бухна революция и 
министрите, които 

вчера подписаха пак 
та противен на чест
та и свободата на 
страната, бяха аресту 

вани. Това патриотично дшокеиие произлизаше от яро 
стта на един храбър народ против предателството иа 
държавата от страна па нейните управници и интриги
те от страна на силите иа остта..пише министър 
председателят на Великобритания Уштстън Чърчил в
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намираше иа корми 
лото на всички полт 
тиче ски събития.

Събитията от 2> 
март 1941 година из 
ненадваха световнат; 
общественост.

„ ... Масите със знамена изпълниха улиците. Ве-
танковсто. 

Хората носеха

зали 
какви- 

а сто се предписва: , 
растежа на броя на уне 

расте и броятниците 
на непосещаващите учи

торените целуваха войниците, топовете и 
Жени обсипваха войската със цветя, 
войниците и офицерите на ръце. Ог импровизирани
те трибуни политиците за пръв път произнасяха сво
бодно речи. Чуваха се лозунги в чест на Югославия, 
войската. Русия и на останалите съюзници..." — пи
ше един ст участниците в манифестациите в Белград. 
В бележника Иа английския журналист Лазсг Едвардс

Нико-

лище.
Това трябва да се разре- 

Трудностите тряб
ва да се преодолеят. Но 
ние не можем сами и се 
нуждаем от подкрепа. 
От кой друг можем да 

подкрепа,

ши
своите мемоари.

„Ню-Йорк таймс" пишеше иа 28 март 1941 годи
на, че „вестта, за събитията в Белград е приета в САЩ 
като блясък на мълния, която осветлява един мрачен 
край..Това е пишеше — същия ден „Ню-йорк хе- 
ралд трибюн" — най-велмчествен ден за свободните 
хора от целия свят. Докато германските бронирани ди
визии сс намират на техните граници, югославяните 
осъдиха „новия строй" да го изхвърлят на сметлшце- 
то, където му е и мястото".

Според коментара в „Красная звезда" (в Съвет- 
съюз), югославските народи в тези събития про- 

своето единство и монолитност. Двадесет и сед- 
ми март остана в историята като събитие с което „на 
непобедима Германия беше зададен първият сериозен 

Този народен преврат и движението от 27 март

е останало записано следното за тези дшг:
или по-къшо, освен може би в деня на ка-

искаме тая 
ако не от вас?

Вие можете да предадете 
нашите искания и труд
ности на компетентните 
да ни помогнат, защото 
ние сами не можем Д<г 

трябват

га по-раио
пипулацията. на Германия, не почуетвувах такава ряз- 

премшга е настроението. Вчерашната потиснатост 
изчезна. Появиха сс знамена но всички прозорци и бал 
коли... Цели два дни Белград пееше и сс увеселяла 

И което е най-важно, този събития бяха едпп

кг

ще.
от иай-всличествените жестове на този век ...

Югославската комунистическа партия оргатгзира- 
мобияизира своите членове за политическа акция 

и организиране на държавен проврат иа 27 мз.рт 1941 
година. След свалянето на правителството Цветкович
_ Мачек манифестациите сс разшириха из цялата
страна. В тях намери израз настроението иа народните 
маси против силите на Оста.

„По всички улици и площади в Загреб, шяпеше 
тогава белградска „Правда" на 28 март 1941 година,

СКИя 
■ шиехасе оправим — 

ни пари, които не мо
жем да съберем.

Но къде да ви намерим. 
Обадете ни се, или по-доб- 

другари!
Ние ви чакаме — училища 

— изби

ло

удар.
съдбовно ще повлияе върху по-нататъшния ход па

на югославските народи, за-нсто1ричеакото развитие 
щото тогава бе направен и първият революционен 
пробив на старата политическа система.

Боголюб Илиев

ре, елате

та, родителите 
рателите, 
сувахме доверие.

Iкоито ви гла-

I
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ПРЕГЛЕД НА СЪБИТИЯТА ГЛАС ОТ СОФИЯ
групата кома]вдоои ое намирал 
поручик Киканща, който е у- 
бит. Веднага след това радио 
„Пласът па революцията“ обя 
пи, че „наемниците па ммпери 
ализма са ое оггитали да ова
лят правителството като изтъ
ква, че „научният социализъм 

победи“. Президентът Нгу 
аби заяви по радиото, че „им- 
пармалиютите 
неуспех и че 
винаги".

1СОИЛЧ»През миналата и в началото нялеои мнения, опоред 
на тази седмица четири събш „1ВОйната идва и в Камбоджа, 
тия вълнуваха световната об-. Междувременно новият ре- 
щсствепост: държавният удар в жим в Пи ом Псн забрани па 
Камбоджа, първата исторлчсс- Сианук да се върло в ■ страна - 
ка среща в Ерфурт между запа та. В Пекин, къде то сс пами- 
дногерманокня канцелар Брант рд на посещение, Оиаиук ооя 
и министър — председател ш\ ви разпускано па министер- 
ГДР Били Щоф, неу Опелият смия съвет начело е генерал 
удар в Конго Бразавпл и посе Лой Пол, разкускапс на Ма- 
щението на министъра на вън цгюпал.ната скупщина начело 

работи Мирисо Тепавац с Ченг Хоиг и на Кралския съ 
Индоне- вст начело с Ошг Оим.

КЪМ ВСЕ ПО-СИЛНИЯ ХОР от гласове', който пряко 
но винаги синхронизирано, от август 1968 го

дина насам, се занимават с опити за реабилитиране на по
литиката на Информбюро към Югославия, се приключи от 
София още един. В публикацията „Известия", която изда
ва Историческия институт на ЦК на БКП, и як ой си Доню 
Донев без каквото и да е стесняване заявява за резолюция 
та Информбюро от 1948 година, че нейните „основни стано- 

отношение на Югославия били правилни". 
„Докато всичките комунистически работнически пар

тии, казва Донев, в следвоенния период стосха на маркси
стко-ленински позиции по въпроса за създаването на свето
вна социалистическа общност и по въпроса за изграждането 

социализма, ръководството на Югославската комунисти
ческа партия зае по редица прилцшшални въпроси немар
ксистко становище. То постепенно се отказваше от принци
па на пролетарския интернационализъм и преминаваше на 
позициите на национализма".

Очевидно, Донев не казва ншцо ново. И преди два
десет години някои негови земляци, както той сега, твър- 
деха, че „всички комунистически партии са прави, а че ю- 
юелшвската не е, че, когато става дума за югославските ста
новища това не са становища на партията, но на нейното 
ръководство, и, най-сетне че те са интернационалисти, а ние 
националисти. Всичко снова, което през изтеклите две де
сетилетия брутално отрече тези твърдения, целият спят в 
отношенията между социалистическите страни и комунисти
ческите партии, включително и експлицитшгте признания на 
партията към която и самият принадлежи, Донев заличава 
с един единствен ход. Ясно е обаче, че неговата оригинал
ност е привидна. Оценките, които той застъпва представля
ват само едно звено в дългата верига от свързани помежду 
си становища, в постепенната но системно водена кампания 
за реабилитиране на, Информбюро, на сталинската политика 
и практика в домена на междупародяите отношения.

Не пренебрягваме факта, че Донев не е осамотен, пи
то пък че бюлетинът на неговата партия не е единствен, а 
още по-малко главен протагснист яа тази кампания, че те 
не са едияствени> нито първи, които ревидират марксистки
те и ленински схващания за интернационализма. Принципът 
на интернационализма отдавна се злоупотребява, кагота на 
съмишлениците на Донев е необходим да прикрият хегемо- 
ситическия характер на своите постъпки или нзиекзания. 
Впрочем, и резолюцията на Информбюро не беше пшцо 
друто освен еклатаятея акт на изневеряване на принципа п 
практиката на социалистическия интернационализъм, докол- 
кото, разбира се, интернационализмът се разбира като съ
трудничество и солидарност на езободни, независими и рав
ноправни, предна пи на социализма сили. Интернационализ
мът в сталинската интепретация винаги е бил и си остава 
само фасада за тесногръд национализъм и хегемошгзъм. И 
през 1948 година националисти, в името на интернационали
зма, обвиняваха интернационалисти за национализъм. Не
щата в това отношение изобщо не са се променили.

„Комунист"

или косвено.

ще
вища но

са претърпели 
така ще бъде

ШН1ЦТС
в Бирма, Сингапур, 
зия и Индия и срещата на о- 

необвързаши наМЕЖДУГЕРМЛНСКИ 
ДИАЛОГ В ЕРФУРТ

семте азиатски 
страни в Кояомбо.

,На 19 март в Ерфурт (на те 
ритарията иа ГДР) сс срещна
ха боюоюимт канцлер Вили 

На 18 март в Камбоджа ста Брант и министър—председа
телят на ГДР Били Щоф. Ръ
ководителите на двете гермаи

ДЪРЖАВЕН УДАР В 
КАМБОДЖА

на преврат. Ударът е извър
шен в отсъствие на държав
ния глава принц Нородом Си- оки държави са ос договорили 
анук, който се намираше на отново да сс срещнат на 21 
път, с намерение да - получи май в Каосл, на територията 
подкрепа от някои велики си на Германската федерална ре
ли (Франция, СССР и Китай- публика. Това е опоред първи 
ската народна република) да те преценки и най-големилт 
запази независимостта на стра успех в пърлите следвоенни 
ната. Решение за озаляне на межщ у германски разговори,
принц Сианук са взели,Народ На орощата в Ерфурт Вили 
ното събрание и така наре- Щощ е поискал дишшматиче- 
чеяия Кралски съвет, при под ско признание на Германска- 
крепа на майката на Сианук та демократична република, а 
— кралицата. Събитията в 
Камбоджа предизвикаха трето 
жни настроения, ксито се свъ 
рзават и с положението в Лаос 
където американците все по
вече и все по-безочно се анга
жират. Затова и не изненадват

Брант улеснения за наоелепие- 
то. Диалогът който започна в 
Ерфурт обещава вместо досе
гашната затревена обстановка 
да доведе до нормализиране в 
отношенията между двете гер 
маноки държави. Напредъкът 
в отношенията между 
германски държави и тяхното 
включване в мирното съвме
стно съжителство може да до
принесе за подобряване на об 
станошката в Европа.

ТЕПАВАЦ В АЗИЯ

По покана на министрите 
на външните работи на Бир
ма, Камбоджа, Сингапур, Ин
донезия и Индия държавният 
оскретар Мирко Тепавац се 
намира на официално пооеще 
ние в тези страсти. Заради из
вестните събития в Камбоджа 
посещението на Тепавац в Ка
мбоджа е отложено. Тепавац 
ще размени мнения с колеги
те си от тези страни за по-на- 
тъшната активност на необвъ
рзаните.

двете

Събития, хора,
документи

НЕУСПЕШЕН УДАГ В 
КОНГО-БРАЗАВИЛ26 март 1942

На 22 март група командо- 
си-емигранти от Киншаса — 
временно превзели радиостан
цията и обявили сваляне ка 
режима на Нгуаби. Начело на

ПОСЛЕДНАТА БОМБА 

НОСТА СТДМЕНКОВИЧ 

БЕ ЗАПАЗИЛ ЗА СЕБЕ СИ
ИСТИНСКИ ОТГОВОРИ НА НОВИ СИСТЕМИ 

ТРЯБВА ДА ДАВА САМОУПРАВЛЕНИЕТО
-стза също ще потичат дина
мични инициативи и в който 
ще ое иззърщза творческа 
синтез, ст придобитите опити 
в практиката. Ръководните це
нтрове трябва да са в крак с 
инициативите и с най-прогре- 
сгавната част на Съюза на ко
мунистите, за да могат да да
ват отгевеои на крупните въ
проси пооредстшом общо спо
разумяване и творчески дого
вори, например по изготвяне
то на петгодишните планове 
за развитието и пр.

В боевете при Лебане взе 
участие един от първите бор
ци от този край КОСТА СТА- 
МЕНКОВИЧ. Косга бе без ля 
вата ръка, и затова не момее
ше да употреби пушка, а са
мо бомби.

Неприятелските войници ка 
то забелязали, че стрелбата 
от друга страна намалява из
викали:

няма. Те трябва да -се търсят 
в практиката и затова истин -— ИЗТЪКНА МИЯЛКО ТОДОРОВИЧ, ЧЛЕН НА ИЗ

ПЪЛНИТЕЛНОТО БВДРО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СЮК, ГОВОРЕЙКИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБ

ЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК В НИШ
оки отговори за нови системи 
трябва да даде самоуправле
нието.

— Предайте се в противен
случай всички ще загинете. Заседанието на новоизбрана

Косга им отговорил, че той та Общинска конференция на 
и неговите воййици няма жи- СК в Ниш беше удобен мо- 
ви да се предадат, заредил нос мент да се обсъдят някои ва- 
ледната бомба, лепнал на нея. жни въпроси .на бъдещото ра 
Останал на място мъртав. звитие на стопанството и на 

Така на този ден преди 28 обществените отношения в об 
години загина членът на Цен- щината, чието разрешаване би 
тралния комитет на ЮКП, имало характер на опит за е- 
член на Партията от 1919, е- Ди'г по-широк регион, както 
дош от най-популярните рабо и за цялата сТрана. Това са 
тнически бойци в Южна Сър- преди всичко самоуправтетие-

то в големите системи 
Той роден в Лесковац 1893 крупните интеграционни 

год. Преди войната бил пред- вати (Електронна 
седател иа културно-художест пост, машиностроене 
веното дружество „Абраше- 
вич", формирано от работни
ческо-спортния отбор „Проле- 
тер" в Лесковац.

Стаметсович е взел участие 
при формиране

иа самоу пра виталните отношр 
н.ия, които почти ежедневно 
пс-ставя нашата практика. Сти 
гна се, например, до големи 
интеграции, с които бяха съз' тоянно да увеличава 
дадени крупни предприятия с 
трудови единици в повече ме
ста и републики. Покрай ико
номическата оправданост и те 
хжолопичеаките предимства, 
такива интеграции би трябва
ло да подобряват самоуправи- 
телните и М)ежду,националните 
отношения. Те трябва да уве
личават самоупрашителните

Говорейки за политическия 
и за необходимостта 

Съюзът на комунистите
живот

лос-
своята 

във воекиднеената 
дейност, Миялко Тодорович 
посочи инициативите, 
бликат от .самата обществена 
база и от жизнената

ефикасност
Д. Янкович

които

БРАТСТВО

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ

Излиза всеки петък

Урежда редакционна колегия
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главен и отговорен редактор
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лугодишен 7,5 н. динара 
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друштвено книговодство 
Нар. банка Ниш

Печатница „Вук Караджич" 
Ст. Паунович 72 — Ниш

практика 
върху 

политмка- 
разви- 

възмож 
на полити

и ползотворно влияат 
конституирането на 
та на по-нататъшното 
тие. С това намаляват 
ностите за монопол 
чаоките центрове, защото 
литика трябва да водят 
ки. За състоянието

след 
пох- 

промишло- 
тютюне-

ва промишленост), след това 
връзката между базата на Съ
юза на комунистите и центро
вете на решаване, които с раз 
витието на демократическите! 

• отношения, се умножават, и 
най-сетне ефикасността на Съ-

ггрггва на трудещия се на ра
ботното Му МзЯСТО, пода дадат

водч-възмгажшюст за още по-голямо 
влияхме на трудещия се вър
ху политиката на решаване, от 
келкото тота беше случай в 
бившата трудова организация. 
Още повече, 
ое изрази Миялко Тодорович, 
че нашият 
кораб постоянно

на наши
те политически и обществени 
отношения става

на първите
партийни организации в 
па Сърбия. Зарад революцио
нната си дейност няколко пъ
ти бил арестуван, а 1940 бил 
закаран в концлагера в Биле- 
че, където били интернирани 
много комунисти, между кои
то Мота Пияде, Иван Милу- 
тинович, Иво Дола Рибар. Върху тези въпроси се спря

Преди войната е организи- и Миялко Тодорович. Той под
НЮ Най™^а”Г^ГаЧс Ч'рта' 46 ° ВС6 П°'ГОЛЯМата Де
тази от 1940 година. м-о^ранизиране на отиюшеюия-

Косга сталтенкович

юж-
характерен 

именно фактът, че в така раз 
членено демократическо 
моуцравитеешно общество, 
вото е нашето, няма вече е- 
дкн център, който би 
отговори на въпроаи, 
такова естество, че

юза на комунистите в съвремс 
тшите политически условия в 
нашето общество.

и са- 
как-

както картинно

самоуцр а1вител ен
давал 

често от
плава между 

статистическо - бюрократичес- 
ки и в историятехнократическо - бюро- 
кратичеоки скали, които зап
лашват Да опрат оамоуправите 
лмата афирмация на 
те се. Обаче

та още никой не ги е поста
вял. В такива условия Съюзът 
на комунистите трябва да 
не жив, креатигаен и творчески 
колектив.

та в нашето общество расте
. гласен за народен герой на 4 отговорността на комунистите

декември 1949 г.

е провъз
ста-трудещи- 

готоши решения
за по-нататъшното развитие

от чиито ръковод-Страница 2
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1,3 марк совата теопия
нещо завършено и п като на &зттват маркоавата теория за- 
новено, напротив т.» епРизк«с- щото тази теории дава само 
Дони, че ТЯ Р “„ сме у6е общи
крайъгълните каменинаСаМ°
т^тр^вГдГ3"0 С0Кна листи -

^зд живота" __

10 години от смъртта на И. Караиванов
ръководещи положения 

кс-ито в отделни случаи се при 
о- лагат другояче върху Англия; 

отколкото
100 Д0БЛЕ0ТЕН РЕВОЛЮЦИОНЕРФранция,

другояче върху Франция от- 
колкото върху Германия, ло- 
волак върху Германия, с-ткол- 
кото върху Руоия“ — подчер
таваше Ленин. На това 

ре програмно -становище 
формулира. в края на

върху

ГОДИНИ изостанат 
ш*е Ленин.

™Ка ДОхато 'останали 
тзтъмнати марксиста от 

дивете на междунанодната 
Ц^алдамокрац.ия ‘ А 
марксизма 
ВДнакЕю

пи-

свое
коетс; 
минл-

11 т.гзд ©ех — 1889 година, т.е. на 
чадото на стоята теоретическа 
активност Ленин остана верец 
п.рез целия ои живот. Негооза-

оо-
вяждаха

готов модел който 
е скроен заОсновната характерна черта 

на Летиш като тео,ритйк 
марксизма и като ресволюцио- 
нел вожд на пролетариата е 
че той беше тв-срче-зки марк
сист.

Тази овоя основна характер
на черта Ленин п-рояеи -в са
мото начало на 
своята теоре
тическа и поли 
тическа актив 
ност.
изтъкнатите ав 
тсрмтети от ме

ждународната 
ооциа-лдемо- 

кратия, които 
се считаха и на 
ричаха ортодо- 
ксии марксис
та гледаха в марксизма окон
чателна и заключителна тео
рия, пещ-о ко-ето само трябва 
да ое отбранява от противни
ка и да то популяризира и 
разпространява оред работни
ческото движение, Ленин в 
-марксизма гледаше крайъгъл 
к-.ия -камък на една н-о-ва нау
ка, която трябва да се обога
тят с нови опити, да се попъл 
кяша с ново съдържание и 
творчески да се развива по-на 
татък. „Ние никак не гледаме

всички 
положен и-л -и стра 

подчертава, че
и-1 гост -ое касае за общи ръко-
®=«мци п-о-ложеюия
ксикретжнграт 
рат в съгласие 
но иагориче-ако 
особ-ено-сти на

юстс1рич1еахи 
ии. Л-намна

в.съ- та политическа и тееритичес- 
ка дейност всъщност не е ни
що друго, остен конкретизира 
к-з и реализиране на това из- 
х-сгг.о становище.

Но Лел-тан не оам-о з-наеше 
страна, творчески да подхожда

марксизма той също така зна 
еш-з и в самия марксизъм, ко 
ето е най-съществено да ви
ди, материалистическата диа
лектика е която т-ой 
„най-дълбоката

които се 
и модифицгл- 

■зъ с специфич- 
положенне й 

всяка към

ТВОРЧЕСКИЯТ 

МАРКСИЗЪМ 

НА ЛЕНИН

До-като При президента Титовижда 
те ор-е тическа 

основа и живата душа на мар 
ксчама“.

И днес, след десет години, от смъртта му, той е 
жив — между нас и в нас.

Времето не заличи лика. му и името му.
Такива сламени оставя след себе си човек, който 

като революционер познаваше живота и хората 
от книги, но огг изворите иа живота. И тъй като беше 
на този извор, Караиванов умееше да. другарува, да 
учи, да съветва, да организира — работника, селяни
на, ученика и учения.

Това: го правеше в Китай, а арабските страни, на 
Балканите, в Австрия, в Полша и Съветския съюз.

Животът му беше революция и революцията —

Творческият подход към 
марксизма и орентировката 
към марксизма и диалектика
та даваха -възможност на Ле
нин ме са-м-о да разрешава 

сртодок- -най-зло-жените теоретически 
и-я -и на догматическия под- пе-облеми -на класовата борба 

ход къ-м -марксизма, които всъ 
щч-о-ст означаваха, 
ран-е на марксизма Ленин про

не

На догматическата

и пролетарска революция, но 
м умело да ръководи револю- 
цисната борба на пролетарма- 

тгазопостав-я диале-кт-тчзохи по та. Т-е му дадоха възможност

канонизи-

дход който изисква само стоя- в това ръководене да овладее
оная -ксн-кр-етност, която е в 
състояние да определи и най- 

н-его-в-ото специфично по съдбоносния момент, момен
та когато трябва да започне 
въстанието, момент от който 
зависи целият изход на бор
ба. Една минута по-рано би 
било много рагно една мину
та по-късно би било много

живот.
тзяна разработка на марксиз
ма и

Тъкмо затова той виждаше, предвиждаше и като 
че предчувствуваше. Това го потвърди със становище
то си към сталипшзма и Инфо-рмбюрото. Въпреки из- 
1штанията той остана верен на маркс-ленинско начало 
за отношенията между социалистическите страни. У- 
беден интернационалист, напримирим борец против 
шовинизма и всички видове хегемонизъм, Караива
нов, като българин по рождение, винаги вярваш з в 
дружбата между югославските и българския народ. 
Изхождайки от Димитровското станзвише за тази 
дружба, той беше върл враг на. великобългарщината.

Сега, когато името му споменаваме с уважение и 
почит, трябва още веднаж да кажем няколко думи 
за неговия хуманизъм и любовта към човека.

Той пристигна в Югославия Iсменно за.рад тази 
любов към човека. В ръкописа си — ..Фрагменти за 
другаря Тито'' той писа: „Много пъти съм се зами
слял кое е най-характерното за другаря Тнто. Дойдох 
до убеждение, че най-характерното, най-великото у 
него е онова, ко-ето е извор на всичко друго 
говата безмерна обич към човека."

Тъй като тази любов бе присъща и на Караива
нов, той се озова в Югославия. Така можеше да по
стът! само революционер о-т такъв мащаб. Затова той 
бе и остана доблестен като революционер и обичан 
от всички като човек.

люжангав.
„Ние считаме че за -руските 

социалисти особено е необхо
димо самостоятелно да раара-

така Ленин пишешекъсно
до своите д-руга-р-и от ЦК в -на 
нече-рието «а съдбоносните ча 
ос-в е на великия Октомври. Ге

Въз основа на член 34, 73 и 74 -от Статута нд из

дателство „Братство" в Ниш и на решението на Съве

та на издателството и нг. Издателският съвет от 6 фав-
ни-ят -на диалектиката се по
каза и като ган-ий -на револю
ционната борба.

Същата диалектическа кон
кретност и творческа -инвентив 
ност Лан-ин прояии и в след- 
р еволюционния период, в пе
риода на изграждането на съ
ветското общество.

Така във всички домени на 
своята активност Ленин се по
каза като творчески и с това 
като истински марксист. С не 
го марксизмът на теорията и 
практиката получи оная кон
кретност, прецизно-ст и цяшос- 
ноат която изискваше но-вата 
икономическа епоха -на импе-

руари 1970 г. се обявява

КОНКУРС не-

— за директор на издателство „Братство" в Ниш

Съгласно Статута кандидатите трябва да изпъл
няват следните условия:

— Виеше образование и 4 години журналистическа 
или издателската и подобна работа или шглувисше об
разование с 6, или средно образование с 10 години 
журналистическа и подобна работа.

Кандидатите трябва да представят:

— Молба

— Свидетелство за образователния ценз

— Документи за трудовия стаж.

Срокът за представяне иа 
руари 1970 година на адрес:
Ниш, потц. фах 83.

А. Л.

Формиран отбор за чествуване 

100-годишнината от рождението 

на Ленин
и преминаванетори аяпиама 

към социализма. Като творче- отбор от 11 души за чествува
не 100-годишнината от рожде
нието нг Владимир Илич Ло- 

IIа 21 март на заседание на нин.
ОК на СКС и ОК на ССРН в 
Димитровград бе формиран

ски марксист Ленин днес при
коитонадлежи не на ония 

най-много се позовават на нс^документит с е 28 фев 
Издателство „Братство на. ония които пай-мно М.го, но

го сс с него служа! за да кон 
кретизират неговата мисъл, да 
я обогатят и по-нататък твор-общпост „БратствоСъветът на трудова Димитровградче оки развият.

(„борба“ — 1964 г.)

ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО 

ОБРАЗОВАНИЕЧГ

ВАШАТА БАНКА Г. < наскоро сградата на детската градинаЧЕТЕТЕ И 

I РАЗПРОСТРА
НЯВАЙТЕ 

В.»БРАТСТВ0«

В ДимитровградКРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВЕЦ <ОБЕДИНЕНА
СБуЖоВЕаВ^У1»ДУДИ1ТА; ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА, 
ЛЕБАНЕ, ВЛАСОТЙНЦИ; ВЛАДИШКЙ ХАН »» БО 
ЛЕГРАД . Ц Щ. ,

* за «е плаша 6» - лихва

— «*
е тстраховап от евентуална злополука^ оаботят
Банковите клонове в Босилеград и СуРДулица Ра“отят 
от С.зо до 1<30 часа всеки ден освен събота и недели.

> трябва да бъде формиран Це- щ,е бъде построен още един 
агтър за п»редучшшщн«о обра
зование. Той фактишескм пр-ед

<
► 1

обект, която с настоящия да 
предела«влява Център за пре- 
дуяи'Л1Ино о бра з ова1яи с.

С това се дават

* <
<
< стцвлята едно заведение след 

съсди1ияпаи-ето на детската 
прадиша и забапачпицата.

Този въпрос обсъди меотда възможности

*
< по-гол еми<

► <* За за целодневен
► <
► вна Съветът за просвета и ку- пансион на децата от предучи 

лтура и изхолодайюи от нуж
дите на растещия град — взс|

=► лйщна възраст.I М. А.такава решение. За целта доI 1111111Ш1Ш1111111111111111111111111111111111Ш1111111111111
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СурдулицаСъбрание на Конференцията 

на синдиката Новоизбраният ОК на СНС в акция
ДА СЕ ИЗДИГНЕ РОЛЯТА 

НА СИНДИКАТА
др. нормата кциогаира правилно заради съ 

щсствуващи фамияиярносги и 
групашене. Директора не си 
гледа добре работата. Към ра

Нс изминаха ни 10 дани от лачените доходи и 
избирането на нония ОК по в;пи акта, трудещите не са пзс 
СКС и той вече започва раба ля дейно участие в донасяме-

*егж зтежНайЕ
«те с|явп и 1М члото- ш-гогерящи проррамя. Избира

елпит е фуп д а Ма. „„„„„„„„„„„„„„„„у,,,""", нс-го на директора неотдавна
е проведено нс въз основа на 
необходимост и способност на 
определен професионален лро 
фил, а въз основа на симпа
тии на една група хора околс) 
него.

на
ганмзация с била подценявана 
от другите. Тена е неоправдана 
и не дошриатаоя за решавал сто 
на въпросите. Например та-

Общиноюият синдикален съ 
вет и неговите органи са по
лагали усилия за създаване па 
по -демократически отношения 
в синдикалните организации, къв е случаят с хонорарната 
за цялостно участвуваше на работа. Катстеричитостта на си 
всички членове в изготвянето ндиката тя да се премахне по 
на най-важните решения за е зачитана. Днес почти всяко

пете на
чкатица" и в строителното про 
дприятие „Зидар" в Сурдули
ца по отстраняване па съще
ствуващите слабости“ и „Чс- 
ствуиането па стогодишнината 
от рождението па И. И. Ле
тиш“. Па заседанието црпсъс- 

ч лешовете на Коми ой -
-Секретар на първичната ор

ганизация на СК в „Зидар“ и 
участниците в разискването 
изтъкнаха, че тази трудова ор 
ганизация през 1969 г. напра
вила сбс-рот от 2,5 милиарда 
ст. дин., а отложила във фон
довете си 1,8 милиона ст. дин. 
От идването на Везимир Бое
вия за директор през 1967 г, 
същата стагнира и върви на
зад. За последните две године 
трудещите се за К-15 не са по 
лучили нито динар. Чрез реше 
ния на самоуправителнитс ор
гани са забранени: изплащане 
то на прекоЕремен труд, пол
зване на собстзени и частни 
коли за службени цели, набаз 
ката на основни средства без 
решение на самоупрдвителни- 
те органи, а някои неща се ре 
гулираки и чрез нормативните 
акта на трудовата организа
ция. Обаче, директора и ня
кои охоло него това много 
зачитат, а работят как наме
рят за сходно, което е против 
ко на нашите положителни 
принципи и законопроггиса-
НИЯ.

пооо:равно училище окрива 
някое сяюбодно работно мяс
то ,а това е случай и със сго- 
патомите орг лншз ациш. Против

тази организация.
Покрай това ос изтъкна, че 

синдикатът е настоявал да се 
премахнат воички видове отри 
дателни тенденции и бюрокра но на това има голям брой нс 
тнзъм в развитието на само- заети, които ежедневно, 
управителните отиошоншя. О- безуспешно очакват работа. 13 
баче поради спецификата, в повечето случаи синдиката ма 
която е работил синдикатът, териално е помогнал нсзасти- 
някои въпроси не е могло пз те и е настоявал най-трудните 
цяло да се разрешат. Тук се случаи да се решат. Също та

за това, чс в комуната ка той е тисистмрал за шрнс-
косто и

твупаха
ята за общсствсшо-.ик01НОМ!Ичс-( 

въпроси при Общинската 
пред-

оюи
к-С111с1>С11>с.ппил на СКС,

на останалите общрставитоли 
сиеоно ^политически оргашиза- 
ции и продоодатслитс на тру 
давите общности, секретарите 
па първичните организации 
на СК и директорите на пред 
приятията „Мачкатица“ и „Зи 
дар“-

Засоданието ръководи секре 
тарят на ОК на СКС — Стоя
дин СТСГ/КЛКОВИЧ-ДИНС.

По първата точка от днев
ния ред докладваха секретари 
те на първичните организа
ции на СК: за „Мачкатица“ — 
Раша Станоевич, за „Зидар“ 
— Властимир Цветкович.

Озкретарят на първичната 
организация на СК в „Мачка
тица“ и участниците в разис
кването изтъкнаха, че през

но

касае
няма чисто промишлен работ машето на стажанти, 
нмк, което с важно за създа
ването на по-добра трудова ди

сега не е докрая проведено. 
Дейността на Общинския 

сцштлина, навици и др. синдикален съвет е била вклгс
В комуната има 23 синдика- чена и в общата дейност на 

лни организации е 1.250 чле- останалите обществено - поли 
В мнозинството случаи тически организации. Особенонове.

те са показали успешна дей- когато става въпрос за илте 
ност. Обаче някои от тях са грацията, въпроса за незаети- 
се занимавали с вгоростепен- те доходи и др. 
ни въпроси. Често пъти меж
ду самоуправителните органи дейност на синдиката в кому- 
и синдикалните организации ната щс бъде насоча! а към 
не е имало достатъчно сътруд следните важни задачи: разви 
ничество. Това говори за все ти е на самоуправителнитс от- 
още неизграден конкретен ме ношения в трудовите органи- 
тод и съдържание на работа зации, общественото и самоуп 
в определензгге условия на раиитеишо договаряне, пови

шаване на личното и общест-

Стоядин СтоилковичПокрай другото бъдещата
Член на СЮК е от 1961 го

дина. Завършил е средно сто 
панско училище в Сурдулица 
и следва задочно ВПШ

1969 г. е намален производство 
мият план на 3.100 тона лив 
при 3.850 тона през 1968 год. Враня.
Много ое отсъствува от рабо- Още като младеж се изтък 
та поради болест, а което не пая с дейността си. Три пъти 
винаги е оправдателно. Голя- е бил комендант на младежка 
мо е и количеството на браку- трудова бригада. Бил е.предсе 
вани произведения. Механиза дател на студентското сдруже
нията е износена. Лоши са от ние при ВПШ във Враня като 
иошен-ията между трудещите е бил редовен студент. Дълго 
се в трудовата организация, време работил като пред<^да- 
Дейността на комунистите в тел на Общинския комитет на 
трудовия колектив нее на нуж младежта в Сурдулица на коя 
ното ниво. В течение на 1969 то длъжност се намирал все

до избирането му за секретар 
на ОК на СКС. Бил е и член 
на секретариата на Околий
ския комитет на младежта 
във Враня и Лесковец и член 
на ОК на ССРН в Сурдулица.

във

синдиката.
ветото жизнено равнище, как- 
то и воички други въпроси от 
областта за стопанското разни 
т:ге на комуната. Не по-малко 
синдиката ще ое заложи за за 
силването и определянето на 
личната и обществената отго
ворност.

За председател на Общин-

Пързичната организация на 
СК колкото и да е действува
ла не е успяла — отговорните 
са се оглушавали на решения
та й.

На края е заключено:
— Да се прегледат норматив 

ните акта на двете трудови о-р 
ганизации от надлежните слу
жби при ОС и да се обезпечи 
нормално функциониране на 
самоуправителните органи.

— Да се извърши аналити- 
ческа преценка на трудовите 
места и възнаграждението да 
бъде въз основа на труда и не 
гоните резултати.

— Да се нормализират от
ношенията, в колективите.

По въпроса за чествуването 
на стогодишнината от рожде
нието на ЛЕНИН се оформи 
отбор от седем члена, които 
ще подготвят програма за че
ствуването.

За по-спешно решаване на 
стопанските въпроси

Общинският синдикален съ
вет е решавал по безброй въ
проси от най-различни обла
сти. Обаче най-много е обсъ
ждал състоянието на стопан
ското развитие в комуната. 

Това, че някои решения и смия синдикален съвет отново 
препоръки на синдиката не са е избран Цветан Стефанов, а 
достатъчно зачитани

год. три пъти са следили из
менения и допълнения на пра 
вила пика за разпределение наговори, за секретар Стагопна 

незает агроном.
Митов, 
В. В.че в известни случаи тази ор-

■Ч/ЧЛЛ/\ЛАЛЛЛЛ/\Л/\ЛЛ.
След депрофесионализация-Събрания на избирателите и тру

довите хора в сурдулишката община
Босшшград та па председателското място 

в ОК на Съюза на младежтта 
в Сурдулица до избирането му 
на новата длъжност е работил 
в Дома на културата в Сурду
лица.

Изтъкнал се със своята дей 
ност и в областта на самоупра 
влението.

50.000 динара 

ЗА БРЕЗА
В Сурдулишко се провеждат 

събрания на избирателите и 
на трудовите колективи.

Разисква се предложението 
за бюджета на ОС през 1970 
г. който възлиза на 7.200.000 
н. дин.

Избирателите

рамата за работа на ОС през 
1970 г. и информациите за ра 
ботата на ОС и нейните орга
ни.

Събраните данни ще се раз 
гледат от отговарящи съвети 
и комисии при ОС в Сурдули
ца и с тях ще ое допълнят и 
'изменят преди посочените ма
териали, а след това към края 
на месеца ще бъдат предмет 
на разиокване и усвояваше от

Общинският комитет на Съ
Боси-юза на комунистите в 

леград на своето последно за-
и трудовите 

хора обикновено търсят реше 
ния на някои местни въпро
си, обаче поради 
финансови

садание взе решение да за де- """"гюмж, 
ли според своите възможнос
ти скромна помсщ от 50.000 та тревожи. Трудовата дисци- 
стари динара на семействата шиша не задоволява. Самоуп- 
на загиналите рудари в мина- равитешшия механизъм не сЪук 
та Бреза.

оскъдните 
трудно

ще се изпълнят исканията им.
Покрай това на разискване 

са и предложенията на прог-

аредства
М. ВеличковОС.

м. в.
..................................................................................... 1111111111111........ III........... .......................................................... .

В.

ИСКАТ ДА ПЛАЩА ЧУЖЦА 

СМЕТКА
: Ш

• II
Никола Йонев, работник 

във „Фабрад“, наследил апар
тамента на някогашния „фаб- 
радсв“ специалист Стамиша 
Петровия живее 
с получил ключове от

Просто, напросто, иска от 
Йонев да плати чужда сметка. 
Ако е наследил апартамента 
— не е наследил и дълговете 
му...

Има и нещо друго. В елек- 
трсдистрибуция — Ниш, зна
ят, че Петрович работа в Елек 
тронна индустрия. И защо то
гава не търсят сметка от не
го, ами разкарват други хора.

П случая елехтрепредприя- 
тието упражнява натиск вър
ху Йонев да плаща чужди сме 
тки ... Защо?

в мрак. Той 
апарта

мента, но тъй като Петрович
не бил ое издължил

Автобусът към
за ток — 

дължи 260 динара — клонът
на Елекгродистибуция Ниш в 
Димитровград не му дава ток! 

Йонов постоянно

„Промая" все
още трудно си
пробива път

се оплаква 
на председателя на общинска
та скупщина, 
предприятието, но те 
ра.т своето. Не помага

моли електро- 
си ка- 
нищо.Страница 4 М.
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разисквания по развитието през 1970 г.

НАБЛЯГА 

СЕ ВЪРХУ
ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

И ТУРИЗМА
Общинският комитет 

СКС, Изпълнителният 
на ССРН, ОСВ, СЮ1М и др. об
ществено-политически органи
зации се включиха в разисква 
нмята по развитието на кому
ната проекта-бюджета за 1970 
година. В уводното изложение 
Милан Кладжийски, началник 
на отдел финанзсии при Общи 
нската скупщина, напрани кра 
тък обзор на развитието на 
стопанството в Димитровград
ско през последните няколко 
години.

През 1960 година промишле 
ноотта е участвувала само с 
8%>, а селското стопанство с 
70,9% в структурата на нацио
налния доход. Днес тази кар
тина коренно е изменена: 
през 1969 година — промишле 
ностга е участвувала с 51,5%, 
а селското стопанство с 24,7%! 
Какша разлика само за непъл
ни десет години! Най-бърз ра 
стеж стопанството е осъщест
вило в периода 1960—1965 го
дина. В периода на среднооро 
чния план се забелязва по-рав 
намерен растеж, което, в кра
йна аметха е и една от цели
те на стопанската и обществе
ната реформа — стабилен и 
равномерен ход.

Взимайки 1969 година като 
база — през 1970 година, спо
ред предвиждания на специа
листите, би трябвало да се о- 
чаква:

★ нарастване 
дукта с 9д%,

* увеличение на национал
ния доход с 10,4%,

на на бруто про-отбор

'ИЗГЛЕД ОТ с. ЖЕЛЮША

обединяването на кооперации 
те, прибраха се агрономите от 
село в града, а ние, произво
дителите, оме оставени сами 
да се снамираме ... Искам да 
ми се каже какво се мисли по 
въпроса за развитието на сел 
ското стопанство.

Петър Гигоз каза, че в Скър 
веница с години нито един аг
роном или селскостопански те 
хмик не. е излязъл да изнесе 
сказка
стопанство. Нека другарите аг 
ргаоми излезнат от канцелари
ите — каза ГИгов. Чувам, че 
се оплакват от малки 
доходи. Щом като седят по 
канцелариите, а кооперацията 
се ориентира предимно

т Може да се очаква грационните процеси, за да 
може да се върви в крак с об
щия ход у нас. Той също под
черта, че занапред ще трябва 
да се посвети 1мимание на сел 
ското стопанство, тъй като 
промишлеността, с изключе
ние на комбинат „Димитров
град“ няма големи изгледи да 
се разширява. Но земеделска 
та кооперация, каза тай, ще 
трябва да изготви един дъл
госрочен план на развитие на 
производството. Ние само си 
мислим, че оме животновъден 
район. Я да погледнем колко 
броя овце и говеда отглежда
ме? ... В този отрасъл, про
дължи Манов, досега нямах
ме твърда и ясна ориентация 
и затова н.е постигнахме по-за 
бележителни резултати.

дойдат в затруднено положе
ние, да имат огромни загуби 
— а отговорните лица — не 
отговарят!? Аз съм категори- 
ческм да се търси 
нает. А виновниците за лошо
то положение в тези предпри
ятия се знаят. ‘Да се търси от 
говсрност о.т всекиго.

пови
шение на личните доходи с 
6,9,

* акумулатишността би‘ се 
увеличила с 8% и -пн.

'В разискванията, които ста
наха се чуха интересни мне
ния.

отговор-

Никола Цветков апелира за 
напред да се държи повече сме 
тка за изразходването на сред 
ствата в общинския бюджет, 
да се упражнява по-строг кон
трол.

Георги Алексов, републикан 
ски народен представител из
тъкна, че настоящата година 
ще означава стабилизация на 
димитровградското стопанство 
с разкриване на неизползвани 
те възможности в туризма и 
търговията. Той изтъкна, че 
е необходимо да ое извърши 
доквалифициране на неквали
фицираните кадри.

Според Алекоов, най-големи

на тема из селското

лични
Милорад Димитров говори 

за проблемите на земеделска
та кооперация „Сточар“ като 
изтъкна, че е време агроно
мите да излезнат от канцела
риите. То каза, че кооперация 

са та би трябвало да основе цех, 
В Димитров- който да се занимава с търго

към
търговия, тогава няма да имат 
високи естествено?доходи.
Впрочем, нека развиват произ
водството! Щом на село не се 
довежда електрически ток, не 
се гаоааят пътища, не ое по
добрява 

производство — тогава мигра
цията от село е единствено ре 
шестие. Но в настоящия мо
мент в глада няма работа за 
всички. Има хора, ксито оби
чат да живеят и работят на 
село, само кооперацията тряб
ва ди ни помага!...

Димитър Манов, съюзен пре

I

Кадрите, според Манов, 
ключов въпрос, 
град няма достатъчно кадри, 
а без тях не може да се вър] 
ви напред.

неизползвани ресурси в димит 
разградското стопанство ле
жат в гостилничарството и ко 
нкретно в туризма. Димитро-в- 
градско изобилствува с приро 
дни красоти, йма специалите
ти, които може да предложи 
на чуждитеи наши гости, на 
липова деловитост. Той изка
за мнение, че би било необхо
димо да се построи къмпинг 
край Лукавишка река. През 
настоящата година, подчерта 
той, ще е необходимо да ое 
предприемат мерки за поправ 
ка -и строеж на пътищата, еле 
ктрифициране на неелектри- 
фицираните села и тн.

Ксстац;ш Станков от 
Мъзгош говори за пропуските 
на земеделската кооперация. 
Той изтъкна, че на село са ос 
танали предимно стари хора, 
които не са в състояние да 

себе си. След

вия, а останалите да се насо
чат към организиране на сел
скостопанското производство.

оелокостопанското

Недко Божков от Тръноко 
Одорсвци говори, че напред 
не може да се върви ако не 
се търси отговорност. Той из
тъкна, че е Димитровград до
сега е имало случаи „Фабрад“ чев. 
и др.) отделни предприятия да

В разиокванията участвува
ха още Илия Петров, Дими
тър Славов, Любислав Илиев, 
Методи Георгиев и Иван Ден-

М. А.
дставител, говори за интегра
ционните процеси в Димитров^ 
градско стопанство. Той каза, 
че през изтеклата година ди- 

стопанство.

смиловци - Референдум 

в кожара „Братство"ЗА м итровпр адското 
с изключение на „Фабрад“ по

село

БАНЯЛУКА казаха положителни финансо
ви резултати, но това не е до
статъчно. Занапред ще е нео
бходимо да си ускорят инте-

На 20 март в кожара „Брат
ство“
дум, на който колективът с 51 
срещу 27 се изяони за изклю
чване на оекретаря Кирил И- 
лиев от предприятието.

частвуват в локалната трудова 
акция в Ниш—Бубан.

бе проведен референ-
•Омилсвци, най-голямото се

ло в Забърдргето, Димитрозгра 
доко е внесло над 1460 дина
ра за Баняшука.

дадат много от

Първите бригадира! ще за- 
минат на 9 април.

Годишно-отчстдо събрание на инвали- 

дите по труд*530, 
в основното 60 МЛАДЕЖИ И 

ДЕВОЙКИ НА 

ТРУДОВА АКЦИЯ

Смиловчани са внесли 
преподай ателите 
училище 720 и учениците са 
събирали 210 динара. В тази 
акция те са на челно 
между селата в Забърдието.

В Димитровградско владее 
голям интерес за тази трудова 
акция и в първите дн.и вече 
са ое записали над 30 души.

ОТЧЕТЕНИ ДОБРИ РЕЗУЛТАТИмясто

членове. Само през 1968 годи 
са дали помощи на стой

ност от 3 300 нови динара, до- 
като през 1969 — дали помо
щи на стойност от 100 и 200 
динара.

М. А. На 22 март в Димитровград 
се състоя годишно събрание в

Съюза
Шестдесет младежи и девой 

ки от Димитровградско ще у-
на м.

Общинския отбор на
инвалидите по труда. Кон

статира ее, че през изтеклите 
е забележело из- 

увеличение броя на 
— сега са 215 ду-

ВЪРШАЧКА- 

ТА ЧАКА
на

ПРЕДСТОИ СЪВЕЩАНИЕ С
НОВОПРИЕТИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СК

дв-е години 
вестно 
членовете 
ши. Съюзът на инвалидите в 
Димитровград работи органи
зирано от 1965 година. За кра
тко време е успял да създаде 
условия за допълнителна ра
бота за неколцина свои члеио 
в е а понастоящем разполага 
с един магазин, шест будки и 
от неотдавна откри и свой 
клуб.

В 1969 година една будка им 
бе разбита, но органите на 
СУП бързо разкриха крадеца, 
а Съюзът на инвалидите от да 
де признание на работниците
в димитровградския СУП за ок на скс в сурдушица щс 
успешна акция. Същевремеи- 0,рГа|Н|И,3(И|ра в началото на ап- . решение на Общинската оргат 
но изказаха благодарност за двуредно съвещание с но низания на СКС. 
помощта, К01ЯТО им е 01казал ^щриетите членове на СК. На Очаква се на съвещанието
Социалистическия съюз, оо- СЪ1В01дани)ето трябва ще при- присъствува представител 
щигаското синдикално вече съствуват около 300 новолрие- на СКС с когото ново-
Общиноката скупщина. ш членове. приетите члейове и общин-

политически актив биха

■ ■ •

В Мъзгош и ден днешен ои 
стои на анега една вършачка 

Шпиро Раяге- СЮ(К и СКС и Статутарното
— ни уведоми 
лов. — Понеже никой не ое 

— казва Раинтересува за нея 
ителов — нека и във вестника 
Излезе, дамо домакинът зе
меделската кооперация 
ково чуе за нея и ои я

в Су- 
прибе- Съю- 

с печалба от 
динара, дозсато

1968 годинаДеловата 
зът е завършил 
19 440 нови

1969 година е завършил 
печалба от 31 200 н. 

Инвалидите по труда 
и помощ на овои

На края бе избран нов уп- щс ое разгледат: „Историче смия 
равителсн съвет от 11 души. Окюто развитие на СЮК от ос беседвали по въпроси на на- 
За председател и избран Стан „„^даването до днес“ и „Пра- 
ко Савов., а за секретар Иван 
Апостолов.

ре.

Иначе вършачката с дока
рана в Мъзгош още по време 
на миналогодишната вършит-

политика.шата и външнапрез 
с чиста вата“ и задълженията на ко- 

ц, Б. мушистите опорад Устава на М. Вел.динара, 
са оказалиба. А.

Страница в
БРАТСТВО * 27 МАРТ 1970



N
'• V..,

шиш
== ВИСОК2
§
Ео Е ДОВЕРИЕ КЪМ КООПЕРАЦИЯТА* °за село

а
1от селоо

Е
Е= бяха премахнати.ния

Селяните се оплакваха 
че не се изкупват оре
хи, семки, фасул. Изку. 
пуването започна ведна- 
га. Бе обърнато внима
ние на директора, че ня 
кои ръководни хора в 
кооперацията са готови 
да се продават и за ку
тия цигари и по този на 
чип създават недовол
ство сред селяните. Та
кива явлепия има 
бено по време на вър
шитбата.

и с млякото.Е ложепио 
През 1968 годила коопе
рацията не е имала ни
каква печалба с мляко-

Този дни в Каменица 
се състоя едно интерес
но събрание, па 
по искане на селяните 
присъствува директорът 
на кооперацията Славчо 
ДИМОВ.

Иа събранието бяха 
разгледани въпроси, ко 
иго интересуват селяни

Е
=3 коетоЦифри и факти от плана за развитието |
I то с цел да запази це

ната при производители 
те. Тя с готова да пра
ви и в бъдеще подобни 
«стъпки с цел да не гу
бят производителите. Ко 
операцията, продължи 
той е готова да отдели 
средства за пабавка на 
пови машини, които ще 
бъдат в услуга па наше
то село. Той изтъкна, че 
кооперацията прави съ
щите остъпки и с мага
зините по селата. От 25 
магазипи по селата са
мо 10 са рентабилни, но 
кооперацията ги поддъ
ржа зарад услуга на се
ляните, които са нейни 
членове.

На събранието се из
казаха много селяни. 
Някои критикуваха коо
перацията и още на сле

К1МУНШ010 СМЕШНОн мшгаъЕ
Е==
в

§
§

то.
Директорът па коопе

рацията заяли, че и п 
Изатовци е присъству- 
вал иа подобно събра
ние по искане па селя
ните и оттогава работи
те тършали добре. Той 
се застъпи селяните да 
продават своите произве 
денил чрез кооперация
та, която ще им гаран
тира сигурна и солидна 
цопа. Той каза, че ня
кои други изкупчици да 
ват вромеппо по-полеми 
цени за да парушат съ
трудничеството между 
кооперацията и произво 
дителите. Същото е по-

За ележтрификацирапето не =В миналогодишния план за 
(развитието на Димитровград- може да ос кющг пох- Ц
оката комуна бяха набелязани валия думи. получи ооветле- = 
доста обекти за строеж. Най- ние пишново л нечцо ос па- 3 
важни бяха електрифициране праши в гадсиша и псгьрлаш. д 
то на селищата и строенето п за пьпищага Скщо, защо- в

то пътят за погаитошо не е пи §[

осо-

На събранието се ра
зисква и по други въ
проси и се постигнаха 
добри резултати. Дирек 
торът заяви, че коопера 
цията е готова да помо 
гне в изграждане на но- 
ила за овце, водопрово
ди по селата и подобни 
акции. Разговаря се за 
своеволията на някои 
работници от „Сточар", 
за пасбищата и др,

Б. Марков

1 П{
| 1 
= щ= н,
= дсл 
I В08;

I 1е1I Ищ

I Дач

на пътищата.
Някои нелца са осъществе- започнат, 

ни, някои остава да чакат „по- по ис с без резултати. в
добри“ времена, т.е. тази или От фондовете и общинския =
идните години, когато ще се бюджет ояха дадени значител Щ 
понасъберат пари. ни средства за олагоустроива- =

нето, с които се е поншлрави- в 
ло туй-онуй по селата и за 3 
селата. д

— Местните общности пол у в 
чиха един милион ст. динара = 
за уиравле(нчеаки работи и е- = 
дин милион за поправки на д 
комунални обекти по селата з 
— чешми, мостове и друго.

До края на настоящата го- — За моста при Камеямшка 
дина в Димитровград ще се из река бе отпуснат също един 
върши реконструкция и раз- милион, 
шцряване на електрическата 
.мрежа.

Е

ПОДМЯНА НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА 

МРЕЖА

тата

дния ден тези опуще-

Каа

СМИЛОВСКИЯТ „МОДЕЛа— Поправянето на пътища
та е глътнало доста пари, но 

Електродистрибуция от Ниш затова пък автобусите свър- 
вече е отпуснала 800 000 дина зват всички райони, с изклю-
ра за подмяна на мрежата. пение на Поганово. За лоправ Омиловчани си измислили

Очаква се, следст'вие 'рекон- ки на пътя Омиловци—Брай- свой модел за провеждането
струкцията на мрежата, и се- ковци са отпуснати 2,2 мшшо на разми събрания и съвеща-
лжцето край Луканишка рещ на ст. динара, за Трънкжо О- ния. (
„Белеш“ да получи електриче доровци — 3,8 милиона, за Не искат да се събират ни-

Долна Невля — 1,2 милиона то в кооперативния салон, ни- 
М. А. динара.

__ — Макар да няма видими
резултати, много работи са 
направени и по електрифици
рането. Изготвен е проект за 
електрифициране на селища
та; за Поганово и район Забъ 
рдие са купени по един сто
манен -стълб за приключване 
към електропровода, изготве
ни са проекти за електрифици „ е Резултатите обаче от
ране на Петърлаш, Радейна и _ Земеделската кооперация „дискусии“ са слаби.
Сливница, купен е трансфер- "СточаР“ Димитровград, цех Омиловчани слабо стоят с 
матор за Поганово. Висок, разполага с около един акцията по електрификация.

Градът също е получил зна вагоя овес- тип „Кондор“. Ове макар че тази акция трае 
чителна помощ от Фонда за на кооперацията през ми-
комунално строителство _ налатл грдина имаше високи

та „Сателит“ получи вода също до5иши- Вече около 5 000 кгр. 
и други нови райони на гра- е РДОИЗДен в Овстозарево. 
да, бе разширена електромре- И тая ГОДина кооперацията 
жата, поправени са някои ули ще осташи 5 000 кгР- овес и ще

пооре значителна площ.

■ ■
то в училището 
заведението на „Балкан“.

По този въпрос ни уведоми 
I и председателя на местната ор 

ганизация на Социалистичес
кия^ съюз в Смиловци Любен 
Любенов. Той ни каза, че ами 
лавчани наистина не искат да 
променят „сборище“. В заве
дението им е по-лесно за дис- 
куаия. Док^то събранието Да 
почне — поръчат аи по някоя 
и друга ракия, а после всичко 
си върви ... Трудно може да 
ш надговори човек след това.

а само в

ски ток.
ш№*
-■ у

»СТ0ЧАР
ПРОДАВА

Зг

«СЪРДИТИЯТ»
МАГАЗИНЕР -'л ^

ОВЕС
Магазинерът в село Болев 

дол Драголюб Апостолов и- 
ма обичай да се „разсърди" 
и да изкарва вън мющерии- 
те когато нещо не му е по 
кефа.

Така неотдавна изхвърлил 
от магазина една жена, коя
то сблъскал на вратата, 
разсипала захарта и др. сто
ки, които купила. Причина
та е била: магазинерът Апо
столов се разсърдил, че же
ната искала да даде яйца за 
да си направи покупки.

За поведението и отноше
нието на Апостолов към 
требителите знаят 
та на кооперация „Сточар", 
защото идват хора от Болев 
дол и се оплакват в Общин
ския комитет и кооперация
та, но мерки не се предприе 
мат.

За тях — Апостолов 
добър, па макар 
недоволство от неговата ра
бота.

’ *-
Е тези

по
вече от 10 години.

Не ое оправят и другите се 
леки ра&оти — комунални ак
ции, иякои въпроси във_ връз
ка с работата на земеделска
та кооперация и занапред 
остават открити и прочее.

ци.
Какви .ще са насоките в та

зи -година?
Предвижда се да започне 

строежът иа пътя за Погано
во. Ще се изготвят проекти за 
електрифициране на някои се 
лища, за водоснабдяването на 
Лукавица, а също ще се ока
же помощ в оправянето 
чешми по другите села.

Но фондовете и бюджетни
те средства няма да стигнат за 
воичко. Наоелението също ще 
трябва да участвува в работщ

Б. М. Значи, само 
работата не

с разисквания 
тръгва.по-

По следите нав управа- на-
М. НЕЙКОВшата критика

на

»СТ0ЧАР« ЩЕ
НАБАВИ
ХЛАДИЛНИК

тваси е 
и да има « ТКояФНА КОЛКО 

ЕЗИКА
лоте.М. ПА»м. н. н. Ч1'Л- V
Я1Й
вечгг

Колко стари са пчелите в IIпо-миналия брой 
Ми:к ч Братство“ писа вест-
__  за неред
ностите в снабдяването на Ди- ' 
митровпрад с месо. В бележ
ката ое казва, че месото от

0,0^» ЙХЖ ” ‘ К<Ма с *“•
Път на запад. Учените ечи- 1

чс от Интеии пчелите пре Н-а последното заседание «а

ан. През Пирен-еите 
тели

мог-ЗТ
■ре
»«

Медоносната пчела ое е по
явила на земята по-рано от 
човека. Нейната родина е тро 
пическа Индия. В Аме1рика 
пчелите били пренесени от 
първите европ-ейоки преселни
ци. По пчелите

на
СЕ ГОВОРИ 

В СВЕТА?

нас^’
от д 1
В П<
теее^ т

индианците 
познавали, че идват белите по 
робителм.

цеЮ-’
ст?-^.

I 40 11оке- 
те преле-

в Централна Ешропа.
При разкопките на гробни- мион пте 

ците на Тутанка-мон който е 46 б дат °тпуснати 50
царувал преди 3300 г.. е наме- ХШят 
Рен съд с мед.

за превоз на м-еоо.
Интересно е да ое проследи 

пътят на естественото разсел- 
взт на пчелите към Стария

На сввеР и изток те не 
могли да ое движат_

души, говорят на 1200 езика. мог^ 
устано Двестамилиошюто население ! 

в света на Африка говори на 500—800 ^3
езика. За ликвидиране негра- ‘ 
мотността в Брега на слонова
та кост обучението ое извърш 9

На последния световен 
грес на лидгшшстите 
вено, че днес хората 
говорят на 2976 езика.

Американските 
които са около 17,5

За набавката конна ТОЗИ ка-

*непрео-
твР%индианци,

милионаМ.



«мята между двете 
ции...

'Ндама проблеми 
то. Кооперацията
«срие на

кооггера- НОВИНИ

Трудови успехи на нашенцис изкупване 
опечали до- 

земеделските ггроиз- 
^дитадите. Започва подписва 
"!Т° на «урвите договори с 
коопфацията. Селяните без- 
?^10рва Уотановя®ат коопера- 

отношения със „Сто-

Ще се строи 

чешма
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ИНИЦИАТОР 

И ОРГАНИЗАТОР
Техническата слу 

жба на ОС Димитров 
град направи преглед 
на висящия мост на 
р. Ерма при основно
то училище в Търн- 
ско Одоровци и даде 
одобрение за ползва 
нето на^същия.

Този мост бе построен благодарение на активно
стта на местната общност, с председател .Петър Алек- 
сов и касиер Бранка Иванов и материална помощ на 
ОС Димитровград. Тази акция подпомогнаха и хората- 
та от селото; които дадоха по 2000 ст. динара. Мостът

* - Гражданите на с. Изатовци 
на едно свое събрание взеха 
решение да построят чешма в 
селото и също така да попра
вят улиците в селото.

За изграждането на чешма
та е обезпечен нужния мате
риал, а .водата е отдалечена 

на- само 50 метра от мястото къ- 
да дето трябва да се построи че

шмата.

С идването-ва пролетта оба
че не изчезнаха и старите раз 
при около рейсовете във Ви
сок. Не зачита се договора ме 
жду Пирот и „Услуга“ Димит
ровград. Рейсовете не се 
кат в Каменица и по този 
чин хората са принудени 
ои отиват пеша до своите се
ла. А това може 
ни и мъките

ча-

0 ПРОЛЕТ да се отстра
на хората да се 

избегнат, само ако рейсовите 
идват на време и в Каменица.

Б. Йорданов

Една полезна 

акция
има дължина 25 метра.

Специално признание трябва да се отдаде на Паун 
Алексов и неговите помощници Тодор Стаменов, а за 

желязната конструкция на Никола Ми

. и дребен добитък. В Камени
ца тези дни е същински па
наир. Кооперацията навреме 
изплаща на производителите

*

белееят- А 
ща запора 
р пролетни 
I пуснаха се 

ПО поле-
гервите

С пролетта идват и акциите
г„ата. ™-о. ;„„И”ГГ

ое и такива разгово-
ри: -други набелязани обекти. Бо- Младежите взеха .решение да

■ — Бре, хора какво става, оп лешдолци и оенокошани в то- работят на имотите на 
рани ое изкупването. Минала- ва отношение изпревариха кооперация „Сточар“ и за спе 
та година беше надтгреварване другите оела. Но очаква се, мелените парични средства ще 
с кооперацията „Сточар“ от че и останалите оела няма дй вземат радио-грамофон.
Пирот в цените. Сега май, ка- ос™«ат ”<^с скръстени ръце“.^ Пролетта ще пробуди всич-то че ли имат някакъв дого- ^
вор. Изчезнаха и недоразуме-

построяване на 
лошов и Никола Димов.

Ръководството па местната общност се проявя и
и на пътя Тър-при поправката на пътищата в селото 

нско Одоровци — Суково.
Тод. Стаменов

г8 зем.ста-

Това начинание на младежи 
те и председателя им Павле 
Николов ще помогнат и всич- 

Борис Марков . ки обществено-политически ор 
ган!изации в селото.

на проле
ете на едрия

Б. Йордановпж; • зшяаге&ййии

ПРЕВОЗЪТ отново 

НА ДНЕВЕН РЕД
не ие кално 

само по селата
ВЕЧ-Е четири — пет години 

населението от районите Стрг, 
лац и Звонце с една част от 
селищата от Димитровградска 
община постоянно разискват 
за превоза. В началото един- 

предприятие за превоз 
АТП

ствеяю
,ване на пътници беше 
„Пирот“. Услугите не бяха до 
бри и затова -имаше постоянни ТЪКМИМ СЕ я да пойдем у Димитров

град, бабата ми навързуйе на пърсти кво да ку
пим, при койи роднине да свърнем, кога да поз
дравим. Тамън стиго до вратата, из брашнар- 
никът изтърча снаата, увЪртела _се у брашно, 
води унукатога.

оплаквания.
Преди една година общин

ската скупщина в Бабушница 
разгледа и прие иска на насе
лението от тези райони да се 
позволи на „Ниш-Екопрес и 
то да подържа линиите 
тези райсн заедно с АТП „Пи
рот“. От тази конкуренция на 
селението -имаше голяма пол
за. Услугите наистина се подо 
бриха. Така -всеки ден в ед
но направление .вървяха дне- 

по пет автобуса на две
те предприятия. Ръководите
лите на двете предприятия ко 
нтактираха с общинската ску 
пщина с представителите 
обществено - политическите 
■организации от тези райони 
дори и с пътниците. Предпри 

_ , Млгят ятията искаха да се построят
различни области автобусна станция и ссрвионада се разберат помежду еш ^яц^атщя Бабушница, би 
Официалният език в " пе- летариица по районите и ти.

ин*«
хтт са говороаи "а*М!но вместо подобра.сс — ре 
ка и на безброй диалекти, ,ултатът беше обратен: 
досега ке учи ш /е правят планове да ое пре-
и за него са наРа*К махнат даете най-добри линии
ТО разпоредбите, за пътуване от Студена и Стре

Повече от а^^ата ^ лац. Говори ое, че тоша -реше- 
на страна а иис ще започне да се проюеж
изборите, понеже да от 25 марТ т,г. Носят ое 

испански език — ус- слухове също така, че общии 
бъде из- оката, скупщина в Бабушница 

с отхвърлила исковете на две 
те предприятия, че отбортици 
те като привърженици на ед
ното и другото предприятие 
са ое разделиш. Ясно е, че от 

поведение на отборници-

към
— Тате, рече, де поведи и Колу — детето 

школю пойде, а не знайенейе видело град, на 
кво йе трен.

Зарадува се че има с кога да путуйем, вану 
пойдомо. Дъшчамо и я и дете-вгго и детето за руку и

еле стигомо на Козарицу.то,
— Ама това сее ли йе Димитровград, дедо?
— Сее, синко. Там дека излази коджа пу- 
йе вабрика, това йе пруга ,доле станица.

„ВОЛОВАР“ на

шак
Попоказа му кво мого с руку, па заслазимо към- 
то градат. Над Димитровград ни завану дъж. 
Ка стигомо у Строшену чешму, гледам я, уну- 

омусил, нейе тека весел, ко на Козарицу.

зайезе-

Стомилионното население на 
Индонезия, разположено на 
13 000 острова, говори на по
вече от 200 езика. На архипе
лаг от 7100 острена живеят 
повече от 34 милиона филипи 
нци, говореши на повече от 
езика, спадащи към малайек 
-полинезийското езиково сем 
ЙСТВО. «•

оито пак са 
яътъчни. в 
живеят око 
говорят на 

ВДа и
кяг се

наре
жа населе- 
ЩУЯ На 
Зда. малко 
31- Въпреки 
о, но

Стигомо до мостовети, а оно се вечима
Детето поступкува, пробира, гледа кудесега рило.

да мине да не загази у гьолту, па дзопну у средпо-

вират.
Двама 

племена
ПО-ДОб-

ахолкото на
територията 
йонното й 

На повече 
13ика- Както 
На Африка, 

Вда °бгцоиа- 
ъй като в 
4 н» около 

Двама га- 
:ъц» област

ката.
наоелеяието 
участвува 
не знае 
повие гтеруанецът да

чии — Дедо, — рече — па оно тува по-кално 
от наше село.

е единственатаПарагвайдвуезична латиноамериканска 
нация: 54 на сто от населе
нието й говори на испански и 
на езика на гуараните, 40 н 
сто — само на

*рат в
__ Е па по-лоше йе синко. Они ка домду у

събрание само акъл. ни даваю прайтесело на
си путовете, плачайте си данакът . . .езика на гуа- 

на ези-
бирател.

раните, и 5 на сто —
А онядан чу дека половината тукашни град 

жанье не су си платили данакът за прайенъе на 
улииете. Ем не плачаю, ем не излазе кико ниие 
по селата — на кулук. Оно че, не издазе, това
си йе нина работа, ама ме яд що нам ни прода-

гЗедамо ра-

В Боливияка на испанците. е испански.официалният език
чувах езици-

кечуа, сходни
с ед

тоша
те ще страдат пътниците от 
тези райони. Населението от 
Звонски район е категорично

такъв

но най-често ое
те на аймара и 
помежду си. И при
на дума може да тфрази. Официалният 

Мексико е също папан 
владее от

в своето намерение в 
случай да бойкотира двете 
предприятия и да потърси ус 
луга от Димитровград, за да 
ое стърже със Суково.

ваю краставите, ка по селата по. сиват цели
език в богу оди ньи.Рат, «о след смият, но той »е се

Манна,а*олхо иидиан-кореяните жителиан-
1982 повече отт. ли- ците. Те говорят наотдалеченина 40 езика, толкова

индианциедин от друг. че



Да се запази дивечътНаши миньори ов Замбия разказват

ДРУГАРЯТ ТИТО СЕ РЬНУВА И С МЕН Една от дейните организа
ции н Бооилеградската кому
на е дружеството на ловците, 

лтели на заминалата вече вто ^ лого оога членуват 118 души, 
ра трупа работници от нашил като са миого заинтерссова- 
край. Поточето от тази пруп ]Ш за развитието ага лошджий- 
работгаици са от Бучи дел; ството, но и за опазването на 
рил Пгоров и брат му Цола,
Тасков Подай, Алекоо® Тодор 
от Ракита и ДР- 

Ив нося пито едно писмо от
тях —

за опазването на дивеча няма 
да ое грижат само горските 
пазачи, но и всеки ловец, в 
случая всеки от тях ще бъде 
упълномощен да обади всеки 
който лош безправно. 

По-специално ще се проведе 
селекция на ловджийските ку
чета, защото между тях има 
много мелези, които са вред-

дишеча.
Настояванията на това дру

жество са да привлекат и дру- 
питс притежаватели на ловно 
оръжие, които в изгодни оиту 
ации ловят непозволено и без 
контрол.

Констатира ос че 
рязко намалява. Причините 
за това положение са двойни, 
Като първо касае се за некон
тролирано убиване па дивеча. 
Такъв е случаят със зайците. 
Дребния дивеч нападат и уни 
щожават лисиците. В послед
но време им се прводружват >1 
кучетата — скитници, макар 
че някои от тях се третират 
за ловджийски.

За тези неща се водеха дъл
ги разговори и се взеха важ
ни решения, 
трябва да се засили ловната 
дисциплина. Това означава, чр

ни.каза Тодор — всичко 
записал на магнетофонна Покрай другото дружество

то взе решение занапред 
подхранва дивеча, особено в 
зимните месеци, а ще иревзи- 
ма и доупи мерки за опазва
нето им.

На събранието се проведе и 
избор за ръководство на дру. 
жеството. За председател отно 
ео с избран Вшшо Стоянов, а 
за секретар инж, Драган мИ- 
цов.

съм
лепта. Тук са поздрави и пос
лания до техните близки от 

Зшономи район. Тодор 
пат-

дивечът
целия
извади от торбичката с 
шие “1С1АТ" магнетофона и го 
нуапа. Най-наирод се чува му
зика от Шумадия, а след тегла 
поздрави и речи ага английски 
от негови приятели — замбий
ци.

Наши работници най-нап- 
род поздравяват своите деца, 
жени, родители. Описват живо 
та па строежа ХЕ в Кофус-поч. 
Всеки поздрав се съпровожда 
с плач и пеосяг. Интересен с 
поздравът ага Кирил Гюров от 
Буди дел, който непосредстве
но преди заминаването в Зам
бия сс оженил. Младата му

Накрая дружеството взе ре
шение на семействата на заги- 
налите в автомобилната злопс) 
лука на Весна кобила от соб- 
ствес-ги средства да задели по
мощ от юо.ооо стари динара,

Тодор Младенов и Мярка Стоичков с жени и девойки, ПОИ- 
то посещават строежа и устройват забавни програми

Като основно

В. В,

жена не го пускала и те ое раз 
делили без поздрав. В своето 
приветствие той дава съвети 
на жена ои като завършва с пе 
оента „Отиде си драги, без 
поздрав“.

Когато го попитахме каква 
е заработката в Замбия, То
дор ни отговори, че получават 
по 6.000 — 8.000 месечно. Но 
най-важното е, че хората от 
този край със своята пример
на и качествена работа достой 
но представят нашата страна 
в далечна Замбия. Той каза 
също така, че ваички наши 
работници никога няма да за
бравят арещата с другаря Ти- 
то по време на неотдавнашно
то му посещение в далечна 
но приятелска Замбия. Пр 
време на ррещата той отдаде 
високо признание на всички 
югославски работници на стрр 
ежа ХЕ.

— Аз лично — каза накрая 
Тодор Младенов — никога ня 
ма да забравя момента, кога
то другарят Тито. се ръкува и 
с мен.

ОБЕСИЛ СЕ УЧЕНИК-ОТЛИЧНИК

Тодор Младенов от Ясенов де л и Дана Начев от Вучи 
с убит Питон в горите на Замбия

дел

След 20 месеца прекарани в 
Замбия с втората група мгиньо 
ри от този район се завърна и 
Тодор Младенов от Ясенов 
дел. Тодор Младенов вече че 
тири години е виозквалифици 
рая копач, макар че е само на 
29-годишна възраст. Той е ве
че десет години миньор, а ба
ща му неотдавна е пенсиони
ран също като миньорски ра

ботник.
Макар навън да беше доста то 
пло, както и в кръчмата в 
Зшоици Тодор постоянно тре 
вреше от студ, защото както 
казЕ.а, за тия 20 меоеца не 
знае за температура по-низка 
от 40°С.

В кръчмата Тодор непрекъо 
нато отговаряше на въпроси, 
който поставяха близки и при

От погребението па ученика Петко Милев

Първият пролетен ден в Ди география, където бил изви- 
митрозлрад донесе и една тра- кан на урок. Той отказал да 
гедия. В следобедни!е чачеб- отговаря и учителката Зора 
ве, ученикът Петко Милев от Нацкоза го изгонила от час. 
1Уа клас, в гимназията „Йо- Той напуснал класа с думите: 
сип Броз Тито“, се обесил.

В критичния ден Милев и- 
мал час по история, руски и

К. Гюров

^ „Довиждане, другари!“.
Никой от учениците и учи

телите не направил забележка 
зарад отсъствието на Петко 
Милев до края на часовете.

Към 17 часа в Димитров
град се разнесе вестта, че Ми
лев е намерен мъртъв в озоя- 
та квартира на улица „Сутйе- 
ока“ Но 17.

В квартирата на покойния 
Петко Милев е намерена ку
тия оеда каустик и свежи сле-

__  ДО от по масата и край
около 2 кофата с вода. А Петко се о- 

®. оело лУкавица избух- бесил на един дирек, 
опи м.и-г^ В *Ъ^аТа на Гео' Вестта за трагичния край на 
нягт Г3' ^ожаРът обхва- 19-годишния ученик Петко 

°Ще нед<>ЗЪ|Ршена Милев дълбоко е трогнала ко 
о“ОЛКО мину™ от ' лестива на гимназията. През 
0СТ™ само пеп,ели- своите 26 години работа в гим 

мп1Ъ,Р6И бързата намеса назията — в нея не е имало 
И милицио подобен случай, а тя е получи 

^ Димитровград бя- ла много признания за успеш
ха опасени само мебели и ма на работа.
тата Со?°^^'е^г,МаТг'р1ИаЛ' и^'е" Въ® ирьзка със смъртта на 
чяй-1 ио ^ пожаР се преце- Петко Милев, директорът на 

П|глгчмпгоК|С>Л0 20‘000 Долара- гимназията Методи Георгиев V-™?“ата аа пожара не е каза следното:
УСТДНОИОНЯ. тт л ст— Петко беше отличен и у- 

по!рит ученик. Той е от ред
ките ученици, които с труд — 
от добър — стана отличник. 
Засега не мога нищо по-опре- 
делено да кажа за смъртта 
му, която трогна целия колек
тив. Целият случай подробно 
ще разглежда съответна коми 
сия при гимназията.

На 22 март след обед, съпрю 
да вождан от гимназиалната му

зика, бяха изпратени тленните 
останки на Милев в Драговй- 
та, където бе погребан.

Общинският съдия следова
тел Иван Тошев ще разследва 
случая.

АГНЕШКИ МЛЕЧЕН ГЮЗЕЧ Нарязва ое на порции 1 кг агнешко 
меоо и се запържва в 120 г мазнина до зачервяване с 
2 връзки ситно нарязан преоен лук. Месото се пооо- 
лява. Към него се прибавя 
ле ое поставя в тавичка или гювеч. Зализа се с горе
ща вода или бульон и ое пече. Накрая яденето ое за
лива със смес от 5 разбити яйца, 3 чаши кисело мля 
но, 2 лъжици брашно. Гювечът ое залича няколко ми
нути /в силна фурна.

или телешко Лукаввца
ПОЖАР УНИЩО
ЖИЛ КЪЩА

червен и черен пипер, пое-

ЗА ВАС, |Щ,. 
ЖЕНИ мВ\Г

*
*
*

Нарязва ое на дребно килограм агнешко меоо или 
Дреболии. Изпържват ое в агорещена мазнина. При
бавят ое 5 връзки ситно нарязан преоен лук, лъжи
ца брашно, 2 кафени чашки ориз, лъжица размита 

' 11 к доматена салда. Помляна ое, поставя ое червен и счу
кан черен пипер, гьозум и магданоз. Налива се чаша 
гореща вода или бульон и ое поставя да заври, да ое 

АГНЕШКА САРМА-КЕБАЛ поеме водата от ориза. Веднага след тава сместа ое
дръпва от огъня, за да изстине. Булото се омекне и се 
нарязва на 6 къса. Във всяко късче ое авива 

“-порция. Парчето було се разстиля по дъното на
купчинка или в лъжицата, с ксягго ое разлива супа. 
Върху него ое изсипва една шеста от сместа и краи
щата на булото се затъват. Така приготвените сарми 
се нареждат в намазана с маало тавичка със завитата 
част надолу. Заливат ое с малко гореща- вода и ое пе
кат в умерено гореща фурна.

К™ кебапът' ое опече и булото добие приятно 
розов цвят, се приготвя заливката: 3—4 яйца разбити 

■ с чаша кисело мляко. Кебапът се пече оде 
минути в силна фурна. Когато стане дтГи 
със счукан черен пипер и магданоз наръова

отделна 
. малка

Ц. Боялия

''""‘'"""""■'"'■'У.гюлгммжмгм

ПРОДАЖБА

Продавам машина за праве 
не на газирана вода, унгарско 
производство, тип 
дрична машина.

цилии-

Заинтересовалите 
се обадят на могат•Ч*; адрес:

.1 Димитър МИТОВ
кв. Моша Пияде, 25/19
Ниш■Ч.

■1
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култура ★ просвета * изкуство * култура * цртреща * ШШшсаво

ДЕН за мисли
от Емил Калъчев —

т 5
бе безразличен. Някога, когато С1 

спуокаше от хълма, ое загледаше зап па 
дината към тумбестата равнина Тя кгп 
магнит прилепваше погледа му ,и такя 
ше. докато се изравни с нея, докато ст-Г 
псше върху рохкавата й надупчена кп4 ,' 
По това време комай и къщите * 
не бяха достроеии, 
гнойница се бе подало 
табана. Там, където

о^гяег,ГМКаВаЛО през ума- е «имо някоя И 
I У галия, че не можеше да запали
т,тч!?!?УТ'°ТО'' мо'ето обикновено плаши но- 

Ците, изобщо не си струваше да мисли. 
т^л'1‘1Ше сще малко, едно незначително 
разстояние, което трябваше да премине 
д.-шс На връщане от мината. Този ден ис
каше да стипне до

цигара.

къщи по-рано и тръг
на, заобикаляйки бамята, като буца кю- 
мюя като въглен. Насреща на най-висо
ко ояха изпълзели къщите, онези същй- 

в ксито потъваше г 
всякд с.Мяна. Зад гърбовете 
захождаше и те 
Отокачаха

на хълма 
катоа зад падината 

само 'Връхчето 
лентата изхвърляш е 

плявата от новия рудник. имаше дъюзо и 
воякога, когато слизаше от хълма запъ 
тен натам, погледът м,у отлиташе докъде 
бе затрупано дървото гирез този ден Но 
затрупването стана така невероятно бъп- 
з°, че днес и той, и всички с които по то
ва време отиваше на работа, вече не вяр 
ват в съществуването му. От височината 
забеляза как един ден долният край на 
табана близна дънера му. После тази на
хална кафява грамада запълзя 
ию нагоре, извиси се до най-горните 
ни. Хе безпомощно ое протягаха 
високо, с надежда да ое отскубнат, но теза 
беше безнадежден напън.

Една сутрин дървото 
ствуваше.

Върху подпухналата равнина 
само еи тази пришка — табанът. Подува
ше ое все повече и повече, 
не искаше да забеляза.

Дървото вероятно отдавна бе станало 
въглен, също такъв, какъвто излизаше от 
галерията всеки ден и той — прогизнал 
от черния прах.

Сега знаеше, че за последен път пре
минава това разстояние. Само че днес — 
от галерията към хълма с посивелите от 
праха къщи. Много дни преди това бе 
правил сметката в трудовата си книжка, 
ден по ден, смяна по смяна. И знаеше, че 
това разстояние е последното. Днешното 
назначение беше последното. Този път 
към забоя, смачкан от надвесените сводо
ве на галериите, беше последният. Но ня
маше никаква разлика. И одеве, при пос
ледното влизане под земята, все така бав

на
те. след овършъка на 

им слънцето 
изглеждаха като живи. 

ту встрани, ту назад и на чогек 
му ое струваше, че искат да увеличат раз
стоянието между себе си и него.. А беше 
•и без това толкова дълго разтояц-гие, тол- 
кова дълго, че нямаше време нито за една 
мисъл. Но те изведнъж разтвориха пред 
него шахтите на ОЕОите стълбища и той 
потъна в тях.

И ненадейно в тази благоговейна 
шина гръмна музика, непристойно дръз
ка, музика на много гласове, на 
погледи, на много усмивки, на много це
лувки — сипкави и горчиви като прах.

— Честито!
— Честито!
И сякаш от залеза дошла, с неговите 

далечни и главозамайващ и цветове, 
щерята разстла пред нозете му черга. И 
той тъпче замаян, с треперещи нозе тези 
несз-естни цветове, лепнали кротко под чер 
ните гумени цървули. А дъщерята размо
тава залеза и в ръцете й избухват 
мъци.

стремител- 
кло- 

все по-
ти-

много

вече не съще-

остана
дъ

но миньорът

пла-
ПЕНКА МИНЧЕВА „КОПАЧКИ“

— Честито!
— Честито!
Дъщерята размотава чергата. Приве

дена на пода тя изглеждаше все така мал
ка и невръстна, както тогава, когато той 
за пръв път се спусна оттук надолу към 
мината. Тогава табанът все още мязаше 
на гнойница, да го ритнеш, ще се разхзър

КПО пред нови задачи

Най напред читалищатачи.
И ето всичко се размота до края, до- 

трапезата с гозбите. Дъщерята ое изправи 
и цялата й снага запълни .прозореца.

„Че кога порасна толкова!“ 
си го помисли.

През (раменете й миньорът погледна 
навън. Там някъде, от другата страна на 
падината срещу залеза, -хоризонтът бе за- 
ггрищен от друга преграда. Върхът на та
бана вече надминаваше височината на най • 
високата къща на хълма.

Дойде първият ден, определен за ми-

Как общинската култубрно- 
прссветна общност в Босиле
град да засили своята дейност, 
и да стане същински носител 
на културните стремежи в ко
муната и да разреши своите 
материални трудности, бяха 
доминиращи въпроси върху, 
които с-е разисква на избор
ното събрание на тази култур 
на организация, което се про 
веде тези дни.

ти за обезпечаване на оредст- 
ва за културни цели. Да напо
мним само за някои от тях. 
Освен средствата, които ое от
делят от бюджета, на култур 
ките общности принадлежи и 
част от средствата от републи 
канския данък — оборот на 
спиртни питиета, подаръци, 
доброволни давания, средства 
от самооблагане и др. При то
ва например само от данъка 
ка спирт годишно в Босите г- 
радско могат да се осигурят 
над 20 милиона стари динара.

но и заинтересовано напълни лампата си 
с карбид. Все така бавно и заинтересова
но побъбри за разни работи и после по
тъна в галерията, оплискан от ръждивата 
светлина на лампата си. Все така последен, 
за последен път извървя това безкрайно 
разстояние, толкова дълго, 
време дори за една мисъл. И сега, кога
то беше отзад, не искаше да си спомня, 
че в същност единственото нещо.

само

че нямаше

което СЛ1И.

В Босилеградскитс училица Своите скромни възможнос
ти тази единствена културна 
институция в комуната е из
ползвала, 
по-важни културни манифеста 
циж са организирани от нея. 
Но това не е достатъчно, за- 
щото културната дейност в 
комуната не ое движи израз
но с обществените нужди. По
край тева разнообразието на 
тази дейност е ограничено й 
се отнася само до читалища-

някои
важни манифеста-

Заплатите се увеличават 17 |„ Обаче поради слаба заинте- 
рзсираносг такава общност 
взе още не е формирана в ко 
мулата. Наистина бил е офор 
мон инициативен отбор, но " 
той не е изпълнил задачати

Всички досегашни

тата да се намери в добро ма
териално положение, но 
предпоставка средствата раци
онално да ое ползват. При раз 
предел ямето на тези средства 
образователна общност е има
ла пред вид именно това не- 
в а нещо. Затуй над един ми
лион е заделила за материал
ни разходки, което позволява 
училищата да прибавят не ма 
лък брой необходими наглед
ни и други учила.

Все пак в тази учебна го
дина най-много ще се 
шат личните доходи на проове 
таите работни I(и. 
това е 17 на сто, тъй като та-

подобри обзавелеността на ка 
бинетите и др. Затуй и запла
тите на работниците от 
училище са най-ниски по 
ношение на другите в кому
ната.

Без оглед, че в комуната гю 
стоянно се изграждат нови у- 
чшшщни сгради и то 
с помощта на местното само
облагане и доброволната ра
бота, все още има дотраяли и 
несигурни огради за провежда 
не на обучението. Това е един 
от по-важните проблеми 
просветното дело.

Имайки пред вид тези обсто 
ятелства образователната 
шност за тези цели в тази го- 

ще задели 80.000 динара 
и ще притскне на помощ в 
^ограждането на училищните 

Дукат, Милевци, Гор 
Любата и Долно Тлъмило.

Ло-големи сродства в сравпс- 
ние с

На 22 март в Босилеград за
седава новоизбраната скупщи
на на Общинската образоватд 
лна общност. Тя прие финан
сов план за просветното дело 
в комуната за тази учебна го
дина и избра ново ръковод
ство.

За председател на образова
телната общност е избран Ла
зар Стойнев, преподавател в 
бооилеградското основно учи
лище, а за секретар на изпъл
нителния отбор Гоне 
ров, гимназиален учител.

Централните основни учили
ща, които финансира тази об 
щност, не винаги са зачитали 
нейните решения и препоръ
ки. Таяса се е стигнало до го
лямо и не много оправдано 
разнообразие на 
при просветните работници.

Самостоятелността на училц 
щата често се 
по отношение на финансовото 
разпределение на средствата. 
Почти всички училища 
зват средствата за материални 
разходки за лични. По такъв 
начин обзавеждането и осъ
временяването на обучението 
получава второсгепеио значе
ние. Изключение е основното 
училище в Босилеград, което 
дори жертвува от личните за 
материални разходки, за Да

под
това

от- ои.

Също така за Босилеград 
става все по-необходимо да 
има културен дом.та, киното и до още 

по-малкоглавно
За сега читалищата са на 

преден план
ЦИ1И.

Това означава, че п областта 
на културната политика и ней 
ките и0июк1ва1М'ия 
отсят много задачи, но и въз-

Вое докато не настъпят по
добри материални и други ус- \ 
лееггп КПО ще се ангажира 
да подобри работата на цен
тралната и районните читали
ща, келта да снабди с още 
келта, списания и вестници. 
По-специално ще настоява за 
непосредственото свързване 
на тази културна дейност с об 
щите нужди в комуната. В 
тоя смисъл тя ще сътрудничи 
с останалите обществено-поли
тически и трудови организа
ции, като иницира формите 
ка културния живот.

КПОпредГлиго- пови-н а
МОЖ1НОСТИ, и то предимно и 
културната политика па село. 
защото освен скромни читалч 

зи година учител ще има сред тук л,е съ.щ,е,1Л,вугпат пикак- 
на заплата 104.000, преподава
тел 117,000 и гимназиален у-

В процент
об-

в"л други форми на културите 
дейност.дина

4'И.тол 140.000 стари динара, 
За разлика от преди от об

щите оредства са заделени 50 
хиляди динара за възнаграж
давано на онези училища, кои 
то постигнат най-добър успех 
при тестирането на знанията 
на. учениците.

Всичко тева ще 
просветното дело в комуната 
и тази учебна година да пости 
пие сравнително по-добър ус- 

сравнен ги е с миналата

заплатите За изпълнението на тези за- 
по-голе-дачи са необходими 

ми матсриадапи средства. Това 
ксето дава общината не ст-и-

опради в
назлоупотребява

га.
миналата година

Закъснява се с формирането 
на културна общност

Още миналата година Релуб 
ликанската скупщина е изгла 
суиала закон, съгласно който ри Стоянов, гимназиален учи- 
в общините да се образуват тел, 
културни общности. Тоя 
кон дава широки възможнос-

пол-
На заседанието на Скупщи

ната се избра нов председател 
на КПО и съвет от 13 члена- 
За председа.тол с избран Заха

В тази учебна година про- 
дело в комуната Щ9 

4.251.000 динара, 
почти с 900.000 дина- 

миналата година.

спомогне
овети ото 
разполага с 
което с пех в 

година.ра повече от 
Една тачеава сума предлага по 

възможности проове-
за- в. в.В. В. — Б. К.-големи
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слем с първия мрак се ОЗфоду
ме в'ьв Вълиоовия. По аът„ 
кс ставаше дума да 41ЗАБЕЛЕЖЕНО
Вълкшмяии го „правили". %.м. 
ли че копали канавките 
та вместо да хвърлят 
им, те я хвърляли на

ВЪВ ■И каа
адра- 

трасето
По този начин пътя прилича 
на дълбока оран с трактор 

Когато попитахме във Въа 
котн.я защо са направили 
— ни казаха: Искаме пътя да 
„издигнем", да бъде по-висок 
за да нс слива водата по ' 
го ... Но така както са

ВИСОК
... През Видлич трудно ос 

минава сога. Снегът още 
се е 
тят е
ва шофьорът Симо още 
стшннал във Висока, вече мис 
ли как ли ще се върне обрат
но. В „газ-яката“ се намерихме 
съвсем непредвидено, 
пътници. И макар че имахме 
двама „прекобройии“, шофьо;

Симо не се сърдеше. Та
ка е почти винаги когато пъ
тува за Висока или Бу-рела.

Все до върха на планината 
бяхме много. По когато „га- 
зиката“ започна да се спуска 
по нанадошшдсто над Брайко- 
вци
Но и покрай това — компании 
ята беше весела и разговор- 
лпва.

така
НС

стопил, а вали и нов. Пъ- 
тесен и стръмен. Зато- Пене г<> ла-

П72Е1ИЛИ — няма да могат ла 
стъпят на него до юни дока- 
то нс припекат юнските гор^ 
ЩКК1И, пък и тогава колко щ- 
с път... А до самото село 
хубави камъни и чакъл,

... Председателят на местна 
та общност Манол Велков бс 
свикал събрание, на което да 
се разисква за проектобюдже
та и обществения план на об
щината за настоящата 
на. Райко Зарков в къси

повече
има

рът
С. КАМЕНИЦА

ИСКАМЕ ПЪТ, ТОК, РАБОТА годи- 
чер.

ти запозна съселяните си с ла 
чс-ртамията на плана и бюдже 
та, а след това станаха разис
квания.

имаше място за още.

До Долни Криводол едва ми 
нахме. Пътят през Висока, на 
право казано, е непроходим. 
Разбит е от превозните сред
ства, а кой зпас откога е по
правян. Но височани изглеж
да не мислят да го правят, ча 
кат друг да им го поправи... 
Искат това да направи Общия 
ската скупщина.

попадайте'. Много ли благода
рим за услугата...

— Не с така — възразихме 
неколцина. Не винаги бива та 
ка ... <

— Искаме общината да 
прави пътя от Долни Криво
дол до Вълновия; да се подо
бри ветеринарната служба; да 
се дава работа на вълковия- 
ки; искаме парите от данъка 
да се използват за благоуегро 
ягаане на селото, а не само да 
се строи в Димитровград.

— Да се поведе повече ред 
при изкупуването на произве
денията,

— Може ли Вълкозия да се 
присъедини към Пирот?,

— Да се доведе електричес
ки ток във Висока!

И така нататък.
На зададените въпроси Зар

ков даде изчерпателни отгово-

— Ето, притесняваме ви се
га — започна Ягода. — Но ка 
кво да правим. Няма се как. 
Пари нямаме, а трябваше да 
ходим в Пирот и Димитров
град с момичето да свършим 
някои работи ... Ще извиня
вате, но какво да правим ...

на-*— Съгласна съм — каза Я- 
года. Не винаги с така. Ето и 
аз взех 7 години по-млад мъж. 
Когато дойдох в Изатовци от 
Ръжена, всички казваха — до 
йде „хубава невеста“ ... 
днес когато ме видят във Ви

сто

В Каменица, в кръчмата е 
пълно с хора. Та нали е цен
тър па района, а пък тоя ден 
и преподавателите са 
някакво съвещание, рейсовото 
оставят пътници . . . 
сс хора от Болсодол и Сенокос 
и другите виоочки села.

Но тся път тук е по-шумно 
от обикновено. Дошъл е пред 
содатсля на Общинската скуп
щина Димитър Славов, секре
таря на комитета Райко Зар
ков. И хората използват въз
можността да ли питат за елек 
тричеокия ток, за млякото, за 
вълната, за пътя през „въра“ 
(така те казват на Видлич)... 
Няма време да чакат събрани
ето.

ималиИ
Отбиват

хората казватсока
я у баката невеста ... Изненадах се когато в Дол

ни Криводол видях рейс! 
нима но този път вървят рей
сове! Но ето — вървят.

С момичето — наникъде. За 
върши гимназия, а няма въз
можност да следва. Ще чака. 
Пък...

Та
(Когато разправяше за таки 

ва работи дъщеря й Снежана 
я поглеждаше остро).

Б магазина в Долни Криво
дол съмнително въртяха с гла 
ви когато чуха, че с „газика- 
тл“ искаме да отидем до Въл
новия.

— За него не е проблем — 
каза един от компанията. След 
година или две 
некему на шията, ще си наме 
ри сайбия ... и издръжка. За 
„мъщината“ е по трудно ...

— Сега е борбата за децата 
— каза накрая Ягода.ще виене

И току-виж — стигнахме в 
Брайковци. ри.

— Лесно щеше да бъде а- 
ко имаше „младиня“ на село.

— Трудно ще можете да се 
пребиете през барите — каза 
магазимера.

Оставихме Томислав, а след 
това продължихме за Изатов- *

Питат какво ще стане със 
здравното ооигуряване на зе
меделските производители, да 
ли ще се увеличи? Как да се 
намери работа в града и др. 
Задават с хиляди въпроси.

ци. ..Сбсрен пункт“ за връщане 
назад беше в Каменица. Към 
полунощ две „газикл“ с „те- 
ренцл“ запълзяха по склоно
вете на Видлич. С големи мъ
ки и страх се изкачихме 
върха на Видлич.

— Е, все ще ое намери, пък 
и защо да не вземе някой по- 
стар?

Когато е услуга — да е ус
луга — каза Симо. Но Симо реши да направи 

опит.
— Да, днес става така — 

млади момя взимат и по 15 
години по-възрастни момчета 
от тях, но после не бива .. . 
След години те се пускат в 
„движение“ .. .

На раздяла Ягода и Снежа
на ни поканиха на гости: — Карай през ливадите — 

каза Райко.
на

*
— Щом не можете сега, 

друг път да си знаете: първа 
та къща на края на селото. За

(
После беше лесно.Така и направихме. Къде 

през ниви, къде през ливади.
Привечер хванахме воеки за 

,своето“ село. М. Андонов
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пай красивия ден на най-хубавото лято, и най-чудна
та година в историята, ходеха 
вънредно удобни за крикет, 
вслушаш, да чуеш шум 
върху тревата, скърцане 
благ отклик

рмшдадашш®
|ТУК ИМА ТИГРИ»
КОДкооообввоииимом

из зелени поляни, из- 
гдето би могло, ако се 

от падане на дървена топка 
при .лишаване през порти.

РЕЙ на гласовете, внезапен 
някои трем покрит с бръшлян, 
в кана, в която се 
сезон.

женски кикот зад 
подрънкван е на лед 

изстудява чай през горещ годишен
#о

♦ ♦♦
БРЕДБЪРИ — Ех .каза Дрискъл, един от най-младите чле

нове на екипажа, душейки 
за бейзбол; сетне 

Момчетата 
бейзболния

Е въздуха. — Нося топка и 
ще поиграем. Какъв терен! 

се засмяха тихо, като си спомниха за 
сезон, благият ветрец подтикваше да иг

раят тенис, времето каточе ли беше създадено да се 
въртят педалите на колело и за беритба на диво гро-

1 2 — Господи! Земетресение!
Четертън побледня, останалите се смееха.
— Не ви обича, Четертън.
— Глупости!
Треперенето на почвата най-сетне
— Е, добре — каза капитал Форестър _

ЗДе.

Бихте ли обичали 
попита Дрискъл.

— Знаех, че нещо не е както трябва — извика 
етертън. Тревата скоро е поносена!

Тази трева несъмнено

да окосите всичко това? —престана.
понеже

почвата пе се разтърси за нас, вашата философия тук 
очевидно не се възприема. 4

Случайно съвпадение — отговори Четертън с 
усилена усмивка. Да тръгнем сега, и бързо Бих же 
лал сондажната машина след половин час да направи 
няколко пробни сонди. •

- Почакайте една минутка - каза Форестър ка
то престана да се смее. - Най-напред трябва да ш-

животни или хора с враждебни намерения 
не се случва всяка

НАУЧНО - 

ФАНСТАТИЧЕН 

РАЗКАЗ

§

расте съвсем кратко, 

един шубрак и го настъпи сЧетертън плю върху
обувка.

Не ми харесва, не ми харесва. Ако нещо ни се 
случи, никой на Земята никога няма да узпае за това. 
лупаво правило: ако някой космически кораб не се 

върне, ние никогаВпрочем,
не изпращаме друг, за да узнае-'1година да кацнем на една тъй

рекнете ако жел^Г дТя р^гледалГ мащ<о.

Добре каза Четертън деато 
към тях. — да направим

сим 
да ни уп-

какво е станало с него.
— Съвсем естествено — обясни Форестър. — Не 

можем да губим време 
ждебни снегове. Във

напразна борба с хиляди вра 
всеки космически кораб е вложе

но много труд, пари, животи. Невъзможно е да гу- 
им две машини, ако една е показала враждебността 

ка някоя планета. Кие слизаме само на люгролгсЗизк 
планети. Като тази 

— Често се

все присъедини 
това малкото е възможно★ по-скоро.

Оставиха часовои на кораба и отидоха през поля 
се спуснаха в 

екскурзия в

и ливади, стигнаха 
малки котловини. Като

в питомм долини и
тук.

питам — каза Дрискъл — каква е 5п-
орлях ученици на
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Димитровград МЛАДИТЕ САМИ ТРЯБВА
Формиран нов младежки актив ДА се изборят за място

В Димитровград на 20 ма.р 
тази година се състоя общин
ска конференция на Съюза на забава и развлечение, спорт- 
младежта, която обсъди ме
тодите на работа в СЮ|М, под дък, тогава някой може да из 
патешките за Деня на младо- ползва тази пасивност и да по 
стпга и др. акуални въпроси. Б ' чне да привлича младежта на 
работата на конференцията у- своя страна. В Димитровград

ско това явление не е масово 
и не представлява никаква о- 

пред- пааност, то повече представая 
Златанов ва едно предупреждение

ръководствата на младежките 
обществено-политически дей- активи да се раздвижат малко

повече.

който каза, между другото, че 
щом младите нямат място за

> )'г :■'I ■§§
пият живот на село е в упа-

частшуваха и Илия Петров, 
председател на ОК на ССРН 
републикански народен 
ставител, Милорад 
председател на ОСВ и други

На 18 март т.г. 
в Димитровград 
бе форм1цран нов 
младежки актив 
за Димитровград. 
В този актив чле
нуват всички неза 
ети младежи, за
вършили ученици.

на

ци в комуната.
В уводното изложение, кое

то изне-ое председателя на 
СЮ(М в Димитровград Симеон 
Костов бе изтъкнато, че от из 
вестно време в младежките ор 
ганизации в Димитровградско ца, Лукавица и др. които и 
се забелязва известна пасив- покрай това че нямат най-до- 
ност. Напоследък те се раздай брн уоловия за работа — са 
жшат, но е необходимо, както показали жива активност, 
подчерта той, да ое направят 
еще по големи усилия, за да 
може младите наистина да за
емат и мястото, което им при
надлежи в нашето общество.

Положителен пример в това 
отношение, както се изтъкна 
и на конференцията могат да 
бъдат младежките организа
ции в оело Желюша, Сшивни-

| '
и работни-

части занаятчии, 
както

. И “ ■ • . •ци от по-малки
Да не се изиграват кон
курсите ...

трУИови организа
ции и учреждения в Димитро били членове на Съюза на 
вцрад. младежта. Изготвена е и про-

На учредителната конферен грама за работа, а 15 членове 
цип присъствущаха 62 младе- вече са се записали за добро- 
жи. Счита ое обаче, че^в този волна трудова акция в Ниш. ференция. 
актив ще членуват най -.малко За председател на актива е 
130 младежи които досега са избран Любислав Илич, за се

кретар Елка Димитрова и ка
сиер Сара Герова.

На снимката: Младежи 
време на учредителната

Неколцина младежи твърда 
Основен проблем, който ка- огорчено разискваха за постъ- 

то червена нишка се протяга- пката на някои отговорни хо- 
ше в разискванията бе пробле Ра в конфекционното предпри 
ма на младите на село. Проми ятие „Свобода“. Бил обявен

конкурс за специалист

по
кон

текст: Ц. Бояшгч 
Снимки: Павел Томов ко-шлеността по градовете не е 

вече в състояние да абсорби- мерциалист с виеше образо- 
ра по-значителна работна си- ваяие. На наорочената дата, 
ла от село и в нашите села така им било съобщено, всич 
има все повече млади. Усло- 1Ш кандидати (към 30 души) 
вля за работа и действие, в 
певечето села няма добри. На 
първо място много села в ко
муната не са електрифицира- идидат между тях. И вместо 
ни, ияма добри съобщения и конкурса да бъде проведен —

той бил анулиран, а условия-

И МЛАДЕЖИТЕ ОТ СЕНОКОС ЩЕ 

РАБОТЯТ В КООПЕРАЦИЯТА Цифри за 

децата 

по евета

дошли в предприятието, как
то казаха, по демократичен 
път да изберат най-добрия ка

пр. и това е сериозна пречка 
в работата на младежките ор
ганизации.

Младежите от с. Сенокос съ- едно списание и вестник. Бе 
що както и младежите от Иза взето решение това да се на- 
тевци решиха да работят за прави веднага, 
кооперацията и от спечелени
те пари да купят книпи и дру 
ги потребности за младежка
та организация. Отчете се ка- ■ град. 
то опущение, че младежкия 
актив не е абониран нито за

та променени.
Младите специалисти, които 

участвували на конкурса са би 
ли крайно обидени от тази по 
стъпка на „Свобода“, защото 
представителят на предприя
тието обяснил, че в конкурса 
погрешно било казано 
ше“ образование, а трябвало 
средно! Мнозина се питат: да 
ли не са могли да конкурират

Младежите разискваха и за 
участието си на предстоящия 
майски фестивал в Димитроз-

Домовете на културата — 
пак на дневен ред

Вече стана неинтереоно да 
се разисква на тема: За какво 
служат домевете на културата 
по селата. Тази тема поставят 
не само младите, поставят я

„вис-Б. Мар.

ч * В 2000 година население- 
^ то на Земята ще достигне 7 
$ милиарда и в целия свят що 
$ бъдат необходими 60 милш>- 
^ пг. учители, за да могат в-сич- 
^ 1ш деца от 7 до 14 години да 
§ посещават началните учили

ща. Сега в света има 11 милио

тогава на същия конкурс с 
гимназиалните ои дипломи! ?

Младите на село търсят са
мо едно: работа да се дава на 

и ония, на които действително е
които из

в някои села и членовете нл 
ССРН. Домовете на културата 
в певечето села не служат на 
предназначението си. Те слу
жат предимно за складове 
магазини, вместо да общества 11 най-необходима, а 
на дейност.' Откак са под пат
рон на земеделските коопера
ции — те са почти в лошо съ-

ла съдбата аа всички експедиции, изчезнали в свато
ве, които никога вече не сме се опитвали да достиг
нем.

Четертън се вглеждаше в далечната гора.
— Били са разстреляни, намушкали, 

закуска. Именно така както може да се случи и с нас 
всеки миг. Време е да се върнем на работа, капитане.

^ на учители.

$ * Най-висока раждаемост
^ на света е отбелязана в афри 
^ канската страна Мали: 62 де- 
^ ца на 1000 души от население 
^ то. Други страни с висока раж 
^ дасмост са Салвадор — 46,8
§ на 1000 и Мексико — 45,1‘ на 
$ 1000. В 15 европейски страни
^ раждаемостта напоследък се 
§ увеличава.

% * Детската смъртност е о-
$ ще висока в много от разви- 
$ ващите се страни. В Мали, Цс 
$ игрално-африканската рспуб- 
§ лика, Конго (Бразавил) и Ии- 
^ гер от 1000 родили се живи 
^ деца през първата година уми 
^ рат 200 или повече. Висока де 
$ тека смъртност от 125 до 179 
$ на 1000 е отбелязана в Лесото, 
$ Горна Волта, Хаити, Мароко, 
$ Индия, Индонезия и др.

^ * От 1960 година насам дет
$ асата смъртност в 113 от1 180 
§ страни и територии е намаля 
^ ла. В Швеция тя е сиадпала 
§ пг. 15 на 1000.

* Според официални данни 
и а ЮНЕСКО 600 милиона дс- 

§ ца в света страдат още от 
ч глад, недонждане и болести.

§ * Децата в Бразилия се ра
§ ждат, за да умрат, казват сред 

народа. Ужасно признание.

изпечепи за пълняват условията, а да ня
ма „връзки“ и приятелство...

25-май си остава празник 
на младите

стояние .защото не се 
грижа за поддържането им. 

Отдавна с повдигнато пред-

водиНамираха, се върху едно малко възвишение.
каза Дри-— Анализирайте впечатленията си

— Споменете си как сте тичали Младите на село тази годи
на отначало са били в извест-

ложся.иет!0 домовете на култу
рата да бъдат дадени на пол
зване на местните

скъл, с увиснали ръце. 
като деца и впечатлението, което ви е правил вятърът. 
Каточе ли имате перушина на ръцете: тичате и всеки

литнете, ш> това никога не е

общности, ио недоумение във връзка с 
новото съдържание на фести} 
вала на българската народа 
пост и Деня на младостта. Но

които да дадат пристъп там 
и на младите, но не е така. В 
Желюша, Лукавица и др. се
ла има сериозни разногласия 
по този въпрос 
обществено политически орга

миг си мислите, че ще 
станало. наслед уяоняване от страна 

комитета за Деня на младо
стта — тс са наясно, че млади 
те и в селото и в града и за-

Момчетата бяха обвзета от спомени. Във въздуха 
цветен прашец и току-що валял 

милиони стъркчетг трева.
тичешком.

с останалите
витаеше миризмата на 
дъжд, който съхне върху пизапии. напред си остават нооители на 

тържествата на 25-ти май — 
рождения ден на другаря Ти- 
то и празник на българската 
народност в Димитровградско 

Затова вече по райони под-

Дрискъл направи няколко крачки
— Опипайте вятъра Г Всъщност, ние никога не сме

Необходимо е да седнем
Има' ли вярващи?

летели действително, 
вътре е токове и тонове метал, което е далеч

летели, както летят

Напоследък и този въпрос 
стана актуален.

В Димитровград, а и в ня- готевкмте са в пълен разгар.
И тази година,, както досега, 
ще бъдат проведени районни 
прегледи. В момента има и ед 
на интересна идея, която идва 
от страна на общинската ор- 

Затсва не с за отминаване ганизация на СОФК — органи
зираие на оелока лига по во
лейбол. Спортните и културни 
те прояви на младежта на се
ло и тази година няма да бъ
дат под равнището на преди-

” Гма — * • —
но да разшириш ръцет е си ей така ... ( и 
ръцете си). И да се втурнеш?

пред тях,’ като се

кои оела в комуната, се забе
лязва известна активност
това поле. Могат да ос видят

смееше на глупоТой изтича и млади да отиват в черква.
стта си.

извика. въпроса на един размекващ.— И да хвръкнеш? — 
И той — хвръкна. >ЛЛЛАЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛ8

§ шиите.* 8 Накрая конференцията из
бра 10 делегати за между об- 

конференция на
§позлатените цифер-Стрелките се обърнаха върху 

блато на часовниците, които момчетата, останали 
земята, носеха на ръцете си. Гледаха горе. 
бето достигна резкия звук яа невероятен

ка щиноката 
Съюза на младежта.А от по

смях. М. А.
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Карикатурен екранЗЛОБОДНЕВКА
татслиггс с политичссПише лш едшх а-
югго събития в СНС-

бонат:
та и у пас, че ио разПисмо на„Критикуваха мс 

много докато не че-, 
тех вестници. Каз
ваха, че съм бил кон 
сорвативен, некулту
рен, че нс мога. да на 
предвам в работата, 
литическите събития в света п у нас, че 
не съм добър самоуправптсл, чс вестни
кът е прозорец към света, чс той е орга
низатор I; пролагатор в социалистическо
то общество!

Аз нямах навик да чета и затова тър
пях критика. Но да са! призная съвсем не 
.бях безразличен зарад тези обиди.

достатъчноглежда
самоуправлението, чс

един абонат вестникът вместо Дй
о прозорец към све
та за патите читатс

често пъти дезинформации,ли, сервирачс нс познавам ио
много критикува и но този начин създа-

лоша представа за нашето общество".«а
Тук писмото на моя познат завършва

ше. Интересуваше м-е много какво е напра
вил след това, когато критиката минала па
другата страна. Писах му писмо да ми от
говори.

„Нс зная какво да ви предложа. Но
пещо нс е с ред. Някой греши, по аз по

Един ден когато ми омързпа Да слу
шам всичко това по събранията и съвеща
нията, взех и се абонирах на един вест- 
ш!к. С това подобрих средния брой па чи
тателите г. нашата община.

знак кой. Или тези които критикуват, или
тези конто шгша.т вестниците, или аз кой
то започнах да чета вестници. Ако е до
мене аз съм готов отново да се откажа от
четено па вестници, ио ако с до другата
страна, тогава тук аз нищо не мога. Вине
те какво ще паправше".Тъкмо по това време когато станах ре 

довен читател започнах да слушам от ня- 
кс-1-: хора по събрания н съвещания, че 
нашият печат не запозяава достатъчно чи

така завършваше писмото на моя поз
нат.

Б. Николов

Домакин към госта си:
— Колко страшна буря! Мно 

го съм неспокоен, понеже же
на ми излезе в града.

— Ще изчака в някой ма-

Баща към сина си гуляйд- — Ако вие бъдете така въз
лазя: питан, аз ще го сложа на гър-

— Драги мой, уверявам те. ба си.
че в живота има много по-цен

ИтобоетеннеБ ЧАС ПО ЗООЛОГИЯ
газин.

— Това именно ме прави 
още понеотокоен!...

УЧИТЕЛКАТА: По 
се познава, ч-е кошката е ста 
•ра 1ИЛГ-1 млада?

ЖЕРАР: По- зъбите мадам.
УЧИТЕЛКАТА: Но 

ката няма зъби.
ЖЕРАР: Да, но аз имам . . .

какао

Любопитни факти
— Защо разговарят с мане

кена?
— Мислех, че е пр-одавчката 

— като мея стои и не отго-.

кохош -

Защо котките не падат 

на гърба си?
варя! шг неща от парите!

— Да, но всички те' струват 
маса пари!...

В МАГАЗИНА
Когато сочиш някого с пръст, 

помисли, че другите три пръ 
ста са насочени към тебе!

КЛИЕНТЪТ: Искам ед.1Е1 
парашут.

ПРОДАВАЧЪТ: Вземете то
зи, той е хубав. Ако не ое от
вори, когато скачате, елате да 
ви го подменям ...

— Ще се ожениш ли за. Ка- 
рол? Отдавна е известно, че коткатя от каквато и височина 

да Падне, винаги пада на краката си. Как ое постига тоза? 
Учеии, кси то са наблюдавали падащи с гъ рб а -н адолу котка, 
са забелязали как те

— Не, защото пе вярва пи
то в чистилището, нито в ада!

— Не се трозожи, след 
бата ще повярва!...

ЖАЛНАТА ПЕСЕН
в последния момеят успяват все пак даВ малък селски салон млад 

певец от Бургуядия пее жал
на песен и се оглежда дали 
не е разплакал някого от зри
телите. Но само една бабичка 
плачела <в ъгъла. Олед песен
та певецът отишъл при нея.

— Разплаках се епико, нс 
можах да ое сдържа. Ти пее- 
ш-е точно както блееше коза
та (ми, когато я отвлякоха въ 
лците.

сват- тжтшшш се обърнат и да паднат на краката си. П-рл падането котка
та замяхва опашката ой на една страна, а цялото й тяло се 
обръща около оста си в противоположиа п-ооо-ка. Така та 

гмп'‘®я в положение с крака към земята. Размахването ка 
опашката на една страна е действителната причина котка
та да с„ обърне с краката на долу. Това може да се обясни 
и с някои механични запоени.

— Твоят мъж е много ши! 
На твое място 
излеверявала по такъв пачтга.

— А по какъв ? Ти 
друг?

Продажбагз не бих му

знаеш ли

ПРОДАВАМ КЪЩА С ГОЛЯМ 
ПЛАЦ В ДИМИТРОВГРАД.

Зг. сведения обърнете

ЙОРДАН ГОГОВ 
Гинока 2 (при пазаря)

ДИМИТРОВГРАД

В действителностНА МАГИСТРАЛАТА тева е един хубав пример за илю- 
за поддържане на нвобходи-стриране на механичния закон 

мия брод движенияАвтссгоаьошец спира на ма
гистралата за -Париж една ко-

в даден момент.се към
УСПОКОЕНИЕ

Интересно е, че 
рът, който окача' от

ла. по същия начин се обяснява как скио- 
шанцата и се спуска надолу, успява з 

момента на падането да изправи оките - си и да ги постави в 
уапередно положение, със земята. Той постига теза със за- 
махзгие на ръка, подобно 
махвайки опашката си..

— Г-я-е, вашият куфар едва 
и държи на багажника. Ще 
падне на главата ми.

— Не се безпокойте, 
го няма нищо за чупене

— Извинявайте, господине, 
бяхте ли желали да откарате 
езюотло ми -в Париж?

в не- — Нямам нищо против. Но 
как ще аи го получите? на котката която се обръща, раз-

ДИАГНОЗА —Х& 'а " ^
ТРЛЯЯЛ
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