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Експозе на президента Тито за посеще- 

нието в Африка и за световната обстановка
Това станало в Гуленовци. 

Земеделец получил сър 
дечен инфаркт. Била не 
обходима НЕОБВЪРЗВАНЕТО Е ВАЖЕНспешна 
мощ и болнично 
ние. Линейката

по
лепе

на здра 
вния дом в Димитров
град прекарала болния 
до болницата, но кога- 
то станал въпрос за пла 
щането на превоза, ра
ботата се усложнила.

МОРАЛНО ПОЛИТИЧЕСКИ
Случаят от Гуленовци е по 

вод да се обърнем към 
правилниците за леку
ване на земеделските 
производители. Според 
един, който е още вали
ден, безплатно се леку- 

когато

ФАКТОР
Миналия вторник президентът на Републиката Йосип Броз Тито изне

се пред Камарата на народите и Обществено-политическата камара на Съюз
ната скупщина експозе за посещението на африканските страни и за актуални 
международни проблеми.

В експозето той изтъкна, че Югославил се ползва с голям престиж в 
африканските страни, които е посетил, а това произлиза от принципната по
литика на нашата страна и от подкрепата, конта оказваме на новоосвободените 
страни и на освободителните движения. Във връзка с това той говори за необ
ходимостта от по-широки икономически връзки с тях.

Президентът Тито говори и за международната обстановка, изтъквай
ки огнищата на конфликтите — Близкия изток, Виетнам, Камбоджа и др.

Експозето на президента на Републиката поместваме със съкращения.

ват земеделци, 
са болни от холера, жъ
лта треска, едра шарка, 
петнист тиф, проказа и 
други. Безплатно прево 
зване на болни се от
пуска и в случай на бре 
менност, брух, циреи в 
стомаха, счупване на ко 
сти, раняване с огнест
релно оръжие и пр.

• Стр. 2Йосип Броз Тито
За инфарктни и други сър 

дечни заболявания не 
се казва нищо.

Като поогледа дългия спи
сък на безплатно леку
ващите се болести, едва 
ли някои земеделец 
ма да си помисли: 

ни нареждат синковците, 
кога е имало холера, 
проказа или едра шар
ка. А пък за венеричес 
ките болести, къде им е 
бил акъла? Ние ли въз- 

литнем
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ня*
„Как

10 години от смъртта на И. Караиванов

растните ще 
сега да хващаме срамнц 
болести?”

В скупщина е има
на на

гази
ло представители 
шите селяни. И как то
гава не се е намерил ня
кой от тях, да 
уста и да каже, че е по- 
важно безплатно да 
превозваш сърдечно бо 

някой, който си 
с огне-

отвори

лен от 
е наранил пръст 
стрелно оръжие.

И когато така се размисля 
поред, се стига до изво- 

тези скупщини, 
се за-

да, че в
където трябва да 
щищава интерес на про 
изводственика, трябва 
да пращаме хора, 
то знаят да

кои-
кажат не- а. „п оиштмкА ПТ БОСИ Л Е ГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ ПОЛОЖИХА ВЕНЕЦ И ЦВЕТЯ НА ГРОБА НА КАРАИВАНОВ 

2 СЬПРУГАТ^НА К А РАМВ АНОВ БОЖА КАРАЙ ВАНОВА ПОДАРИ НА БОСИЯ ВПРАДОКАТА ГИМНАЗИЯ ^ * 
БИБЛИОТЕКАТА НА ПОКОЙНИКА

им се яде ду~що, за да 
мата. Иначе — лошо.

ЧАСТ ОТМ. Н. Н.



Африка и за световната обстановкаЕкспозе на президента Тито за посещението в

НЕОБВЪРЗВАНЕТО Е ВАЖЕН МОРАЛНО-ПОЛИТИЧЕСНИ ФАКТОР
ситното и независимо разни- та и а ръководители на държа

ей и правителства на тезик-осто обста- 
иконо-

па, вешвдетвие на 
папката на взаимните 
мичоежи отношения става тре
вожна. Свидетели оме и на но 
пи видове експлоатация, а с- 
дин от нейните пови -видове а 
и така нароченият техиоложки 
колоииайизъм, Зарад такова 
положение и практика на псо- 
колониализма много от страни 
те не мотат всестраннио да раз 
пишат оиаитс производителни 
сили, а сс опъва и по-съгласу- 
паното развитие на отделните 
световни репиани.

Известно е, че ние отдавна 
сочкмс необходимостта да се 
разрешат тези проблеми. На
шата политика за мирно съ
ществуване произлиза ог дъл
бокото съзнание, че без уско
рено развитие на тези страни 
и без равномерно развитие на 
целия овят няма оигурност за 
никой, включително и за нас.

Президентът Тито каза, че

пил, Етиопия, Оудан, ОАР и 
Либия, президентът Тито ка
за, чс ;,тсзи страни решително 
сс набочват към оиосто общо; 
стаено преобразование. В тези 

Говорейки за резултатите от страни дойсгшуват организира
ни обществени сили па най-

полагат

тис па арабските страни, та и 
в тази о-бласт да се залазят 
или възвърнат старите

_ „ стра
ни. Той каза, че по този въ- 

пози- прос обстойно е разменил 
мнения с ръководителите ца 
страните, които е посетил.

ДОВЕРИЕ В НАШИТЕ 
СПРЦИАЛИСТИ ЦУПИ . . .

Тази обстановка налага сне 
шно да сс предприемат снср- Тези страни са необвързани 
гични мерки за намиране на защото са дълооко уоедени” 
изход от сегашната задънс- че тази политика нал-доорс 
на улица и за проправяме на отговаря на техните нациолал 
път за мирно и справедливо ни интереси и настоявалия да 
решение. Естествено, прсдусло запазят независимостта и 
вие за това трябва да бъде из 
теш плето на израелските сили 
от всички окупирани арабски 
територии и признаването на 
легитимните права на араб
ския народ в Палестина. Без 
това е невъзможно да сс ре
ши кризата в Близкия изток,

разговорите с ръководните хо
Ра на Танзания, Замбия, Кс- широка основа и сс

големи усилия за пропъзмог- 
иаше на племенната раздел с- 
ност и за постигап-с на един, 
ство па страната и нацията“.

„Във всички страни, които 
посетихме, искаха да им помо 
шем със специалисти, защото 
вярват на пашите хора изця
ло... Сигурно е, че развитие
то ла тези страни би било но- 
ускорено, ако сс осуети 
и юоколо! пиалистич еокото ек
сплоатиране и ако тези стра
ни поЛучаваха ефикасна по
мощ от развития спят на как- 
вато с право ос Надяват... О ч 
нас също очакват по-широка 
сътрудничество, помощ и раз-

Събития, ° хора, 

документи
суве

ренитета и да осигурят разно 
прашно участие в международ
ните раооти. Те, както и 
гледат в политиката на необ- 
вързването важен морално-по 
литически фактор и считат, че 
трябва и занапред да я утвър 
ждават и укрепват, за да може 
ценният положителен принос 

пито да ос създадат условия дд бъде по-ефикасен 
за траен мир и безопасност на 
страните в този регион“ ,

Особено тревожи продължа

ние,

26 април 1924

ЙованТомашевич
най-изтъкнатия
черногорец

»
С удоволствие подчертавам, 

че намери израз пълната иден 
Виет тинност на нашите становища 

за активността на неоовьрза- 
ните страни по разрешаването

пането на агресията във

на висящите международни 
проблеми и да се подоори ме 
ждународното положение. Съ
гласихме се също, че предсто 
ящата конференция на необ
вързаните на наи-шисоко рав
нище ще бъде от голямо зна
чение. (стигнахме до извода, 
че трябва да я свикаме по- 
скоро, разбира се с необходи
мите и солтедни подготовки. 
Бе проявено съвместно убеж
дение, че е желателно конфе
ренцията да се проведе преди 
25-то юбилейно заседание на 
Общото събрание на ООН, за 
щото необвързаните страни 
биха могли да съгласуват свои 
те становища по съществени
те международни въпроси и 
да настъпват с обща акционна 
програма. Така най-ефикасно 
биха допринесли за успешна
та раоота на юбилейното за
седание.

„По интелигенция и по кул
тура ЙОВАН ТОМАШЕВМЧ 0 
бил най-изтъкпат черногорец, 
— пише Ннкола Ковачевич — 
човек европейски образован. 
Той говореше няколко езика, 
пропътува из Европа и се за
позна с международното рабо 
тническо движение, а добре 
познаваше и историята на чер 
ногорския народ животът и 
душата, добрите и лошите 
страни на черногореца.

Той умееше да спечели бор
ческите елементи и да ги по
стави под свое влияние. Умее
ше да полемизира, голям про 
тизник на класовия враг. Той 
знаеше да мобилизира масите 
и да каже истината за спекула 
нтите и бюрократите.

Въпреки че беше болен, той 
активно работеше като пропа 
гандист и организатор. Той ра 
зходваше своето здраве по ма 
лките градове на Черна Гора, 
създавайки основите на рабщ 
тническото движение и рабо
тата на Комунистическата нар 
тия..."

-Още като младеж той бе съ 
ден в Цетине в осъствие — на 
десет години затвор зарад уча 
стието в атентата срещу княз 
Никола. Когато германците и 
австрийците по време на Пър 
вата световна война навлязо
ха в Черна Гора, той 
през Албания и Юорзика 
Франция деьдето известно вре 
ме беше работник, а след то
ва завърши юридически факу 
лтет. Той взе участие на кон
ференцията на югославските 
студенти в По-атйе, която поз 
драни социалистическата рево 
люция в Руюия. Зарад това му 
бе отнета стипендията.

В подготовките за тази кон
ференция често се споменават 
платформата л критериите за 
участието на тази конферен
ция. Колкото е до критериите, 

страни, нам, поради досегашните неус те са утвърдени на ьелград- 
които са най-близко до Юркно лехи на парижките преговори, ската и Каирската кояферен- 
африканоката република, Ро- а също и зарад настояването ции и преооладава мнението, 
дезия и Мозамбик, се трево- с политика на така наречена- 
жат от увеличаващия се на- та виетнамизация войната във 
тиок на колониалистичсските Виетнам да се разшири и про дещето развитие и опитът ня- 
м расистки режими. дължи до безконечност. Опра ма да наложат тези критерии

„Съществуването на малцин вдаността на този боязън, се да бъдат разгледани позторно 
ствени расистки режими и на потвърждава

Президентът на Танзания д-р Нерере и президентът Тито със съпругата Йованка в
Дар Ес Салам

бирателство — цато от свои в някои африкански 
приятели. А това е и в наша 
полза.

че засега не бива да се про
менят. Това не значи, че бь-в СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 

МНОГО НЕИЗПОЛЗВАНИ възможности *отиде
във и от сегашното и да се съгласуват с новите ус 

. отживели колониални отноше- развитие на събитията в Юго- ловил. Една от особеностите 
рудни ния представлява вид на имле източна Азия. Това, което се- на политиката на необвьрзва-

риалистичеако нахлуване в Аф га става в Лаос показва, че нето е нейната спооооност да 
рика с открита и дългосроч- военните действия започват да се приспособява към изисква-

—вМ°1!ашщщипге На ВР™ет В *"■
ко сме се интересували и на- страни продължават да оказ- 
стоявали за по-доброто взаим 
но упознаване и за 
боченото проучване на 
рите.

„Факт е, каза той, че наши
те икономически

Изтъквайки, че във иконо
мическото
тези страни оме постигнали 
добри резултати, президентът 
Тито каза, че -има и много не-

по- мент най-съществени са въ-
в&че се чувствуват в цялата об просът за платформата и за

^=Длао?те-е
е-крайно време да се направи оч!™ «™А У°‘ яан0- че виетнамският проб-
решителна крачка за по-орга- осигурят влиянието на извък беяуп™ М~Ж6 да се реши без проблеми, нито
низирано настъпление към те африкански фактоои а5^Л°ВН°ТО изтегляване на Да имат еднакви становища по
зи пазари, обаче най-напред дитичеокото 01гоелеленирУ 2? американските войски и без всички въпроси. Обаче по най
това трябва да разрешим тук, африканските стоя ни и X 5а дашке в,ьзможност на вметна- -■крупните въпроси — каювитов страната“. ; ХтТГТъз™ ™МИя на,рОД Да Решава само- са мирът и безопасността, не-

Президентът предложи да стари позиции в Зми с®оягг^ съдба. Най- намесата във вътрешните ра-
се образува при Съюзния из- нент. конти- новите събития в Камбоджа боти на други, деколонизация
пълнителан съвет специалец показват, че тази нам приятел та, обезоръжаването, помощ-
орган, който да се занимава ц МЕЖДУНАРПГтндтд л-р И м,мР°Л!10®и®а страна е уг та на развиващите се страни и
въпросите за нашите отноше- СТАНОВКА тррнггяст/г Б’ от опасността да стане създаването на условия за Рав
“ия със страните от Азия и И 'поприще на кървави конфлик ногаравно икономическо сътру
Африка, на базата на една дъ- в изказването яя 3!!-^ РазоРе’нмя, че е угрозена Дничество, укрепване ролята
лгосрочна политическа и ико- родната обстаношДа ^еждума‘ неината независимост, поради на °ОН и осъществвяванетономическа основа. тЯо15Гч, Р2“' ™васата н порадавъ- «а нейната универсалност -

ването на обстановката” к к™ ят-ш?™ На тази във необвързаните страни
змия изток е стипн-япл пл „Т51мам!аката трагедия от реа- общи интереси и главно вден
тична точка. Работите се ^ ™'Ш* СТанонища"-
виват толкова зле, че всеки мо нахГ^ И ®°ЙНаТа във Вист 
мент могат да се отскубнат от 
контрола и да предизвикат те 
жки последици. Воежмму е яс- 
яо' че Израел не би могъл да 

пре постъпва така, ако не му се«" гятаг - “-язк гя=,т«“5?гк:

ват помощ на тези

спре ствени и икономически усло
вия, не могат еднакво да чув
ствуват тежестта на всички ме
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ДА СЕ РЕШАВАТ ПРОБ
ЛЕМИТЕ НА НЕРАЗВИ
ТИТЕа по прави ми впечатление, че в 

целия овят сега съществува 
огромен интерес за сегашнатч 
дейност и роля на необвърза
ните страни. Именно затова 
ще е от голямо значение еди
нното и решително действува 
не на необвързаните 
на следващото юбилейно засе 
дание на Организацията на о- 
бединените нации.

„Развиващите се страни по
лагат големи усилия за своето
оотцествеи о МИКОНОМ1И ч"Соко
образование. Обаче 
между промишлено 
и развиващите 
■продължава да

5Ж ш ,“0“ър-
тила страни
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..Енгелс беше 
юогато,
1891

напълно 
критикувайки

прав, Общ събор в Димитровграддоговорен и ограничен, само- 
уирашителен, пролетарски цен
трализъм срещу буржоазния 
военен, бюрократичеоки, чино 
Епически централизъм.

„Самото същестЕуван е на 
комуната — посочваше Ленин 
— влече след себе си, като 
нещо, моето ое разбира от са
лто себе си, местното самоуп
равление. Комуналният строй 
би възвърнал на обществено
то тяло всичката оная силя, 
която дотогава поглъщаше 
„държавата“ — този парази
тен израстък, който ое храни 
за сметка на обществото, спи
райки неговото свободно раз
витие.

тя „^ГОДИНа ПР°ектопроцрама • крати’Гяяп^НСК1ИТе «»ЙЗ«емо 
пен с Гп^Ра3втт в ГОЛЖУ1а сте- 
гашЛ! Р<>”ра1ТОъм' наблю- 
аще върху изискването за ни

стното отгоРе «ад ^
б ец?^тт,^Г°У1Травленгие ■ Енгелс 
оеше прав косато

т Селското стопанство 

на преден плангодини
какъвто и да е подобен кон
трол те никак не се „развали- 

, никак не ое „разложиха“, 
укрепнаха, и демократиче- 

оки са мю1билизираха (Том 2-1 
стр. 298). Ленин

Становищата на Ленин за 
държавата, днес повече от ко-. 
гато и да било имат за Съюза 
на комунистите и за всички 
социалистически сили в наше
то общество не само теорети
ческа, но и практическа стой
ност.

От самото начало на въоръ
жената револъциониа борба 
кашата партия разбра, че со
циалистическата държава не 
.може да бъде класическа дър 
жава, че това трябва да бъде 
държава, в която работничес
ката класа е организирана ка
то гооподствуваица класа., като 
общност, която е способна 
течение на развитието, непре
къснато да мени характера на 
класическата класова държа
ва чрез укрепване ролята на 
непосредствените произволите 
ли, които свободно обедине
ни, вое повече стават пряк су
бект на производството и на 
всички условия «а своя 
вот. Това е изходна позиция 
ка Маркаовото, Енгелоово и 
Леннинсвото тълкуване за от
мирането на държавата.

Днес това е един от главни 
те' въпроси, върху който се ра 
зхождат и стълкновяват съвре 
манната социалистическа 
съл и практика. Нашият път 
към социализма, който почи
ва върху самоуправителни от 
ношеяия, често се провъзгла
сява за решизионистически, до 
ри ое третира като нещо чуж
до на социализма, в конфликт 
със .социализма. При това се 
правят опити с помощта на 
изтръгнати цитати, преди вси
чко от отношението на Ленин 

„работническата опози
ция“, да се докаже как Ле
нин е бил цроггив самоуправле 
нието, с което всъщност се 
правят пруби фалшификати 
на един от капиталните трудо 
ве: на Ленин „Държавата и ре 
волюцията“, както и с цяло
стта на неговите становища за 
основите на социалистическо
то общество.

„Идеята за необходимостта 
от „ръководство“ чрез „назна
чени“ отгоре чиновници в ос
новите ои е лъжлива, недемо- 
кратическа, цезаристическа и- 
ли бланкистка авантюра 
пише Ленин и продължава:

Зашчера в Димитровград се 
проведе - общ събор на отбор- 
ниците на Общинската скуп
щина, членовете на Председа
телството на синдикалния съ
вет, на Изпълнителния отбор 
на конференцията на ССРН, 
членовете на Общинския ко
митет на СК, Секретариата на 
Общинокия комитет на Съюза 
на младежта, представители 
на трудовите организации и 
учреждения и представители 
на образователната оощяост. 
На събера присъствузаха и 
представители в Републикан
ската и Съюзна скупщина на 
който бе разгледана програма 
та за развитие на Димитров
градската община през 1970 
година и проектобюджета.

.Встъпително слово и обосно 
вание на програмата за разви 
тие и на бюджета за 1970 го
дина даде началникът на от
дела за стопанство и финан- 
■сии Калайджийски. Макар че 
1въ®, встъпителното слово най- 
малко място бе дадено на сел 
сюото стопанство в разисквани 
ята, които бяха твърде кон
кретни и конструктивни уда
рението падна именно върху 
селското стопанство и негово
то по-нататъшно развитие.

|Въпреки многобройните прц 
блеми, които съпровождаха 
.димитровградското стопанство 
изразяващи се в нарастването 
на цените, проблеми в обла
стта на разширеното възпро
изводство, неликвидността, поо 
топнатите реузлтати с оглед 
на материалните възможнос
ти на общината, са добри, ка
за Калайджийски. По-динами 
чното обществено - икономи
ческо развитие през миналата 
година опъваха и субективни 
.слабости — бавно развитие на 
интеграционните процеси, не
достатъчно използване и при
ложение на науката, слаба ква 
лификационна структура, лип
са на дългосрочни планове за 
.развитие итн. Интеграционни
те процеси, които са обхвана
ли цялото стопанство в наша
та страна, в общината почти 
не се чувствуват, с изключе
ние на комбинат „Димитров
град“, който е предприел из
вестни - мерки. Дребните пред
приятия 
не могат да конкурират на па
зара. На този въпрос през на
стоящата година ще се посве
ти отделно внимание. Анали-

на може да се очаква увели- 
чие на обществения бру го- 
продукт с 9,1%о, на национал
ния доход с 10,4%о на лични
те доходи с 6,9%0 итн.

И във встъпителното слово 
и в разискванията .във връзка 
с по-нанатъшното развитие на 
■селокото стопанство бе изтък
нато, че в обществения сек
тор ос очаква увеличение на 
общия приход с 9%о, обаче в 
частния сектор се чувствува 
константно намаляване на сел 
скортоп анското п.р оизводство. 
Това даде п-одтик на участни
ците по-обстойно да ое спрат 
върху този проблем. Домини
раща мисъл в това отношение 
беше, че частният сектор мо
же да се развива само ако ко
операцията установи здрави 
кооперативни отношения с кн 
дивидуалвите производители и 
по този начин да влияе върху 
качеството на производството. 
Характерна в това отношение 
беше дискусията на един ин
дивидуален. производител, кой 
то подчерта, че е загубил вся
каква ориентация и че не виж 
да никаква перспектива.

|Псдобни договори’ за разви 
тие на селокото стопанство, се 
изтъкна на събора, се водят 
вече няколко години без кон
кретни акции. Частният произ 
водител все още не знае към 
кои произведения да се ори
ентира и за кои ще има сигу
рен пласмент. Докато в Димит 
рсвпрад договорите за произ
водство на кисело овче мля
ко траят вече четири години. 
Зайчар и Белград започнаха 
да го произвеждат и постиг- 
гат успехи. Отношенията на 
«операция с частния сектор са 
сведени на голо изкупуване — 
без каквито и да е вложения, 
а частният производител тър
си някой да ое намеси с ка
питал. Кооперацията и нейна
та служба за развитие на сел
окото стопанство отговориха 
на тези забележки, че коопе
рацията със собствени сред
ства е построила кланица, че 
•миналата година в ущръб на 
линиите доходи е внесла във 
фондовете за изграждане на 
млекопреработвателен обект 
през предстоящия период. Об 
що впечатление е, че липова 
дългосрочна програма за раз
витие, която би дала основни 
елементи за един по-конкре
тен договор.

След събора на съвместно 
заседание на двете камари на 
Общинската скупщина бяха 
■приети общественият план ■ и 
бюджет за 1970 година с пре
поръка, да бъдат внесени пре 
дложените изменения и забе
лежки върху бюджета, незави 
симо от разпоредбите на ста
тута на ОС.

изтъкваше
(Колко и сега звучат актуал- 

но думите на Ленин отпреди 
половин век, когато аредупре- 
ждаваше: „Изводите за държд 
вата, до които стигна Маркс,

велика

„ДА ДВИЖИШ 

РЕВОЛЮЦИЯТА 

НАПРЕД - ЗНАЧИ 

ДА ОСЪЩЕСТВИШ 

САМОУПРАВЛЕ
НИЕ“ (ЛЕНИН)

гледайки последната 
революция, която той дожи
вя, се забравиха именно тога
ва, когато удари часът на сле7 
дващите велики революции на 
Пролетариата“.

Ленин изцяло прие маркси-; 
сткото учение, че с изчезване 
то на класите трябва постепе
нно да изчезва и държавата., 
посочваше предупреждението 
на Енгелс за последиците от 
„суеверната вяра в държава
та“ и становището на Енгелс, 
че държавата е „зло. което ло 
наследство се предава на про
летариата, който извоюва по
беда .в 'борбата за класова дър 
жава“.

в

жи-

значението и на Енгедоовото 
предложение за допълнение 
на Ерфуртската програма — 
да се внесе следната формули 
ровка: „Пълно самоуправлег 
ние в общината, околията, об 
ласгта -чрез функционери, из
брани с общо гласуване, и пре 
махване на всякакво държав
но назначаване на местни и 
областни власти“. В разисква
нията за становището на Ле
нин към 1самоупра®лението от 
делни критици на самоуправ
лението изнасят твърдението, 
че Ленин в условията след по

•)
Ленин критикуваха за онова, 

за което днес и нас ни крити
куват — че със .своето стано
вище за държавата и самоущ 
равлението стои всъщност на 
.рев1жзионистичеоки и анархи
чески позиции.

I
ми-

На своите критици Ленин 
-концизно отговори: „Опортю
нистите могат да вземат и Ен
гелс за анархист, защото се за 
стъпва за отмирането на дър
жавата“ (Том 25 стр. 406).

Развитието на самоуправле
нието Ленин считаше като по-бедата на революцията се за 

стъпвал енергично за центра
лизъм отгоре, при което на
рочно занемаряват разбиране 
то на Ленин за централизма. 
Той се застъпваше за центра
лизъм „като доброволно обе
диняване на комуни а, не цеп 
трализъм отгоре“.
Ленин твърде сушилно забе- 
ляза, че Маркс нарочно е упо 
требил израз „да се организи 

нацията“, 
съ-

към нататъшно движение на рево- 
„На пролетариаталюцията. 

трябва да ое оочи — писа Ле
нин — как с конкретни мерки 
да се движи революцията на
пред“. Да ое движи революци
ята напред, значи да се осьще 
отви самоуправление. На само 
управлението не■пречи назаст 
ването на демокрацията. Кому 

значи пълно оамоуправле- 
(Том 24 стр. 122—123).

При това
на
ние

(Из доклада на В. Вла- 
хович пред Комитета за 
чествуване 100-годигшш- 
ната на Ленин)

ра единство на 
за да 
знателния, демократически.

в Димитровградскоп ротивол остави

Босилеград зи.райки постигнатите резулта 
ти през миналата година той 
каза, че общественият бруто- 

възлизал на 17,3%оКАКВО РЕШАВА КОМИСИЯТА ЗА ЖАЛБИ ПРИ ОС продукт е 
в сравнение с 1968 година, на-

кражби), за куриер в учили
щето, в което по,раио рабо
тил (казали му, че за това ра
ботно място има голямо обра 
зсвание и още на много дру
ги места.

Общинска комисия е обсъ
дила неговия олучай и 
решение да му задели парич
на гюмощ, която ще му поз
воли да завърши следването. 
Той е в трудно положение и 
■поради това, че има 
малки деца, които не са мате
риално обезпечея ги.

•С оглед на това, че в мол
бите, жалбите и оплакванията 
най-често сс изнасят неправия 
пости в заемането ка работна

въ»

шо. Родителите са му стари и 
неспособни за работа.

ционалпият доход на глава от 
населението се е увеличил о 
9,7%о или 196 долара на един 
жител, а сродните лични дохо 
ди са възлизали на 628,70 ди
нара. Имайки предвид тези ре 
зултати през настоящата годи

■Комисията за жалби при Бо 
силеградоката 
но обсъжда оплакванията и 

на хората в ко-

община редов-
•Само веднъж щастието му 

се усмихнало. Това било мина 
лата година, когато получил 
хонорарна работа в горнолиои 

читалище. И то само

изискванията 
муната.

Тя има пет члена, от които 
двама общински отборници. 

Обаче изненадва, че тази ко 
известна. Ето 

жалби хората

взелаиоюото
за 20.000 стари динара на ме- 

Бил .и с това доволен, но
Д. Йотов

сеца
за кратко. Поради липса на 
средства! културно-просветната 
общност това работно място 
закрила.

ТТ.Щ »• 9 V ■у умисия малко е 
защо повечето 
изпращат пряко до Републи
канската и Съюзната скупщи
на и до кабинета на президен 
та Тито. Но тези се завършат 
на решаване в общината, за- 
щото най-компетентна и най- 
ооводомена по тези въпроси е 
споменатата комисия.

Болшинството жалби сс от
насят до заемането.

<повече ВАШАТА БАНКА Е
^ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВЕЦ 

С КЛОНОВЕ В
ЬУЯНОВЕЦ, СУРДУЛИЦА, ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА, 

ЛЕБАНЕ, ВЛАСОТННЦИ, ВЛАДИШКИ ХАН и БОСИ
ЛЕГРАД

<>
<

жалба, в която <Една друга 
също ое търси работа е изпра 
тена от Любен Георгиев от с. 
.Братковци до републиканска
та скупщина.

(Преди Георгиев с бил хоно- 
в бистър- 

Ссга

<Й
* За редовни ваш ове сс плаша 6“ а лихва
♦ За осрочени влогове — 7,5°/»
Всеки спестовник с влог от най-малко 1000 нови динара 
е тстраховап от евентуална злополука.
Банковите клонове в Босилеград и Сурдулица работят 
от 6,30 до 14,30 часа всеки ден освен събота и недели.

ръка и други аномалии 
•връзка с това, комисията с 
■взеЛа решение да търси от 
стопанските ,и останали орга-

.
рареи преподавател 
окото основно училище, 
следва педагогическо училище 
и е към края. Конкурирал с 
за магазинер (приета с дъще- 

один директор), за кон-

<
Така например Любен Здрав 

гимназист от с. <
ков, свършен 
Паралово, който се намира в 
лошо -здравословно състо-яиие 
вече десет години безуспешно 
търси работа. Също така и се
мейното положение му е ло-

.
низации да обявяват всяко сво 
бодно и хонорарно работно 
място.

<
Ря яа
дуктор (прието лице, което вс 
че пред съда отговаряло за

I
м гг ■А А А А -**-в. в.
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КШАВНИШИ
РАЗШИРЕНИЕ НА ВЕНИТЕ

От сесията на Общинската скупщина в Димитровград

Доминираха селскостопаоски въпроси
Тази болест става всс ло-разширеяа.
Има много причини за появата и. Гова са вродената 

слабост на вените, дългото стоене, разни тумори в стомаха, 
които натискат вените, бременност у жените и др. Пощим,, 
га могат да се наблюдават разширения, които приличат на 
впъв с ясно личещи сини разширения, големи и като орех, 
Болните се оплакват от болки в краката. Когато болестта се 
пазвие повече, започват да отичат глезените, като отичаме- 
то изчезва при лежане. Разширените веяи предизвикват ре- 
липа усложнения — кървене, възпаление, създаване на ра
ни около глезените, яа ходилата или запушаване на заболе
лите вени.

Хората с разширени вени чувствуват болки в краката 
и затруднения при ходене и работа. Обикновено се появя
ват възпаления но мястото на разширението, а при но-се- 
риозни случаи болният чувствува студ и трепери. Тази бо
лест трае дълго, ако не се лекува.

При разширение на вените често се явява кървене. 
Понякога с достатъчен съвсем слаб удар по заболялата 
вена, за да се яви силно кървене. В заболялата вена поня-

-ЖГпТЗЦ
година говори бита — каза Митко Томов. Пд 

ча!ст от тях ос занимава с

Сесията па Общинската ску 
и щипа о Димитровград от 25 
март мина под знака на об
стойни разисквания по 
тите на отделни служби' през 
изтеклата и програмата на ра 
бота на ОС за настоящата го
дина.

па през тази
Митко Томов, началник на 
СУП в Димитровград. Той ка- контрабанда .търговия и д! У 
за, че в плана трябва да сс ги непозволен ги работи. Имах- 

борбата срещу мадо- мс два-три характерни приме
ри па такива ,към които бъл- 
■гарогоитс пласти прилагаха ня
кои мерки, па и затвор зарад

паотче-

1БНООС И
лстпата дслипсвсицил, издига
нето на противпожариата за
щита и гранив тото сътрудник- 
чество с 1-ШБ. Милоряд Злата- нгапозволсна търговия. На те
нор, председател на Общинско зи лица, слсд завръщането им 
то синдикално вече предложи л страната, взехме паспортите.

По лайте мнение за това нс-

управлеиистоОрганите на 
при Общинската скупщина в 
Димитровград са извършили 
обемна работа през изтеклата 
1969 година. Съответните слу
жби при ОС са следили изпъл 
нонието на заключенията, кои 
то се приемат на сесиите на

в плана да се ватсос и изграж 
данюто на общински критерии що допринася и толерантното 
във иръзка с настаняването па отношение на нашите мития- 
работа, а Георги Ллокоол, рс- чооюи органи." 
публиканюми представител, по 
стави въпрос, защо л плана пс 
са внесени някои 
опия и "мнения из гражданите рактерните случаи, за които сРаков,

скупщината. ТомовОбяснявайки устно 
предложе- заяви пред скупщината, че ха-В работата на местните кан 

целарии занапред; ще е лрове 
ждането на местно самообла- 
1 анс на населението от селата.

кота се съсирва кръвта и съсирскът може да стишг до сър
цето или и гърдите и за кратко време да предизвика смърт.

Най-честото усложнение е появата на рани в долните 
части на краката, най-често около глезена. Раните отначало 
са малки, но постоянно се увеличават и трудно зарастват. 
Болният обикновено е принуден да лежи, захцото освен ра
ните се стига до подуване на краката.

Лекуването е трудно. Отначало се носят еластични чо
рапи или бинтове. Всякога, когато им е възможно, болните 
трябва да поставят краката си в хоризонтално положение. 
В последно време се употребяват лекарства във вид на кал
ки, хапчета и дражета, които се слагат под езика. Ако това 
не даде резултати, заболяването се лекува с инжекции, кои-

говорил са: Томислав 
Славко Слагало и Борис Пе-

и обществено-политическите 
общности. Той изтъкна, че с 
градоустройствения план на шоп.
Димитровград трябва да бъ
дат обхванати и селата Желго- 
ша, Гоиндол и Градини, кои- пропишиожар!(ата 
то бързо растат и вече са се друпи въпроси из дейността 
слели с Димитровград.

В информацията се казва, 
че през изтеклата година Об
щинската скупщина е прове
ла 12 сесии. Най-много анали 
зи е имало из областта на про 
мшиленосгга и обществените 
служби.

говори за 
защита и

Накрая Томов

на службата на вътрешните ра 
боти.

ИМА И КОНТРАБАН
ДИСТИ

Началникът на СУП в Дими 
тровград Митко Томов изнеос] 
отчет за работата през изтек- та скупщина посвети на проб
ната година. Службата на вът лемите в селското стопанство, 
решните работи — каза той Напоследък в Димитровград- 
— е изпълнила успешно въз- ско е хаос в изкупуването на 
л ожените задали. Най-много селскостопански 
нарушения на реда и спокой- ния, предимно на добитък.

ХАОС В ИЗКУПУВАНЕТО 
НА ДОБИТЪКВ разискванията по 

за развитието на Димитровгра 
дека община почти всички ра 
зискващи се спряха върху мя 
стото на селското стопанство. 
Димитър Манов каза, че зана 
пред като необходилтост се на
лага да се обърне повече вни 
мание на селото. Главна роля 
в преобразованието на нашето 
село трябва да изиграе земеде 
лаката кооперация. Той гово
ри и за нарастващата роля на 
местните общности, които се 
явяшат като важен фактор 
благоустрояването на селото.

плана то да предизвикат възпаление на вътрешната страна на ве
ната. Тогава тя се слепва и излекува. Възможни са и разни 
операции за премахване или подвързване на частите, които 
са разширени. При това престава функцията им.

Ако рано се започне с лекуването, тогава могат да се 
предотвартят усложненията.

,Най-много време Общинска

Д-р М. Протичпроизведе-

ствието е имало в Димитров- Макар че „Сгочар“ и „Услуга" ТЗ КлГСТ ПРГГХЯ ТТГТГП 
град, Поганово и Куса врана са членове на общото сдружс ц БЦСИЯС! раДСКЦ 
— но това не сд били тежки ние за изкупуване на добитък 
нарушения. Съставени са 225 
актове за нарушения на реда, 
а съдията за нарушения е раз 
гледал и решил 75.

НЯМА ТРУДНОСТИ ЗА 

СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТНИЦИ
в Горно Понишавие — догово
рите не ое зачитат.в

Неколцина отборници поста 
виха въпрос има ли начин да 
се стабилизират цените и на
търговските стоки.

Клонът на Завода за заема
не на работна ръка в Босиле
град тези дни има доста рабо
та. От безброй строителни лро 
дприятид в страната присти
гат предложения, в които се 
търсят строителни работници 

на от Босилеградеко.
Тава нещо особено зарадва 

строителните работници. Те е- 
жедневно идват в Босилеград 
и ое осведомяват каква работа 
и условия им се предлагат, 

инспектора по строежите за След това се записват и вече 
събаряне на обектите на не- ® тези пърхай пролетни дни о-

тишат на работа.
Тоя отзив е особено масовем 

поради сигурността на работа 
прие заключение тези обекти та и добрхите възможностите} 
да не ое събарят, защото въ- Да се заработи. Защото до та

зи година, макар и сезонно, 
много строителни работници 
не са успявали да намерят ра- 

случаи (Радев, Младенов, Ми- бота, което зле се е отразя- 
ланов) и др.)" вало върху материалното

положение. Затова Тоя път те 
предпочитат

строителна работа като много 
по-оигурна в сравнение 
стната.

За оега 20 работници 
ботят във вранокото 
яггие

дар“ от Сурдулица, което 
строи гараж на транспортното 
предприятие в Босилеград, 30 
на просната флотация в Рай- 
чиловци и в машата в Долна 
Листи а, кьдето продължават 
изследвателните миньорски ра 
боти.

1 предприятието за пътища 
ст Браня ще приеме пет раоо 
тника за поддържането на пъ 
тя от ьранковци до Карама- 
шща, а за строенето на дза 
нови моста, единят от които 
ще се строи къл; Божица, а 
другия към Долно Тлъмино 
за по-дълго време ще бъдат 
приети 30 работника.

За сега свои предложения 
имат и строителните предпри
ятия: „Ратко Митровим“ от Бе 
лтрад, „Морава“ от Буяновец 
и „Новопрадба“ от Скопие.

Теша означава, че тази про
лет всеки строителен работник 
от комуната ще ой намери си
гурна работа. За сега най-мно 
го такива заинтересовани има 
от Горна Лисина, Горна Люба- 
та. Долна Ръжана, Горно Тлъ 
мино и др.

Ц&ъ кщтзелшма
СЪРДЕТЕ СЕ НА 

КООПЕРАЦИИТЕ!

БЕЗПРАВНИТЕ СТРОЕЖИ 
— СОЦИАЛНИ И ПОЛИ
ТИЧЕСКИ СЛУЧАИ

Тъкмо така се обяани 
отбарниците защо Общинска
та скупщина на предишното 
заседание е отменила (макар 
че няма право) решението на

ТЕМА) В Босилеградеко 
конът окончателно е забранил да 
лани траверси, а именно такива 
Искането от

са разтревожеше, че за-
се произвеждат дя- 

са продавани оттук. 
Босилеград законът да бъде отменен, или 

да се отсрочи прилагането му,
ПОЛОЖЕНИЕ: С прилагането 

декото население действително 
жността да продава дялани 
от приходите си значителна 
шанс тази загуба да се навакса 

ПОЛЗА: Законът 
рите от опасното

колцина граждани. Общин
ската скупщина и този път

I
не е прието.

на закона босилегра 
ще се лиши от възмо- просните лица „представлява

ли ооциални и политическитраверси. Така ще загуби 
сума пари, а едва ли има 

по друг начин. им
не е лош. Цели да се опазят го- 

разхищаване на Накрая скупщината прие 
няколко решения и бяха да
дени отговори на отборничес- 
ки въпроси.

обществената
™™мт1^С°ВеСИе МСЖДУ “Рирасга^^^а,' м да 
потраят горите по-дълго. При
доградените гори ще
се позапази дървото.

Но законът
— забранява

с ча-това положение и боси 
яи отдъхнат от секирата и ще ще ра 

предлри- 
„Новопрадня“, 11 в „Зи-Матея Андоновне забранява всичко. Той само казва

се продажбата на дялани траверси. Това 
че рязани могат

В. В.

От годвшаото събравте на Съюз» н» бойците във Висок
Все още

значи,
пред вид, че при рязането 
весината.

да се произвеждат. Има се 
по-малко се разхищава дър

ЗАКЛ1°ЧЕНИЕ: Босилеград окото население 
лишено изцяло 
верси. Само 
поредбите на

има нерещени 

събранието
не е

от възможността да произвежда тра- 
има условие: да се постъпва според раз- 

закона :
ДЛОЖЕНИЕ: Вместо да се сърдим на закона, 

-добре е да се обмисли как да се внедри нроизвод- 
ото на рязани траверси, за да не останат хората без 

приходите.
Земеделските кооперации много години са имали 

печалбица от изкупуването на тази стока от селяните 
Що сега не вземат мерки да направят бичкиджий- 

~ на ток ««и на вода. каквито има всякъде къ- 
проиавеждат траверси. Тона е единствено^ ре-

ШеТ'Г> “ “ Да 06 ПР°Д'ЬЛЖИ С производството 
Към тях трябва да бъде отправена сръднята и 

на хората, „ на ръководните - а не към закона.
м. н. н.

въпроси
се изтъкна ва

Миналата седмица се състоя 
годишно изборно събрание на 
Съюза на бойците от Висок, 
на събранието присъстаува 
като нредсташител на Общин- 
'ското (ръководство на бойците 
Любен Митев, член на секрета 
риата на Съюза на бойците.

'В доклада, който изнесе И- 
лия Ванчев, дооегашният цред 
седател на организацията 
изтъкна, че бойците

трябва да ое помага повече на 
бившите бойци в разрешаване 
то на някои техни проблеми. 
Гои също предложи , да се на
прави |регаи1зия на членовете 
на организацията в общината.

'В .разискване по доклада ое 
засегнаха игетравилностите 

при връчването на 
До оега такива
лучаваши дори хора, които и 
не могат да бъдат членове на 
организацията. И ло-рано са 
Давани предложения да се по 
праши грешката дю все още 
не е направено нищо. Засег
на се и въпроса по отношение

на пенсии. Някои бойци изть 
кнаха, че е имало злоупотре
би във
мощи. Така миналата година 
някои бойци търсили помощ 
и вместо да ое даде такава на 
тях давало ое на някои хора 
да си правят големи къщи.

В заключенията се поиска 
от общинската организация 
на Съюза на бойците да нап
рави 'Преглед кои бойци са 
искали помощ и да ое отстра
нят опущенията.

яръзка с даваните по-

ници
отличия, 

отличия са посе
поддър

жат традициите на Народоос- 
«ободителното движение и ак
тивно работят във всички об
ществени организации. Той 
предложи в заключение, чеСтраница 4 Б. Марков
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Д-р Васил Христов за 

вето в Босилеградско здравеопазва-

НА 6.000 ЖИ1ЕЛИ - ЕДИН ЛЕКАР
Търсят се специалисти 

за обща практика и лекари
Боаилегрздокмят здравен

дом-, който обслужва 18.000 
тели в комуната, сега има 
мо трима лекари: дева с обща 
.практика и специалист по хи
рургия. Това все още не

«Урс, за такъв 
не ое е обадил.

Нужно е да се засили пре
вантивната служба

лекар, а никойжи
са-

е до
статъчно за по-добро здраве
опазването на населението, за 
щото в Ю|гаславия един лекар 
средно обслужва 1.116 
а в Боошгопрадюко — б.ооо жи 
теши.

— Настояванията

Здравният дом на-мно- 
го набляга да засили преван
тивната и теренна служба. То
ва нещо го изискват и конкре 
тните услоаия в комуната. За 
■сега се поддържат три район
ни амбулатории, които задово 
ляват по брой, но не и по на
чина на работата. Именно 
тя1х се отива един път седми
чно. В останалите дай амбула 
торните не работят и хората 

драв- са принудени да търсят лекар, 
ока помощ на друго място.

Ние искаме в районноте це- 
н|рове да се построят нови 
отвеРгоуващи огради за амбу
латории, които да се обзаве
дат с необходимите помагала.

Стоян Станков говори на гро ба на Караивановжител а

ни са да 
преодолей тези трудности, ко 
мто в случая предполагат' съз 
даването на такива възможно
сти, които гарантират по-доб
ри успехи — заяви д-р Васил 
Хрисшв, управител на 
кил дом.

'Постигнати: ,са известни успе 
хи. Например, миналата годи
на са приети шест нови меди
цински работници. Блаподаре- 
шие на тава са комплектувани 
нови служби,
«ват според Републикански^ 
закон за осигуряване мини-

10 години от смъртта на Караиванов
в

Комеморативна среща на
гробасъ-

които се изис- Тогава в тях ще се назначат 
хора на постоянна работа. О- 
бач'е едно са желания, а

мум здравна защита. го възможности. Със собстве-
Въпросът за оредномедицин ни и общински както и 

ския персонал е почти решен. средствата от Завода за осигч 
С приемането на зъболекар и ряване тази година ще бъде 
прибавянето на необходимите построена амбулатория в Дол 
помагала е подострена и тази но Тлъмино. Но какво да се 
служба. Освен нея е оформе- прави с онези в Горна Лиои- 
на патронажната, детската и на и Горна Любата, които ра- 
друпи важни служби. ботят в най-неподходящи по-т

Макар временно, решен е и мещения? 
въпросът с хирургическата 
служба. От миналата

По случай
ДРУ-- амърта на Иван

40 ученици от гимназията в 
Босилеград, която носи него
вото име, посетиха гроба му с 
преподавателите Гоне Григо
ров, Рада Иванчева, Зоран Ба-
к>ев и Асен Стоев. сепна неговите сънародници в

'На гроба говори съюзният Югославия, българската наро7
Бо- даост, която той представява- 

ше в много политически орга 
ни на страната.

След като говори за плодо
творния революциоинен 
ага Караиванов и за 
работа в международното ра
ботническо движение Станков 
каза:

10 години от щаствеото-отолитически работ- 
Карамванов ник, аоойто целия си живот бе 

посветил на борбата на рабо 
тничоската класа в света.

— Скръбната вест за смър
тта на Караиванов преди де
сет години особено болно за-

лиотека на Караиванов. Книги
те ще попаднат на, право мя
сто. От тях ще се учат подра
стващите поколения на Боои- 
леградоко.

със

*

Четиридесетте ученика със 
своите преподаватели, които 
пребиваваха в Белград на 27 
март, имаха богата програма» 
Те разгледаха града и посети 

път ха музея „25 май“. За учени- 
негошата ците бяха прожектирани ня

колко цветни филма от посе
щението на Тиго в Япония и 
другите страни. След това учц 
нищите разгледаха експонати
те на музея.

В Шеста, белградска .гимна
зия те се запознаха с рабо- 

дина на 27 март учениците по тата на своите съученици, а 
отдават гроба на Караиванов след това разгледаха ателието 
и заедно е учениците от Ше-. 
ста белградска гимназия под
насят цветя на гроба на по- 

Както всяка година младеж- койника. По този начин те ма 
та от Сурдулица на 1 април снифестират братството и един

ството между учениците на

народен представител от 
■аилепрадско СТОЯН СТАН
КОВ. Той каза, че със смъртна 
на Караиванов нашата обще- 
ственост е загубила виден об-

Сигурно е, че такава качест- 
година вена реорганизация положите- 

имаме сключен договор съо лно ще измени и финаноовия 
скопската болница, която ро7 ефект на амбулаториите. Сега 
довно изпраща свои хирурзи, те работят със загуба, но по- 
Това ще се реши по-трайно, ради необходимостта им ре- 
когато завърши специализаци довно се поддържат, 
ята бившия управител на до
ма д-р Анали Стоянов.

Обаче много по-трудно е да

ПЪРВИ АПРИЛ - 

ДЕН НА ТРУДО
ВИТЕ БРИГАДИ

Населението от Бооиле- 
прадоко ще пази ликът на Ка
раиванов от забрава. То даде 
име на гимназията. Всяка го-

Недостиг на средства 
изход’ в интеграция

се намери поне още един ле
кар от обща практика. -Ощц 
преди два месеци имаме ком-

Комуналният завод във Вра 
ня от миналата година е в кри 
за. Затуй своите дължности 
към дома тоя завод изпълня
ва нередовно и непълно. Това 
се отразява лошо върху редо
вната здравна дейност.

Така е било и миналата го
дина, а сега положението е 
още по-лошо. В случая Заво
да пе е в състояние тази го
дина на дома да задели 170 хи 
лящи динара. Как ще ое раз
реши тоя въпрос, все още е 
неизвестно.

По мнението на д-р Хри
стов изходът е в интеграция 
та на всички здравни органи
зации на територията на бивша 
та вратгска околия, които сега 
финансира поменатия завод.

по скулптура, най-добре обза
ведено в Белград. Бдна част от? 
разходките за пребиваването 
в Белград финансира съпруга
та на Караиванов, която зая-

Отказвам се от своя син 
Иван Басов, земеделец от село 
Височко Одоровци, който ме 
тормози и бие. Затова го ли
шавам от цраво на наследство 
след смъртта ми, като заявя
вам, че не признавам никакви 
негови дългове, направени на 
мое име. Не го признавам за 
син и не искам да носи фа
милното ми име.

ви, че ще участвува и в фон
да „Иван Караиванов“ който 
бе основан при Бооилеградска 
та гимназия по случай 10 го
дини от смъртта на Караива-

направи преглед на своите 
трудови бригади. На площада двете гимназии, за което ра- 
в Сурдулица бяха построени туваше Караиванов.
15 трудови бригади със свои- 'След комемарацмята на гро 

Същите бяха ба представители на гимназия- 
на та посетиха дома на покойни

ка, където съпругата му Бо-

те коменданти, 
привестстшувани с 
представител ат ОК на Съюза 
на младежта Л10БИША РИС- 
ТИЧ.

слово
нов.

жа КАРАИВАНОВА им подари 
голяма част от богатата биб- Б. Наш.

След туй бригадите получи
ха дневна заповед за работа. 
Те работиха по уреждането на 
парка в Сурдулица, където се 
намира паметника на паднали 
те бойци през времето на 
НОВ, по уреждането на парка 
ат Червения кръст намиращ 
сс пред главния ресторант в 
Сурдулица. Бригадите уредиха 
училищните дворове при учи
лищата в СУРДУлица и дворни 
тс места на фабриките: „Мач- 
катица“ и „ФАЕОС“, зелената 
площ пред сградата на обще- 
ствеаюнгюл ишичвагаите орга.11 и- 
защии. Дома на културата и

Васил Басов, земеде- 
делец от село Височко 
Одоровци, личен пас
порт Но 10023 — Ди
митровград В. В. Божа Ка

раиванова 
връчва 
списъка 
на пода
рените 
шиста

Секретариатът на вътрешните работи па Общин
ската скупщина в Димитровград обявява

ТЪРГ

ЗА ПРОДАЖБА НА ЖЕЛЯЗНА КАСА, ПРОИЗВОД
СТВО НА ФАБРИКА „МАРИБОР". НАЧАЛНА ЦЕНА 
800 НОВИХ ДИНАРА.

всички правни и физичес- 
ца 25 април 1970 го- 

вътрешпите работи

Право па участие имат 
ки лица. Търгът ще се проведе 
дина в двора на Секретариата па

тн.

М. Величков
в 10 часът,

Касата се ламира в канцелария Но 5 и може да 
се види всеки ден от 8 до 14 часа от деня на публи
куването, в присъствие на един члеп на комисията за 
отчисляване па основни средства.

Заинтересованите могат да 
или устно. Писмени заявки ще се 
до 24 април 1970 година. Осведомения могат да сс по- 

и па телефон 81-105 — Димитровград.

\

СРОКЪТ В ОБЯВЕНИЯ В МИНАЛИЯ | 
| 'БРОЙ НА ВЕСТНИКА КОНКУРС ОТ 27 ^ 
| МАРТ Т.Е. ВМЕСТО 28 ФЕВРУАРИ ТРЯВ- | 
| ВА ДА" ГЛАСИ — 15 АПРИЛ Т. Г.

ИЗПРАВКА§
*се обръщат писмепо 

приемат най-късно

лучат

Съвет на трудовата общност на Секрета
риата на вътрешните работи — Димитров
град 1 § - ■ ■

Страница В*
БРАТСТВО * з АПРИЛ 1970



та дядо йикю, който ои имал 
своя тхпякхрш : „Пад щ и <>
— ишш му пил, а не платил“ "Ц3_ 
Имаме по л-рода^ис основател 10 '<Я 
на осеюто е бил никой си Ля. Н.Я 
до Груйо, който пръв ое адсе ***** I 
лол тук, в местността „Дулан", 
къД-ето и днес стоят осгалкн Сл*’*Д 
от някогашни жилища. Ли У

1я ЧЛ
Едно време — пусто село

*0.
«Скоро сиюд заселването ад П|в*- 

Груйо селището в Дулан запу 
стяло. Лош бил спахията, кой ^ 
то 'владеел това селище/ 
каш им голям деоятьк от 
изводешюто. Не им давал да

//////////'

* село СЕЛАНАШИот село
л

С|
^Й0

ИС- },, ^ _*3|
вършеят шопите си отделно /Х"'= а 
но ага едно място, което и се- 
га ос нарича „Турско гувно“. ,/ 
Този ша»и,я бил в Щип, но /3/*в 
често обикалял

про

ГРУИНЦИ подвластни- мг-п-тш 
те ои. Защото бил лош към т?\ 
хората, те го убили. Това ста- 3с**! 
нало по «време на вършитба, ха 
Дошъл спахията, накарал 
рата да вършеят и заповядал ци<-Я:. 
да му сс справи богата гозба, стил^ 

му дадат / сг^ 
млада, хубава жена. Хората ‘ГЛя а-I 
свършили вършитбата и тота

1!РЕВНОСТЕН 

ЧИТАТЕЛ НА 

БРАТСТВО“

ХО- Тук е.

а за през нощта дапо-Гфуиищи сс числи към 
старите селища. Още в рим
ско време тук е 'имало живот. 
Свидетелства за това има до
статъчно, макар чс още не са 
проучени. В римските време
на тук с имало град „Славчо“, 
намират се некрололи, а реди 
ца местности носят название
то „латински“.

Топа село сс намира на -1 
километра от Босилеград в по 
литс на Милсвока планина, до 
юго сл агюко - бъл гар оката грл - 
нища. Състои ос от 12 маха
ли и има около 96 домове с 
-180 жители. Основният поми
нък на населението е земеде
лието, включително и животно 
въ1Д|Ството. Малкото гора в ссл 
оката мора не осигурява пи 
по-юолищно отопление през зи 
мния период.

П|
ва отишли при турчина и му 
казали, че млада, хубава же
на те могат да му дадат. Той 
сс разсърдил, взел да ги хока 
и бис, а те се вдигнали и го б-в 
убили с лопатите, с които от
вивали зърното. Така и оста
вили зърното и през нощта д 
напуснали селището, 
все на север към Стара плани 
на и в полите й се заселили. 
Селището и днес съществува

Ощ
Цата
Х0Дят

Дало г«В турско време тук е мина
вал път за София и Цариград 
от юг, а също от юг към Бо- 
жица, Власина и Моравската 
долина. Затова е имало хано
ве за пътуващите хора. И 
днес се приказва за хакджмя-

Б Сенокос всички хора сочат като пример ДЕ
ЛЧО ГЕОРГИЕВ, който макар да е на <55 години не 
се отделя от книгата и вестника. За него казват, чс 
много редовно чете в ,,Братство”, а за прочетеното ра 
зказва по селото.

Бягали — Ма 
важил 
фия 
Васил К 
нер, вд

Иначе оелото с добре благо 
устроено и по това е почти на 
челно място в Босилеградско.

— ,,Братство’ чета с удоволствие още от пър
вия брой. Свикнал съм с него и чакам всеки брой, за
щото научавам много новини от общината и в стра
ната

ЗВОНЦИ •
казва дядо Делчо.

Дядо Делчо е жизнерадостен старец. Участник 
в няколко войни, а на 16 години работил като ратай 
в Румъния. Масово унищожаване 

на сърни
Б. Марков

Да използваме сома?
До миналата година в Зеон- 

с:ш район не беше позволен 
лов на сърни. По решение на 
ловното дружество и на гор
ското стопанство се издаваха 
'разрешителни за лов. Нямаме 
намерение да анализираме ко 
му, как и п-о кой начин са да
вани разрешения. Ловджиите, 
от по-отщал е токите места — 
Ниш, Пирот, Бабушница, кои 
то получавали разрешения за 
лов на сърни, служили се с ку 
чета собственост на местните 
ловджии. Сдод лова е практи
кувано тези кучета да не се 
вързват, но оставяни в ловния 
резерват и така те за оебе си 
лов-ят п-о някоя сърна. Поне
же лозът на сьрна не беше 
'Рядко явление, то и звон-окште 
ловджийски кучета бяха пос-

лепджийокмте кучета, научени 
от гю-рано, отиваха на лов са
ми. Оавен тях на лов отиваха 
и кучета-скитници, овчарски 
кучета и може свободно да се 
каже, че те предприеха хайка 
срещу тези животни, които ук 
расязаха ловния резерват. До
ри и когато тази неконтроли
рана хайка взе широки раз
мери местните ловджии не 
предприемаха н.ищо. 
случаи ловджийските 
да докарват сърни чак до цен 
търа на Звонци, където хора
та ги хващаха живи. Счита се, 
че по такъв начин досега 
унищожени над 50 сърни.

$ Магданозът и копърът се запазват по-дълго
свежи и ароматни, ако се поръсят обилно със сол.

* За да не мирише на тиня, рибата трябва да се
измие със оилеи студен разтвор от оол.

* Мътно олио се избистря, като към него се при-
— една пълна чаена лъжичка на един литърбави оол

олио.
* Метлите стават здрави и не се чупят, 

варитеотн о се оставят за 2—3 часа в гореща 
вода.

ако пред- 
оолеяа

Имаше
* За да не изтече съдържанието 

яйце се вари в подсолена 'кода.
+ Дъното на оилно загоряла тенджера 

се изчиства лесно, ако се посипе с дебел 
се остави да преседи няколко часа. По 
се отстраняват петна от цигари върху фаянсови и пор 
целанози пепелници.

му, пукнатото кучета

или тиган 
пласт сол и 

същия начин

Местното население 
въпроса има ли 
които да потъроят 
ност от собствениците 
кучета.

поставя
компетентни.

отговор
на тезиЗАСАДЕТЕ СИ РОЗИ тоянно ангажирани.' Ко-гато бе 

забранено издаването па 
решителни за лов на

раз- 
сърни. К. Гюров

Обичта към цветята кара много 
дпзрпите си градинки декоративни 

Опитът показва.

\ ■ .4-*■» .'••«■■Vхора да засаждат в

В СЕНОКОС УБИТА ОЩЕ
ЕДНА
ДИВА
СВИНЯ

рози.
'Б. НИКОЛОВче най-подходящите сезони за това

са есента и ранната пролет (най-късно 
Розата обича

до 10 април).
откритото място, с южно и източно из- 

чя трябва да заеме най-представител- 
сред другите цветя. Засаждането й трябва да 

и на редове или на групи (корен от корен на 60

ложение. В градинката

ти ***! < 
шатй гт ^
ва гсР* 
ни теР^Е 
ранск» 1

джак. , 
и в гоР^
В0Н|1Я’

НОТО МЯСТО

бъде на лехи 
сантиметра).

Розата се
почва. Корените се 
младите.

ДИВАТА
засажда при добре разработена и наторена 

подрязват, като се запазват предимно СВИНЯпРеДи засаждането 
в рохка почва. Мястото 
ето се полива изобилно

С-тед 15—20 дни от клонките се 
е признак, че

в тра-пчинките се слага тор, смесен 
около корена се лритъшева, след ко- 
с вода.

в м. „Джераков
край Сенокос е убита още ед
на дива овмня от ловеца Ни
кола Соколов. Тя тежи 
В лова

калник“ НЕНАСИТНО
ЖИВОТНО

Ста11показват пъпки. Това 
да се -отгребе 

и се слага, тор око-
нас 
це, 3 
2.000

ро-зата е вкоренена и следва 
пръстта. Наново се образува трапчигяка 
ло стъблото.

120 КГ.
участвуваха Васа Джу- 

»ев, Цветан Алскоо-в, Алексан
дър Тодоров, Костадин Григо
ров, Цветан Миланов и Тодор 
Александров.

Й
През лятото резите се прекопават всеки месец 

горещините се поливат всяка седмица. а през М’
и мо*1’}
До з00.,. 

Г.иД3

Дако Димитров

Сн. Борис Марков



Как е снабдено с. Врабча?
•ТА-
*;Г‘с»‘г-

■>ъ Със 
куЦ° 

:,то в1“?' 
»
<^Тл.
й 33 дъ'Ъа*сБО 
постоя-

,рне- Ед‘
^се‘ да
« ед5

СРЕЩИг

Никола Василев,
участник 

във вси
чки фес
тивали

«Едносела в °гг„, на,йчп далечените 
ОРавча.
Шили образование не 
в оелото и то вое повече 
Ре/с. Често му викат 
старци“.

Но тези 
бледите

се продават стоки, които 
Ч у|потребя1вани.

са
а някои стоки 

'се продават на по-голяма це
на, какъ1вт1о е случаят с браш
ното тип „Т-ЮОО“, което е да
вано като полубяшо.

В крад на миналата 
на на заседания на Съюза на 
комунистите и на Социалисти
ческия съюз в селото бе 
зано воичко

оставатзп-и се ста
реело наю

црта, и0 
„мерили 
5зрйе“ ®
то сели- 
ам да се
зе.мяяи-
рабогят.

Грузш- 
та се ме 
я така 
днеш-

старци редом 
да ооработтат 

еи недовоистшува.т 
Даването с 
ки.

годи-с про 
земята

и от снаб-
пром шилени ка-сто-

това. Даже 
нредлоомено магазинът да бъ
де изместен от частната къща 
/в училището, ко-ето 
вече не работи, защото 
деца. П|ротоколите бяха пра^ 
теши в Димитровград до ком-1 
летентните

бе
Пет Никола Василев от с. Сено

кос е един от най-редовните) 
участници на всички феслива- 

в Димитровградско. М«ногц 
генерации се промениха, а 
той със своя кавал 
участвува и неговите изпълне-

Дя^еЛПГГ^о^Г0-
А ето

) ■"ч

отдавна
няма

ш лиг
таи нравеше силно впечатление 
Ние тогава с нетърпение очак 
вахме следващи^ фестивал.

Ооаледните няколко, фести
вала обаче по нищо не могат 
да ое сравнят с първите фе
стивали ...

каква е работата. В 
селото има само адаш, лошо 
онащен магазин 
Цч-пя „Сточар“ от

Приготовляване на преждата редовно
в тези организа-*накоопера,

Димитров-
град. Хората понякога трябва Впрочее помощ трябва да 
Да о-пиват е съседните оела да ое чака единствено бт ръковод 
1СИ купят вдночдруго, 
пова тук.

п,рез Септемврийското 
ние, 1923 година.

Просветната традиция е про 
юме де- дължила и до днес. Младитй 
яали да малко ое задържат тук — оти 

в ват на учение и като специа-

ни.я винаги се посрещат с ра
дост. И тая година той се гот- 
®и за фестивала.

— Първите години феотива 
лната програма много ми ха
ресваше — каза Никола. Вои-

въста-гдено

п-гите в кооперацията, защото 
те са, които могат да оправят 
положението.

което ли Никола, който има няколко 
фестивални награди и сега не 

чко беше по-тържествано. Па-* може да се отдели от младе- 
рада беше почдобре подгот- жите. Той е св!икнал да бъде 
лен, улиците с по-тържествец с тях. 
вид. На нас младежите това

За беда този 
стна къща, а нейният 
мин е и продавач. Стоката не 
е на едно място, липсват осно 
вните хигиенни изиаквания а 
работното време никак не' е БЕЛЕЖКА 
определено. Понякога 
трябва да чакат 
да завърши работа около до
битъка. за да ги услужи тях.
Даже хората се оплакват, че)

чили
Много листи си намират работа. За- 

исари е това селото постепенно нама- 
сьщо и лява. Може би когато ое при 
зоители! ключи с електрифицирането, 

от тях младите ще започнат да оста- 
строил ват защото в сравнение с дру 

ща, Со- ги бошлеградски села Пруин- 
щи е и ци има добри условия за зе- 
злюциоч меделие.

магазин е в ча 
стопа- М. Добривое

Б. Марков

хората 
стопанинът

ДЛ К ГЛЕДАМЕС. Евтимовнлгария

СЕИР • • •

«На последната сесия на Об
щинската скупщина в Димит
ровград един отбориик пред* 
ложи да ое предприемат по- 
строги мерки срещу „хулиган- 
щината“. Той каза:

— Бях очевидец, когато 
един хулиган ое „отягаше“, но 
искаше да слуша милиционе
ра, а при това беше пиян и 
нарушаваше реда ... Милицио 
нерът Ракич просто го моле
ше да не прави глупости, съве 
тваше го. За такива аз пред
лагам по-строги мерки ...

Стана друг отборяик и от- 
1'оворм:

— Интересно е изказването 
на д-р Петров. Но аз имам 
друго мнение по въпроса. Вме 
сто н«ие, гражданите, в такива 
случаи да се намесим, да помо 
гном, ние гледаме ссир ... Аз 
съм да вземем активно отно
шение. Да се намесим всички. 
Тогава и този другар ще види, 
че е сгрешил ...

Ако оказваме съдействие на 
едужбетите лица, тогава ще 
изпълним докрай овоя граж
дански дълг ... Тогава — каза 
той
няма да ое стесняват да влез
нат в някое заведение.

. . ■•-

НИЕ ЛИ ДА СМО 

ПЛАШИЛА!
ПРОЧЕТО у весникат дека ловджиете ре- 

шили да не тепаю диве свинье. Кажу ако некой 
найде диву свиню у свою ньиву нека тепа. Аани 
се жалеше задругата свиньете затърле неколко 
декара овъс, на пъртелагианье повадише компи- 
ре, по Сапатово смазаше зайрето. Ем тъгай бо- 
жема не беше забранено тепанье. Поорати с чо
веци ко Да се вардимо оди туя напас, ама нищо 
не може да смислимо. Иедни зборую дека че ту- 
раю плашила, йедни че ночую по ньивете. Пи- 
тамо и даскалатога кво он мисли за туя работу. 
Човекат лели си йе учен йеднък рече: кой забра- 
нюйе има и да исплати щетуту. Добре ама у^ве- 
сникат за Щ.ету ловджийети нища не орате.

Отидо си я дома, тури на говедата малко 
сламицу, напойи овцете па си лего. Лего ама 
сън ме не лови, суноч се премета по църгете, ба
бата и она завалията покре мене неможе око да 
склопи. Види она дека ме неща мучи па лее заз- 
борува: ,,Де бре Манчо толко године делимо ц 
арно и зло, а ти ми не казуйеш що си ударил на 
съклет?" Приказа я на бабуту ква йе работата 
и одйеднуш ми текну на акълЪт: даскалат па си 
йе прав.

много наши другар.кц

защото в тях има другари, ко 
ито сс държат неприлично . . . 

Значи касае ос за един
наш дълг.

Дълг, който трябва тт мо
жем да изпълняваме.„ЗУБЕРЪТ“ ПРИ КАМЕНИЦА

Матся Андонов

Иедва дочека да съвне, намири стокуту, па 
отърча у задругуту. Магазинерат тамън отвара- 
ше. Узо тутун, напълни лулуту и остадо да че- 
кам да се посъбере народ. Нема-нема ете га от- 
борникат. Знайеш ли ти, Стеване, дека я начъ- 
ска несъм око склопил — реко му. А ти си на
кривил капуту. Сношка ли оратимо тува у зад
ругуту за дивете свинье. Ако ти стиска, ка оти
деш у Димитровград да кажеш ко що ни даска
лат научи: щом ловджийете не даваю да се те
пат свиньете има да ни плачат за пакосат. Ни- 
йе не може да дреждимо по ньивете и да варди-

ги зърнени култури и когато -—црвцц п ■ прп| 
влизат в някоя ии.ва, правят | Л|^0[,||И ОА ПСОА“ 
големи опустошения.

КОНЕН РИБОЛОВ
се поч 
на па, 

обит- 
<и лов 
• Дой, 
сти на 

Сан- 
често 

в Сла-

питомяа свиня и това често се 
случва.

Единственият враг на диви
те свине между животните, ко 
ито населяват нашите простра 
летва, е вълкът. Но той нико
га не ги напада, когато са в 
стадо, заш/ото се бои от тях.

Свинете имат добре развит 
слух и обоняние, добре плу
ват и обичат калта. Хранят се 
с корени, гъби, плодове, кесто 
ни, жир .охлюви, с разни ии- 
секги и червеи, ядат също ми 
"гки, птичи яйца, малки зай- 
ни и умрели животни. Обичат 
картофите, царевицата и ДРУ*

За човека могат да бъдат о- 
някои случаи, макарпасни в 

чо обикновено бягат при сре
щата с него. Свинята-майка с 
особено опасна, когато води 
малките си, а глиганът, кога-

«Съдията. за нарушения в Ди 
ми'прони1ра1д Павле Трайков а 
глобил с по 250 нави динара 
Станимир Ч1ирич .и Отпиша 

то е ранен може да усмъртц Йовашавич от Пирот, които ц 
човека. Ерма колили риба с М1режа.

Също зарад (непозволен рибо
лов, са глобен пи с по 100 к. 
динара Миоммр Милич и Сър 
бошноб Видетот от Димитро в- 
лра|д. Те ловили с ръце.

Чотрич и Мишия, между дру 
{чуто, са члонолс на дружество

че У
ви сви 
Убият Групата се предвожда от о- 

питаа свиня, а не от глиганът. 
Свинете могат да живеят до 
30 години.

мо с остънье.
Или ако нече тека да даду свакому пушку

'диган
тегло

и пусат.Иначе те яаселяват всички 
континенти, а има ги няколко хо На рибарите.

Манна с. р.

А.ПЛОДИ стотин вида.



ТРИМАТА СПОРТНИ ДЕЙЦИ 

ОТ ДИМИТРОВГРАД
МЕМОАРИ

Живоин Николич- Бърка

КОЙ Е ОСВОБОДИЛ 

ИЗТОЧНА СЪРБИЯ
По повод 50-годишншгата на сантиметра бс по-висок от мс 

Футболния съюз н КЙосла- нс. И макар, чс той беше много 
юия и 25 годишнината на ФС добър футболист, много успе 
и Сърбия трима торпш дай- шюо парализирах действията 

футболният клуб „Асен му <и за това получих много
честитки и признания от

Ц'И ,и
Балкански" получиха призна
ния за дългогодишна работа гарите и ръководството на на-

тшия отбор. Или срещата 
бора на Сокобаня, когато

ЛРУ,

на апортно поле.
'Пола са: Кирил Раичсв, Ми-

с от
сло-

лак Груич :и Александър Ле- жмх войнишка снимка в кни- 
(ков. Рамчев с удостоен сьз зла леката ои, за да мога да иг- 
тлл, а Леков и Груич със оре- рая за „Балкански“, понеже 
бърни: грамоти. още нс бях регистриран за

Кирил РАНЧБВ, работи въ» него... 
футболния клуб „Асен Балкан — От 1962 година работя 
оки“ с малки прекъсвания от общинската ООФК-а.

Мота да кажа, че в Димит- 
— През 1945 година ферми- ровград има условия за разви- 

р а/хм е „Балкански“. Първо фу тис на спорта, но някак не му 
тбошияня клуб, а олед това от сс обръща нужното внимание.

Димитровград има работниче
ска младеж, която не ое гри
жи много за спорта, не прави 
рскрсацил ... През 1963 годи 
на получих похвална грамота 
и от СОФК ...

трябваше да я изпълним, без стрслбтдато След всичко. то- 
ШШ оглед на топа, как интимно я па можете ли Л» »1 *■!>1 ттш шщ=ш

гадите. И всички мислехме и чеша махала? (В нс,я ог май д 
чувствувахме същото. Уговори октомври 1943 година българ- 
хме ое нършггс контакти с бъ оките окупатори довеждаха на 
лгарежите окупаторски части 1Х»да от околните места и раз- 
да установим чрез селяните. стрелваха).

/Повикахме Добрипое Стано-

в

основавалсто му до днес.

Авторът на мемоарите
Ж. НИКОЛ1Р1 Всичко това е вярно — 

свич, Божидар Дойчинович и казах аз — и нам това ни тс- 
В Добро поле, където 22 ди са^ огаменкович от Косило, жи, Ето и преди три дни от

членове на партията от 1941 техдпи ръце паднаха дпама за
родиша. Обло/пихме на нашите мостшшс
стари познати и сътрудници батальона, Гаие Найданович и 
за какво ое касае. Казахме им: Тихомир Пстрович, а са райе1 

Нашият разговор прекъснд „България е пред капмтула- ни командирът на батальона 
куриерът, идващ от Плавния 
щаб на Сърбия, като ми по
даде писмо. Взех го, прочетох 
го бегло и казах на своите съ-

бизил беше на почивка след 
боотете в Рьрделичка клисура, 
правехме равносметка и се го 
твехме за ново нападение.

пол/иткомисари на
— Считам, че Димитровград 

и днес може да има успехи на
спортно поле — само повече 
трябва да популяризираме спо 
рта. Имаме млади таланти, а 
имаме и .много по-добри усло
вия. Само трябва работа.

Милан ГРУИЧ е председа
тел на „А. Балкански“. Актив? 
но участвува в спортния жи- 

волеябол вот на Димитровград от 1949 
година.

— През своя лът досега,
минал

ция, руснаците са на граница- Стратис Джукич, комай 1 дирите
та между Румъния и Бълга- Драгомир Петрович - Йордан
рия и сега е момент да изпол и .Предраг Стоянович Пода; и
зваме всичко, което може да сестрата на Предраг — Рад
ее използува, за да попречим мила — падна в схватката с те

— Става дума за важна ди- на германците да разоръжат хните части при Грамада,
ректива във връзка с българи българските окупационни ча- край Враня, през 1943 година;
те, но за това ще говорилг по- сти' трябва да се срещ- другата /му сестра Нада, секре
късно. пе.м с тях^и да започнем пре- тарка на ОК в Пирот залови

ха в село Бус и я растреляха 
в Бабушница, а третата му 16- 
годишна сестра, майка му Ца
на и брат му Томислав — раз 
стреляха в Дейчева махала, но

ТрУДНИЦИ:

К. Раячев
бори по баскетбол, 
и атлетика. Много по-късно и 
по ръчна топка. Тогава този
спорт не се играеше. От осно „Асен Балкански“ е 
ваването на футболния клуб през много трудности. Минал 
играех на мястото централен е през много реорганизации; 
защищник... Най-интересни По едно време — през 1950 
мачове по това време играе- той угасна — па тогава форми 
хме в Лесковац, Ниш и Про- рахме нов клуб — „Работнич- 
купие... До 1945 година се ки“, па Спортист, па след то- 
състезавахме в Пиротския под ва пак „Асен Балкански“. От 
съюз. От това време незабра? 
вим ще ми остане мача срещу 
Бабушница, който спечелихме 
с 1:0 в Бабушница. Най-добри 
играчи по това време бяха:
Стоян Стоянов, Любомир Ми
шев, Александър Леков, Ки
рил Гигав, Петър Петров, Пе
тър Денков, Еленко Видано 
вич, Никола Георгиев и дру-

говори...
След като чуха нашите обясАнализът показа, че нашата

последна акция, проведена на нения и узнаха, че тази зало- 
25 август 1944 година, е напъл вед е дал Главният щаб на 
но успяла: разрушен е мостът Сърбия нашите другари сви-
в Предеяне, а ж.п. линия в ха рамене и изненадано ни по щ интерес на страната трябва 
Рьрделичка клисура е разоре-; гледнаха по-сериозно, като че щ това да преглътнем. Още не 
на до тази степен, че влакове- ли искат да проверят дали се щ0< другари. Вижте, тук са 
те по нея няма да могат дЗ шегуваме или говорим сериоз български партизани, те заед- 
минават. По това време тази но. Пръв се обади Добривое: 
линия беше най-необходимД

но с нас вече две години се 
Не знам, другари, вие и- борят. Вие добре познавате 

на неприятеля за изтегляне мате заповед, вие най-добре д,енч0 а ето сега в къщата на 
на групата армии „Е“ от Гър знаете какво трябва да пра- Радивое Стаменкович е и Вик
ция. вите, но аз с тях никога не тор — Щерю Атанасов, член

бих преговарял, нито бих тър на цк на БКП Идаа от Мос_ 
сил нещо от тях. Бих ги изго ива, от Димт,ров, И той също

(пя-гпV^тга-ря:-н■р-г^ т мпт ШГгл ^1ИЛ нашата страна с бой. ое бори против българските 
разрушаването на моста нито Страхувам се с тия преговори фашисти Те и техните тчп 
■един влак с неприятелска вой Пак ла не ни измамят Кятт Ч1Л И' 1е и техните друта ска и боеттоипаяи /не ммя пп 1 д измамят, ьаща рИ/ които са истински синовеска и ооелрипааи не мина по ми говореше, че с българска ня б-^гтгяпек-м
тази линия. Окупаторът беше войска никога не тпябвп т ге 3 0ългаРскмя народ, ще дои-
принмлен да отпоавя влакове Га Н6 тря0Ва да се Дат на власт в България и щете ^ез14бъ^тТ до“ с М водят народна поли™, а не
мното по-малка иропускватсл, за българите
на мощ, отколкото линията ме рдиха и другите.
жду Н/иш и Скопие. /видяхме, че те остават хладни Хитлер. Те ведиаж

към онова, което им казахме

•По-късно събитията потвърди 
ха нашата оценка: от деня на

ги.
— Днес има по-добри усло

вия за работа, но интересът е 
слаб. Няма ентусиазъм. А та
ланти има . . През настояща
та година трябва да се борим многото спортни дисциплини

сега в Димитровград е останал 
само футбола. Но и с него не

политика на великите сили, на 
Като Ф/раньо Йосиф, Вилх-елм и М. Груич

завинаги
ще осуетят това българокилт 

питахме какво миапят по този народ да ое бори за 
въпрос другите хора от село- интереси, 
то. Всички ни казаха:

да се задържим в междузоно- 
вата /дивизия.

/Считам, ч-е тази година ще 
бъде преломна за ф. к. „Бал
кански“. Що се касае до спор 'ните организации за спорта. А 
тния терен — имам/с известни 'Димитровградския Спортен це; 
средства, но трябва по-енерги нтър предлага добри условия 
чно да реализираме програма за организиран спортен

вот.

чужди
а против нашата 

страна. Ето затова отиваме на 
— Това никой няма да одо преговори.

ДИРЕКТИВА: ДА СЕ ПРЕ
ГОВАРЯ С БЪЛГАРСКИ
ТЕ ЩАБОВЕ

върви. . .
— Слаб е интереса на трудо

След като завършихме ана- бри. 
лиза, взех онова писмо и с не-

Копато преди заминаването 
— Защо? — питам Добри- на преговори с коменданта на 

го запознах членовете на ща- в°й. гарнизона в Крушовица запоз
ба. Това беше директива от — Другарю Бърко, ти най- нахме другаря Виктор със ста 
Главния щаб на Сърбия вед- добре знаеш, ти си тук от 1942 нонището на нашите 
нага да установим връзка с година. Погледни какво напра той каза: 
българските окупаторски ща- виха. Ето онова село, виждаш 
бове и да им предложим в тех го Долно гаре, опожарено на 
ните гарнизони съвместно
разоръжим германците и куиз нала ли е поне една къщич

ка. А то имаше 170 къщи. Вси 
чии са опожарени. Избити са

жи
та.

селяни, Дълги години работя 
треньор на „А. 
без никакви

Истина, още не е напълно 
Балкански“ УРОДен, но и тук те могат да 

пари. Дори и ии помогнат. Занапред очак- 
сваи средства съм давал, за 'вам повече помощ и разбира
ла отидем на мач -в някой телство от страна на оснокно- 
Г1РВД • ■ ■ то училище и гимназията. В

Александър ЛЕКОВ също е -гимназията има наистина ня- 
един от най-за1служилмт-е

като
— Имат право хората. Фаши 

спите нанесоха големи злин-и 
да 20 април 1943), погледни оста- и ние ще трябва да положим

големи усилия, за да изпра
вим грешките от миналото.линговците, а след това бъл

гарските части под комнадва- 
нето на Главния щаб на Сър
бия, да съдействуват 
те сили или да пристъпят към 
новата българска войска, 
случай че отхвърлят то/ва пре 
дложение трябваше да тър
сим от окупато/р оките щабове 
техните части да ни предадат 
оръжието, преди да 
Ръжат германците или 
ците. На -разоръжениете бъл
гарски части трябваше 
даде възможност свободно да 
се върнат в България.

спор колко дарошити млади футбо- 
тни дейци в Димитровград Иг /листи, но някак не можем да 
рал е футбол, баскетбол 
лейбол.

над 50 души, а повече от 1.500 
това знаеш, са интернирани. 
Добре ои -опомняш, че в това 
-село баща замести сина ои на

(В следващия брой 
„Среща с коменданта 
на окупаторския гар
низон в Крупге/вица").

с наши ти привлечем. Таланти има Ц 
/в комбинат „Димитровград“ и 
другите предприятия.

— Настоящия сезон не поч-

и во-
В Понеже Ранчев 

футбола.
говори за 

аз ще кажа няколко 
думи за баскетболния
Димитровград. Веднага след рахме в Ниш със „Оиндже- 
освобождението Димитровград лич“ и загубихме с 5:0. Сега 
се славеше с най-добър бас? 'сме в средата на табелката... 
кетбол в Републиката. На ре- Ако опреаним редовете с но- 
публиканако състезание в Ша, ®и даро/вити момчета, защотч 

ац ое класира на второ -мя- неколцина добри играчи отн
ето, -олед „'Червена 
Зад „Балкански

нахме добре. Първия мач иг?спорт в

пи разо- 
четни-

да се

доха в други градове, да следзвезда“.
останаха мно ват или на работа, ще се кла- 

го известни баскетболни отбо- 'Ои-раме и гго-виооко 
-ри. Водната -олед това „Черве
на звезда покани „А. Балкан към апорта изобщо. Вече е 
сми да играят мач в Белград, тотов гла/вния проект на Спор 
които Димитровградчани загу- ™ия център в Димитровград,

Тази директива малко ми из 
лен ада. Колко ни зарадва то- 

- ва, че фашистка България бъ 
рзо ще капитулира (защото 
това означаваше и окончател
но освобождение на този 
край), толкова ни беше непри
ятно да преговаряме с ония, 
против които четири години 
се борехме и които извърши
ха ммогобройни 
Но заповед е заповед

Очаквам п-о-голям интерес

пя на дивизия. Само — трябвада срещата на тго-организирана. работа. И гго„А. Балкански“злодеяния, 
и ние

„„ с Бабушница
през 1950 година. Тогава вече сътрудничество с учазда-

Саша Леков (дясно)
падна да пазя п/ротивническия 

-----център-нападател, който с зо
та ое младеж, защото там има 
даровипи момчета ...

Матея Андонов

получава грамота
Страница 8
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Вечерта се събличам при
белия отблясък на плочките 

банята. През полуотворена
та врата леля ми подава раи- 
рана пижама.

— Май ще трябва Да под
виеш ръкавите.

Премервам пижамата. Стига 
ми ДО глезените. Като нощни
ца. Оглеждам се в огледалото, 
над което блести огромно къл 
бо бяла светлина, 
вам роклята. Ооколо малкото 
копче е намотан черен 
кам косъм

с ; '• Ш 
: ч:

-

ЛУНАв

-•
%

Минавам
Разкопча- стая на леля. Заглушвам а” 

на на веригата от входните 
лъс- врата. С трепереща, влажна 

от косата на длан галя перилата 
мама. бището. Нощта

— Мамо! Сега непременно лечното, 
ще те намеря! Помниш

От стената на спящата 
ща тихо отеква:

къ-

— ... Утре, утре ...

Връщам се. Като затварям 
вратата, леля се събужда.

— Кой е?

на стъл- 
се носи с да- 

влажно крякане на 
със скърцането наприказката за момичето, кое- трамваите, идващи 

то търсело момъка? Аз също ра, и предизвиква 
имам косъмче от твоята коса.
Ще го занеса на кръстопът... ка. 
там, където се пресичат ули
ците. В полунощ. Когато се 
покаже луната. И ще видиш, 
ще видиш, че луната те дове

ли жабите,
от цевтъ- 

внезапно цо 
трепвай е на птиците в листа- — Лельо ..,

— Защо не спиш? Какво пра 
виш там?

Нима тези тесни пътеки, по 
стлани с каменни плочи, мо
гат да се нарекат „кръстопът"
Страх ме е да отивам 
Да търся други улици. Стоя с 
кутийката си на ъгъла, край
мене минава жив плет. Тук е Пускам водата. Леля се успо- 

черно пръстен добре. Отварям кутийката. Лу 
че. Скривам го в джоба на пи ната любопитно надзърта в 
жамата. Бързо се мия. нея, докосва косъма с леки

По-късно лежа върху добли синкави лъчи. 
жените фотьоли в тъмната 
стая, вгледана в черния бля
сък на прозореца. Луната още
я няма. Върху щумолящия ка МИ- ^ не знаеш, мама я

отведоха немците, а вълшеб
ницата от една книжка казва.

— Трябваше да изляза ... 
Влизам на пръсти в банята.

де? далече
Внимателно отвивам 

съкровище. Лежи на дланта 
ми като тънко

своето КОНАКЪТ

НИШКОТО СПИСАНИЕ „ГРАДИНА“ 

ЗА ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР
коява.

— Заспивай вече.

Лельо... утре мама ще— Виждаш ли? Гледай, то
ва е косъм от косата на май-: се върне. византийския двор, майка на 

последния византийски цар, 
Константин XI.

Църквата е построена в 
края на XIV столетие, а живц 
пистта е направена през XV 
столетие.

Останалите манастирски по
мещения са построения през 
XIX столетие на основите на 
средновековни помещения. 

Между тях по-значителен е 
„Чардакът", същински бисер 
на балканската архитектура от 
XIX век, обект с фасцинантни 
пропорции и изключителни 
конструкции.

В последния брой „Гради
на" помества няколко снимки 
на Погановския манастир и 
статия от арх. Александър Ра 
дович, в която между другото 
се казва':

„През последните четири го 
дини Погановски манастир бе 
предмет на значителни научни 
изследвания, от страна на За
вода за защита на културни
те паметници в Ниш.

Манастирът е построен в 
прекрасен амбиент, до средно 
вековното трасе на пътя за 
Цариград .между две клисури 
на река Ерма с редки природ 
ни красоти.

Според разполагаеми мате
риали за ктитор на манастира 
се счита боляринът Констан
тин Деянович, племенник на 
сръбския владател цар Дцшан. 
През XIV столетие боляринът 
владаеед в тези краища със 
сестра си Елена, по-къшо на

— Сигурно ще се върне, се
га заспивай. .чаршав, върху уморените, па

рещи очи, върху лицето 
таван

сипе лек, невидим в тъмнина
та сънен прашец.

ми
че ако тук, в полунощ, ти по
кажа косъм от нейната коса, 
ти ще ми я върнеш.

от високия тъмен се През процепа на завесата 
казвам на луната лека нощ.

Луната се навежда от небе
то и опряна на ръба на по- След три месеца мама 

върна. Лекарят току-що изле 
на зе от нейната стая.

сеСлънцето нахлува под вдиг-
завеси крива, оглежда отблизо лъсканатите от леля черни 

като яркожълта вълна. Успала 
съм се ...

— Лельо, имаше ли 
нощта луна?

вата пружинка на дъното 
кутийката. Вечерта отидох да се изви

ня на луната.
през

— Искаш да го видиш по-
— Не знам, може и да е и- добре? 

мало. Не видях. Завесите бя
ха спуснати. Нали, затъмне
ние.

— Бях лоша към тебе, раз
сърдих ти се. Но ти не си би
ла виновна, че не я доведе. И 
как ли, като не си могла да я 
познаеш, макар че ти дадох 
косъм от косата й. Защото

Внимателно изваждам трел
С миналогодишните работи 

е възобновена средновековна
та столова с извънредно пос- 
тсрен комин, който предста
вяла значително приложение 
към материалния фсннд на на
шето средновековно културно 
наследство".

тящий косъм. 
— Погледни!Стоя до прозореца с кутий

ка от кибрит, обвита в пъстра 
хартийка от бонбон. В кутий
ката лежи косъмчето. Чакам 
луната.

Чувствувам как с невидима
та ръка на лекия вятър луна
та измъква косъма от дланта знаеш ли, там, в затвора, нем

ците... тя вече няма коса!ми.Най-после, иззад черните 
храсти оттатък градината, тя 
се показва. Прилича на жъл-. ^ е по-лесио да намериш
тък от яйце, изсипан върху 
тъмната небесна чиния. Пъл-

готова

— Искаш да го вземеш? За

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО- мама? Добре. Вземи го!
зи нагоре, неумело, 
всяка минута да се спусне от
ново в огласените от

Косъмът изчезва. Луната от 
ново се долепя от тъмносиния

*
* *птици

Стисвам палци зара- небесен покрив.дървета, 
ди нея: само да не се върне, 
веднъж да настъпи полунощ' 
Тя продължава.

„Край пътя стояха хиляди аме
риканци със свещи запалени в 
знак на протест срещу войната 
във Виетнам ...“

— Не забравяй! Моля те! 
Утре ще си дойде ли?

Я прилични бъдете! 
Кой не се ужаси, 
че по вапгге подметки, 
лепнат детски коси!

Помълчи ти молитвено, 
здраво зъби стисни, 
по крещи с устни свити 
като село Сонг Ми.Димитровград

За злшгнгге свирепи 
двоен откуп вземи — 
в черна тога от пепел 
изправи се, Сонг Ми!

В Колорадо и Кситъки 
виетнамските деца 
вдигат шепични детски 
като детски лица.КУЛТУРНО - ПРОСВЕТНАТА 

ОБЩНОСТ ЗА КАДРОВИЯ 

ВЪПРОС В ПРОСВЕТАТА
Безпощадно, уверено, 
ти, Америка с чест, 
иа безчестната Америка 
разкажи всичко днес.

С бяла рокля вечерпа, 
с рози в свойто коси, 
ще се спънеш във череп, 
мис Америка, ти.

Покажи справедливо, 
покажи без воал 
който там е убивал 
или заповед дал.

Престаряла плапето, 
в себе си надникни — 
криеш още клаиета, 
криеш отце злиши.

висшист, който нямат държа
вен иопит. Подобно е положе
нието в останалите училища.

Всички училища са обявили 
конкурси. Каменица за пре
подавател по математика, По
-ново — за сърбохърватски. 
Т Одоровци — за руски език, 
ад. Нсвля — за сърбохърват 
оки език.Културиолгрооветн ата
ност разисква и върху заема
ното на учителите, които напу 
скат просветата.

На последното заседание Ку 
лтурно - просветната общност 
в Димитровград прие финан
совия план за 1970 година и 
разгледа кадровия въпрос в 
просветата. Констатира се, че 
след решеимсто на Общинска
та скупщина да се одстранят 
ония просветни работници, ко 
ито нямат нужните квалифи
кации, положението не е доб
ро. в най-тежко положение сс 
намира училището 
ци. Таим трябва да бъдат увод

един

Грей по ярко историйо! 
Нека свети в нощта 
редом с тази на Стоу 
и па Лииколп свещта.

Изпълнителят гадел 
е престъпник без чест, 
който заповед даде — 
той е дваж главорез.

И самичка във мрака, 
сред позора зловещ 
Свободата на факел — 
държи траурна евшц.

Подпалвачи ужасии 
па певивпш села, 
стига удряхте масата 
със юмрук или длан.

общ-

в Смилов-
Б. Марков

иени трима учители, и
Страница а
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МЕЖДУОБЩИИСКОТО КВИЗ • СЪРЕ
ВНОВАНИЕ ЗАПОЧНА

НАШ РЕПОРТАЖ

НА ПЪТ ЗА КЮСТЕНДИЛ Общинският комитет ла Съ
юза ла младежта от Сурдули- 
ца с училищните комитети от 
оредейте училища в Сурдули- 
ца неотдавна организира об
щинско квиз съревнование ла 
младежта от средните учили
ща в Оурдулица. Сърсянованя 
ето беше организирало в пег 
ДИСЦИПЛИНИ: живот и дейност 
ла Борисав Станковци, от ис
торията на НОБ, покажи как
аото знаеш, музикално-забав
на област и изненади. Победи 
тел не можа ;са се излъчи, тъй 
като еднакъв б]Юй точки спе
челиха техническото училище 
„М. Пияде" и се леко-сто лан
ско училище „Йосип Броз— 
Тито“ от Сурдулица. Заради 
туй тези две училища в меж- 
диюбщишжото съревнование,

което следва ще дават 
кво число състезатели от 
то на училищата се 
школока младеж от Сурдули. 
ца.

На 30 март т.г. в кръга на 
междуобщииежото съревлузд. 
мис в Дома на културата и 
Сурдулица се състезаваха в 
областта на горепомеяатите 

средношколците
от Сурдулица с тези от гилу1а 
зията „Йован Скерлич“ от Вла 
дшиюи хан.

По оценка на журито побе
дител в междуобщжтекото съ- 
реЕнувание на средношколска
та младеж са средношколците 
от Владичгаг хан, с 6 
прел сурдуличани.

една
име

средно

потвърди. В един добре маскиран багаж 
колкото щеш ризи и комбнчизони. Б дру 

ловове и динари. Бди а въз- 
оебе си обляната десет ком

Всяка събота от Босилеград автобусът 
тръгва пълен с пътници за Кюстендил. 
Най-много пътуват служещи и работни
ци. Те ползват тоя свободен ден, за да се 
отбият в близкия отвъд границата българ 
ски град Кюстендил ...

Така беше и тази оугрин. Седалищата 
'Изпълнени до последното. По багажници
те — безброй торби, кошници. Някои пра
зни, а други с богато съдържаните : сило- 
нс-зи ризи, комбинезони, прежди, 
това, което хората там зад границата про 
сто разграбват. Има и такива, които 
туват с „дразни ръце/. Така се чувствуват 
по-удобно и по-сигурно яри митниците.

Тези пак с празните торби не са тръг 
нали и с празни джобове. Разбира ос тези 
джобове са добре скрити и набити е па 
ри. Напоследък не е трудно и в Босиле
град да ос намерят български пари. До
насят ги техни граждани, които вос 
често ползват граничният преход при Ри-
барци.

умело окът<ши 
распна жена ат 
бгашзона. Момичето от първата седалка

СМИ ;4ЯСЦ1ИТ1Л/К!Н!Ипо целия автобус рпзмостшло ггрсж(да. 
тало с, че така с по-отсФа^слслситслно... 

Автобусът мина па Д1>угата страна. Па 
някои се развали, а на дру- 

Но за кратко. И тук мигни-
строенисто на 
ги поправи, 
чаритс бяха остри.

_ Само един литър ракия моясс да сс
заноос — оп цс от вратата изпика българ
ският митничар. Някои обаче носеха до- 

И'ст литра. Но какво да сс 
„светата водица" не

Тъкмо

пъ
течки

маджлпи и от 
праши нареждане е и 
получава шиш ...

0 соло Отомапци, българско село със 
стари и охшуитени къщурки и със само с- 

дребеп търговски магазин автобусът 
малък престой. Пътниците сс 

магазина. Там по неваросеттитс
Гоце

м. В.

Бележкадин
направи 
вмъкнаха в
стени бяха окачени портретите на 
Делчав, Яне Сандански, Сталин ...

Навън, по ехлугт елите вече стени без
брой лозунги с различно съдържание.

В Кюстендил пътниците се пръснаха.

по-

ЗАЩО САМО ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ?Казахме, че парите се скриват и пре
насят. Така правят тези опитни, които вся 
кд седмица отиват в Кюстендил и в чии то 
паспорти няма още много място за печа
та „влезе“ и „излезе".

Обаче тези, които за пръв или втори

наблюдават с незаинтерескра- 
ноет? Считаме, че реформата 
е еднакво валидна за всички 
области на живота в нашето 
общество. Но, когато някои 
области в нея намират под
елен, тогава се касае за непо
следователност.

Никой не порицава правил
ността на акцията от промя
на на неквалифицираните пре 
светни работници, обаче ни
кой не се съгласува да имаме 
все още неквалифицирани ди
ректори, управители, шефове 
и .много други отговорни в ад 
мкнистратхз-ните органи и уп
равите на стопанските органи
зации. 32ХЦОТО подбряването 
на квалификационната струк
тура и тук ще донесе качест
вени изменения, като премах
не споростта, неефикасносгта, 
лошото стопанисване и др. На 
ли поради подобни причини е 
взет и закона за просветното 
дело.

Защо само просветните неква
лифицирани работници тряб
ва да сс подменят, когато мно 
го повече има неквалифицира 
ни олужещи в общинските ад
министрации и управите на 
стопанските организации.

Това е въпрос върху, който 
много повече би трябвало да об 
мислят и републиканските ор
гани, които са изготвили зако
на за „освобождаване“ на про 
светлото дело от неквалифи
цираните. Наистина тези про
светни работници (в Босилег- 
радоко ги няма много) имат 
шанс от една година, която да 
изпопзват за приключване на 
започнатото дошхолуване и 
получат според изискването 
на закона квалификация.

Обаче това нещо не прельах 
ва зададения въпрос. Защо са 
на „тапет“ само просветните 
работници. Дали изисквания
та на реформата не ги поста
вя в по-друг третман по отно
шение на неквалифицираните 
служещи, които всичко това

После пи срещахме по магазините, къдсто 
купуваха хранителни продукти които 
сравнително по-евтини.

Имахме и тази възможност да наблю-

са

път заминават все още не са запознали 
воички ..дупки“ за едри и дребни спеку
ли. Затуй често по-зле минават на митни
цата.

даваме как в една книжарница продавачът 
настояваше да убеди един наш гражданин 
да вземе „евтини“, но много „съдържате
лни“ книги по македонския въпрос. По 
нашият гражданин взе стихотворенията на 
Пенев и си излезна.

Завърщането ста'ва както и обикнове
но. Прелестната клисура към границата 
при настъпващото було на вечерта изглеж 
да ви величанетвена. Някои това и не за
белязват, защото са заангажирани с не 
така малките си багажи. По-отгитнитс си 
знаят работата: предлагат на своите спът
ници да поделят багажа, за да нямат пери 
петни на митницата ...

Още в автобуса, който наближаваше 
границата, пробивайки се по разбития път 
при някои се чувствуваше нервоза л страх 
от „тези в зелените облекла“. Проверява
ха се багажи, заглеждаха се портофели, 
някои се споглеждаха мълчешком махай
ки с глави и др.

И все така, докато големият автобус 
не спря пред митницата. В настъпилата 
безпричинно тишина митничарите изпъл
няваха своята дължност. Опитността, с ко 
ято се ползва и тоя път се показа уопеш- 
на. Дори и за „опитните“. За него някол
ко бяха „съмнителни“. Проверката това и В. в.

В. в.
....................................... ................. ......................................................................................................................................................................................... ..
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— Ще трябва да 

това — каза Форестьр.
Момчетата вдигаха вежди, 

дата атмосфера, докато 
тях. Във въздуха се долавяше 
мът на вечния месец март.

— Поисках

1 изчакате моето нареждане за

НКНЮОМКККУ’*.'1 като стоеха сред мла- 
вътърът въздишаше около 

шумът на рогач, шу-
§
I ♦ ♦♦ТУК ИМА ТИГРИ♦♦ М ■■

♦ ♦♦ ♦♦ ♦1 РЕЙ.'У о«. I ♦О от вятъра да ми помогне да хвръ 
1013 каза Дрискъл. — и той направи това!

Форестьр направи 
странят!

I нм >♦♦♦ ♦♦ •о§ БРЕДБЪРИ1 знак на останалите да се от-

— И аз ще си опитам 
те се на кораба.

Съжалявай!, по не мога да допусна това — ка
за Четергьн. — Вие сте капитан и ние не можем да 
ви позволим тоя риск.

Той извади револвера си:
Необходимо е да имам малко авторитет тук, 

иначе ще го спечеля със сила. Тази игра продължава 
прекадено много,- заповядвам ви да се върнете на ко
раба.

късмета. Ако загина, върне-

1=
I
I 3 — Кажете му сега да слезе 

тъя — ще загине.
Никой не го чу. Мислите им бяха далеч

тън. Бяха смаяни; смееха се.
Най-сетне Дриакъл кацна
— Видяхте ли? Летях!
Бяха го видели.

— Позволете
Дрискъл 

съвсем тихо.

— Аз съм врабче, 
таналите, направете

— Вятърът ме 
— прибави той 
волегвке.

Да се махаме оттук

Той се обръщаше бавно 
ки а синьото вебе.

— Това е примка, 
то«а ще бъдем смазани 
се ва кораба.

промърмори Четер-1I от Четер-
|
1 пред тях.I НАУЧНО 

ФАНТАСТИЧЕН 

I РАЗКАЗ

— Махнете револвера — спокойно отвърна фо
ресгьр.

— Не мърдайте. глупако!
Четертън поглеждаше, 

вера си, ту капитана.
— Нима нищо не усетихте? Този святежш, той е 

жив, той е на щрек и си играе с нас, като изчаква 
своя момент.

— Аз съм

да седна! Ах, какво чудо! 
се удряше по коляното.= с присвити очи, ту револ-

31 като се смееше

I аз съм сокол! Хайде, 
същото.

повдигна и ми 
след миг, задъхан и

и вие ос-
. Длъжен да съдя за това — каза Фо-

“ *ЪР''е"

е= Г 2 2 2
ня г__^шояко ПР°®Ш1 сонди и след това ще се махна оттук.

помогна да литна 
треперещ от удо-

каза Четертън.★
на всички страни, гледай — Четертън.!

- Не се опитвайте да ме спрете!
извикали™ ПОЧНа да ^ича. След това, внезапно, той 
извика. Всички извикаха и вдигнаха

Вижте го — каза Дрискъл.
Четертън

за да литнем всички. А след 
с един удар и убити. Връщам глави.

Страница 10 се изкачваше към небето.

БРАТСТВО * з АПРИЛ 1970
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1Какво мислите за работата на] 

вашата младежка организация!
БОГДАН ЙОРДАНОВ, от с. 

Изатовци:
— Още един месец и ще се 

включа в младежката органи
зация в село Изатовци. Сега 
съм ученик от VIII клас. В на 
шата младежка организация 
в училището проведохме няко 
лко събрания. На едно решит 
хме да подготвим вечеринка. 
Така и стана. Подготовихме 
„Ивкова слава" от С. Сремац. 
Г1и е ска та дадохме в Камени
ца, Криводол, Сенокос. В ско 
ро време ще гостуваме в Иза 
товци. С нетърпение очаква
ме 25-май. Тази година се на
дяваме, че ще заемем по-доб
ро място в съревнованието на 
фестивала.

|

1
1
!

!

§

КОСТАДИН НАЙДЕНОВ, от 
с. Вълновия: !

отбор на „а: Балкански"
— АЗ не съм много доволен 

от работата на нашата младе 
иска организация. През мина
лата година сме имали 
няколко акции — като поправ 
ка на пътища и др. В нашата 
организация има петима чле
нове на СК и те трябва да бъ
дат по-активни. Ръководството 
също така трябва да е по-дей 
но. За Майския фестивал все 

нищо не сме направили.

=I
1Футболът на кръстопът само

Преди известно време започ 
на пролетният футболен 
зсш в м> гжщуподюъюзи ата диви отбора. Не ое тренира редов-

ха пада върху управителния тен секретар на отбора. За 
се- отбор, т.е. ръководството на тези аномалии трябва да се

заинтересуват и обществено- 
зия. Тъй като в есенната част но, няма другарство и диоди-, политическите организации ч 
„Аоен Балкански“ събра ма- плина между футболистите* града. Стана вече традиция от 
лък брой точки, предстои му съществуват несъгласия на ре година на година спортът в 
тежка борба, за да остане в 
сегашната дивизия. В начало
то на сезона отборът остана 
без няколко стандардни фут- нас,я неоггсворно към своята витие поне на футбола има. 
болисги ('Пейчев, Петров, Ста- работа. Футболният отбор „А, Отборът сега не се бори с фи- 
вров, а в начелото на пролет-: Балкански“ се е превърнал в го. наносен проблеми както пре-

стилничарско предприятие, за ди няколко години. От прода
жбата на бившето ипрмще са

още
В скоро време имаме събра
ние и надявам се да направим 
нещо в това направление.лацията футболист — отбор. Димитровград да стапнмра. Из 

Цялата власт в отбора е ггрев- чезнаха: баскетбола, хандба- 
зела група хора, която ое от- ла .атлетиката. Условия за раз

=I ТДОР ВАЦБВ, от с. Криво
дол:

— Нашата младежка органи 
нация има 25 члена. Тая годи 
на направихме известни про
мени в ръководството и по 
мое мнение работата върви 
по-добре. Старото ръковод- 

беше неактивно. Тая го- 
подготвим подоб

на част и без Манов), което се
отрази и върху есенните резу- нимава ое дори и с продаж-
лтати. Неопитните млади фут- ба на шоколад на граничните взети няколко милиона, но не

събори, а най-малко се държи Се предприемат никакви мер- 
сметка за развитието на спор ки за уреждане на новото иг- 
та и на футбола в града. Вме- рище. Изправени пред такива 
сто да се намери платен тре- проблеми футболистите про- 
ньср и по този начин отборът д-ьлжават борбата за опасоно 
да реши 'Проблема с редоши- ечите точки. Ако не ое пред-

§

болисги не можаха да постиг
нат ония резултати, които пд ство

дина ще се 
бре за фестивала. Също така 
ще вземем участие и в акци
ите, които организира местна 
та общност в селото.

стигнаха по-старите им друга
ри. Обаче причина за слаби
те резултати не е само неопи- ;=

ашОстта и подмладяването на 
отбора. Голяма вина за неуспе те тренировки, е назначен пла 1Пр<иемат,спешни мерки, ако се

с такава работа,» 
най-лошо -

5
§§

Б. Марков Епродължи 
може да се очаква 1

Нощта се спусна като огромно око, което се скла
ла благо. Четертън седеше, смаян, върху склона на 
долината. Останалите лежаха, изтегнати, около него. 

Не искаше да гя погледне, нито 
земята, ръцете и тялото

= то — преминаване в по-нисш 
{§ ранг на състезаване. Убедени* 
Е сме, че до това няма да се 
Л стигне, че ще ое предприемащ 
= мерки, за да се запази прести 
= жа, с който ос ползва нашият 
= футбол.

Козметика
като се усмихваха, 
небето; интересуваше го само 
му; беше се свил.

— И тъй, нима не
дин човек, който се наричаше Кеслер.

Всички бяха летели, като авлиги, кдто орли, като 
врабчета, и всички бяха щастливи.

— Опомнете се, Четертън — каза Кеслер. Н 
това е забавно?

ЛУНИЧКИ И ПИГМЕНТНИ ПЕШбеше чудно хубаво! — каза е-
=

С. Кръстич Луничките се появяват обикновено през пролетта, 
когато слънцето е силно, а кожата на лицето чув-

=
Е
1 ■ стаите лн а.

Какво представляват луничките?
Това са съвсем малки пигментни петна, с кръгла 

форма И жълтокафялв цвят. Те се явяват най-често по 
гърдите, рядко по гърба и ръцете. Макар

коз-

Е1 Босилеградне намирате, че
— Невъзможно! (Четертън здраво 

Подобно нещо не може да се направи, 
но обяснение: всичко е живо. Вятърът е 
дигна ме като с ръка.

затвори очи). 
Има само ед- 

жив, Пов- 
да ни убие всеки

§
Ш
I ЗАПОЧВА

ПРОБНАТА
ФЛОТАЦИЯ

лицето, по
да не причиняват сърбеж, нито болка, те са един

дефект. Ето защо още от ранна пролет кожа- 
лицето трябва да се пази от слънчевите лъчи

Това може
§ метиченмиг. Това е живо.

— Добре — рече Кеслер.
жива твар има и 1че е__ Да допуснем,

някакво наме
ла тоя свят

та на
чрез шапки, кърпи, забрадки и други. Добре е да се 
употребяват кремове, съдържащи хинин, салюл, сул- 
фатиазол (обикновено се слага 2—3 г на 50 г крем).

Избелвано се получава и при приемане на високи 
дози от витамин С в продължение на един месец. Ки

мнало също изчиства луничките. Всяка вечер

=живо. Тогава, всяка
роние. Да предположим, че намерението 
е да ни направи щастливи. „ П1УИ.

Като потвърждение на тази теория, Дрискъл при 
стигна, хвърчейки, с манерка във всяка ръка.

поточе, опитах го.

|
=
§

[Изследвалото на фоофатоши 
§ те залежи в ^Манастир“ в Дол 
|1 на Лисима ще продължат и 

тази пролог. Като първо ще 
се настои да ое изнамерят но
щи залежи руда, а второ щс 
отпочне и пробно производег- 
шо на една малко количество* 

I което да посочи итоополшчсс- 
ефект от експлоатацията

==
Чиста вода. солото

кожата иа лицето се намазва и след половин час се из 
хладка вода. Процедурата се прави в продъл-

— Намерих едно
Опитайте само! ___тт«теп-

Форестьр взе една манерка и я 
тън. Той махна с ръка и се отвърна '** цу.

— Това е кръвта на тая планета. Жива гава
пийте я и котато се слее надолу по гър ’

себе си, и той ще вижда с в* 
с вашите уши. Не, благодаря! 

й изпи глътка.

мива с
жонио на петнадесет дни (може да ое повтори няколко 
пъти).1 Кислородната вода е също подходяща против лу
ничките.

Едно от най-добрите средства против лунички е 
краставичната вода, когато се употребява системно. 
Тя се приготвя по следния начин; смесва се една ка- 
фяна чашка краставичен сок ,една кафяна чашка де
стилирана или преварена вода, една кафяна чашка 
чист спирт 60 градуса и малко боракс или 
сок. Всичко се изсипва в едно шише и много добре се 
разбива. Вечер преди лягане добре изчистепото лице 
се намазва с получената течност и се оставя да дей-

ще имате тоя свят в 
шито очи, ще слуша

Форестър сви рамене « мия
| иа тази руда. >

И а обекта, на който щс се
— Вино — каза той.
— Невъзможно.
- Съвсем сигурно. Вижте как ухае, опитайте го! 

Отбрано бяло вино!

— Отрова — каза Четертън.

лимонов
провежда пробното производт 
ство, ще бъдат заети 30 пре- 

накшалифищираии рабодимно
•ищци от Бооилепрадоко. ствува през цялата нощ.

В. В.
— СЛЕДВА —
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Карикатурен екранНа злободневни теми

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ Без
активисти от обидиластвуваха 

га и гости от съседните кому
ни. Очаква се и този път да 
допринесе много за развитие

Из училищатаБосилеград
РАЗРЕШЕН ПРОБЛЕМА С 
ФИНАНСИРАНЕТО

Във всички наши наши учи
лища на Босилсградско, Сурду 
лшико, Димитровг|1адско, как- 
то н в Звонско е решеи нроб- 
лема с финансиране.

ПОСТРОЕН ПЪТЯТ ЗА 
БОСИЛЕГРАД

Ина туризма в общината.

Пътят за Босилеград както 
бе предвидено от страна на 
кодшетентните е напълно за
вършен. На тържеството 
този случай присъствуваха 
дшого обществено - политиче
ски работшщк.

Пътят е асфалтиран в дъл
жина от 0,12 км.

Висок
УБИТА ДИВА СВИНЯпо

Във Висок убита последната 
дива свиня от ловджиите във 
Висок. Затова „Братство" вече 
няма да помества псето из га
зи област, а Б. Марков своите 
снимки от дивите свине ще 
продаде на родният музей в 
Димитро вград.

Из нашите краище
АКТИВНОСТ НА КУЛТУРНИ
ТЕ ОБЩНОСТИ

Напоследък сс чувствува го 
ляма активност на Културно- 
просветните общности във вси 
чки наши комуни. В тяхннтс 
планово сс предвижда богата 
културно-просветна дейност.

ИМА ДОСТАТЪЧНО ВОДА

Водопроводната Д1режа в Бо 
шлеград напълно е довърше
на. Сега Босилеград има

в реката.

Б. Н. — А. Л.
до- Димйтровградстатъчно вода

ОТКРИТ МУЗЕЙ
В Димитровград е откри 

ден музей в който са пол 
ни фосили от Петърлаш 
пещера, лшого експонати 
историята на Дилштровгр 
околността.

Сурдулица 1ПЪТЯТ ЗА СТРЕЗИМИРОВ- 
ЦИ ПАВИРАН

След начинанието на бив
шия председател на ОС в Сур 
ду лица пътят за Стрезидшров- 
цн е напълно довършен. Сега 
по него сноват кола с различ
ни чужди регистрации.

ДОВЪРШЕН ПЪТЯ ЗА 
ПОГАНОВО

Пътя Поганово — Жел 
напълно е довършен. На 
жественото откриване пг ЛЮБОПИТНО

ИНТЕРЕСНИ ДАННИ ЗА БУРИТЕ
*

Един селянин влиза в мага
зина, гледа изложените пижа
ми и пита продавача:

— Това какво е?
— Пижами. Те се носят нощ 

но време. Искате ли една?
— Не, аз не ходя никъде 

нощем!

— Защо ходите с жена 
мо в барове?
— Защото докато тя се об- 
че, всички ресторанти са ве 

| затворени!

Д-р Кафка от Виенския метеорологически институт 
(Австрия) неотдавна публикувал във ведомственото списание 
своите проучвашея. За 1 час над цялата земна повърхност 
преминават около 1800 бури, така че дневно те са около 
44 000. По време на тях в течение на една секунда през въз
духа преминават около 100 светкавици.

Към загадъчните буреносни облаци се отнасят и раз
личните типове мълнии, чиято същност досега не е разгадана 
Между тях спада кълбообразната мълния и така наречената 
студена светкавица, която улучва привличащия я обект, но 
без да го запали.

си

Мъж упреква жена си:
— Аз зная, че никога не си 
: обичала. Мога да се закъл 

на, че няма да мине и месец 
от смъртта лис, и ти ще се 
омъжиш за друг!

— Няма пужда да се закле 
ваш, аз ти вярвам!

*
— Днешната младеж не про 

явява никакво уважение към 
по-възрастните! — възмущава 
се в трамвая седнал мъж.

— Не разбирам какво иска
те да кажете? 
стоящият нрав до него 
Деж. — Току-що ви отстъпих 
мястото си!

— Да/но жена ми стои пра
ва!...

Разговарят ергени:

— Купих си готварска кни
га, но се оказа, че не мога да 
я ползувам.

— Защо?

— Всяка рецепта започва с 
думите: „Вземете чист съд".

недоумява 
мла- ♦

КАРТА НА ДЪРВОМлад съпруг занася на же
на си метла. Тя я разглежда 
от всички страни и поклаща 
глава: Наи-старата карта па Румъния, достигнала до 

дни, е съставена през 1542 година. Тя е нарисувана и грави-

в неговия ат-

* наши

* — Какво е мнението *на ро- 
пита 

приятел-
Филмът свършва, в салона 

светва. Не много млада жена 
се обръща към съседа си:

— Защо ми стискахте ръка
та по време на целия филм?

— Знаете ли, сега, 
светна, и аз си задавам този 
въпрос!...

дитслите ти за мен? __
един младеж своята

рана на дърво от Иоап Хонтерус, публикувана 
лае „Рудимента Космографика". Румъния (на тази карта) е 
нанесена под името „Дакия"

Между съпрузи:

— Мила, погледни 
сакото ли» е останало само ед-) 
но копче. Какво ще кажещ?

пака.

с три княжества (Влахия, Тран- 
представени като нейни провинции.

Не зная . .. Татко мълчи, 
а мама само силвания н Молдова),— Не е никак красиво наи

стина, по-добре откъсни и
чака да 

нещо, за да му възрази вед
нага, че не е прав!

кажекогато
ие- От научна гледна точка картата представлява голям 

интерес, тъй като
го!

е достатъчно точна За своето време.

Недоимък 
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