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ЗА ЯСНИ
НАСОКИ
На неотдавнашния Общ събор в Димитровград земе
делските производители в
своите изисквания, казаха
че те са против решения
от днес до утре. Може да
се произвежда, казаха те,
както и някои специалис
ти, ако пазарът и цените
са стабилни особено за жи
вотновъдтгге продукти. И
нашият селянин, макар че
добре познава ограничени
те си и скромни възмож
ности, иска да стане сто
ков производител, да. изле
зне от своя двор с лице
към пазара. Това не може
да се постигне, заключи
ха те, без помощта на посилни партньори, такива
които имат капитал и други материални средства.
Кооперацията е призвана да
бъде този партньор. Но
тя не е в състояние със
■своя много скромен капи
тал. Остава обаче фактът,
че и онова което е могло
да се постигне не е пости
гнато. И този събор пока
за, че страдаме от преко
мерни заседания, разисква
ния, без конкретен краен
резултат. Твърде убедител
но прозвучаха думите на
инспектора по селско и го
рско стопанство при ОС,
че четири години се про
така въпроса с производ
ството на кисело мляко.
И докато Димитровград
водеше безплодни разго
вори, земеделските комби
вати в Зайчар и Белград
започнаха да произвеждат
овчо кисело мляко за па
зара. Не можем да не се
съгласим и с неговите ду
година
ми, че миналата
са останали неизкупени 50
от тоя
вагона ябълки
край. И в тази област ко
операцията не е насочила
производителите към кои
сортове да се ориентират
и кои търси пазара.
И още нещо, на селяните е
нужна организация, която
Ще ги защити от спекули
на пазара, по-специално,
която за техните нужди ще
осигури капитал с цел да
се пбдобри селското стопапство и да се ориенти
ра към опия произведе
ния за които съществуват
и възможности и сигурен
пласмент. За нашите усло
вия това е на първо мя
сто развитието на живот
новъдството, по-специално
на овцевъдството, което,
за съжаление, през послед
ните години е в стагна
ция.

д.

логичсска революция и на
гантски възход иа произаюдителиитс сили. Днес силите па
социалистическия прогрес са изгаравеии пред нови проблеми,
които изискват творческа разработка иа концепциите яа со
циалистическото развитие и критическа преоценка па ооо
ствената практика.
Лениновата мисъл за догматизма, схематизма, бюрокоатизма, великодържавния хегемотгизъм и шовинизъм и
тгнес е актуалпа. Неговата разработка иа идеята за отмиране на държавата доказва, чс в борбата за социализт^, в
която сдружените производители непосредствено участвуват в
ръководенето иа обществените работи, - може да води към
крайната цел - комунизма. Толкова повече нашата социали
етическа теоретическа мисъл и практика са по-близки до
съществените Ленинови принципи. Сталинизмът оспорващо
^пренебрегваше именно тази съществена стойност на Ле
ниновото дело. Оттук произлезе и конфликтът на. нашата
автентична социалистическа революция със сталшшзма. Ста
новишата на нашата практика и революционната мисъл в
този конфликт означаваха действителна ревалоризация йа
лениновата мисъл и неговото дело.
___
Ленинова
--------- самоупранително демократическо
Насоката на нашето
и социалистическо развитие поставя човека във фокуса иа

становищата на Лептгя за националния въпрос, за отноше
нията между революционните партии н движения, сиреч и
н оголите становища за суверенитета. Ленин говореше, че
..единството на интернационалната тактика на комунистиче
асото работническо движение във всички страни изисква да
но се отстраняват разнообразията, да не ое унищожават на
ционалните разлики...", „да се изпита, проучи, намери,
отгатне, да ос долоши национално-битовото, националната
специфика в конкретен подход на всяка страна към разре
шаването па адкпната интернационална задача... — ето в
какво с глаппата задача на историческия момент. Ако само
към тези думи на Лсшш из „Детската болест на левичар
ството" добавим и веголата мисъл, че Великорусия „своите
отношения към съседите трябва да изгражда .върху хуман
ния принцип на равенство, а не върху феодалния принцип на
привилегии, който понижава голямата нация .4." — тогава
нацяло може да се види неговата съвременност по нацио
налния въпрос и суверенитета.
-<
Лениновите принципи потвърдиха практиката и станолицотп на СЮК и нашето социалистическо строителство н
обществените опюшешш.
А. Л.

г

г
Димитровград

НАГРАДЕН
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ЗА ДА ЗНАЕМ ДО КЪДЕ ЩЕ СТИГНЕМ ТРАБВА ДА ЗНАЕМ КЪДЕ СМЕ

Започна подготовителната среща аа
необвързаните страни

ТРИ ОСНОВНИ ЦЕЛ 14 ИЛ РЛ
ЗВИТИЕТО НА СЪРБИЯ В
ПРЕДСТОЯЩИЯ СРЕДНОС
РОНЕН ПЛАН: ЖИЗНЕНО РА
ВНИЩЕ, ПО-СЬВКЕММЕНИ
ОБЩЕСТВЕНО - ИКОНОМИ
ЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ И ПОБЪРЗО ЛИКВИДИРАНЕ НА
ИЗОСТАВАНЕТО НА НЕРАЗ
ВИТИТЕ.
Милснко Боянич, предоедател на Изпълнителния съвет
на Сърбия, н!а съвещанието
със секретарите на общинските комитети на СКС — осведо
ми участниците за подготовки
те ага плана за развитие на Ре
публиката в предстоящия срод
ноороч-ен период.
Искаме средносрочният план

Събития, хора,
документи

ЮГОШВИЯ ПЩЬРШ УЧАСТИЕТО
НА РЕВОЛЮЦИОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО

има — когато става дума за
съюзния, а и за републикан
ските — и своя международна
димен зия, дори международни
димситзии, както ик опомни сскн, тписа и политически,
За да можем да утвърдим
точката до която можем да
стигнем през периода от 1971
до 1975 година трябва, преди
всичко, да знаем състоянието
и хпщзктористпюмтс на движе
нието и около нас и в цялата
страна. Трябва да видим какпа е динамиката на развитие
то е овеггл, калето с нашето мя
сто днес т него и какво място
за нас, като Югославия, и при
какви условил, можем да оси
Нашето място в света
гурим.
Трябва най-сстнс да оценим
Този път плаап.т трябва да
и да измерим какви променя
Още преди за
са станали у нас, каква с тях
почване па под
ната дълбочина, какъв е тех
готвителната
ният характер, каква е тенден
среща, пашата
цмята ага развитие в това отпо
Iпение, какви резултати омс по
делегация има
стига гали в преустчюй-стпо на
ше многоброй.обществото, в материалната
пи контакти с
основа на самоуправлението,
необвързаните
какви резултати сме постигна
ля в процесите ала реформата
На
снимката:
и какво в по-нататъшния етап
Бутефлика и
на реформата може да ни зна
Тепавац по вре
чи този петгодишен период,
ме на срещата
за да можем, въз основа на
в Белград
воичко това, да определим це
лите на нашето развитие,
Целите на нашето развитие
не могат да се различават от
На подготвителната среща жението. Държавният секре
досегашните:
участвуват делегации от Азия, тар на външните работи Мир
* жизнено равнище — и ли Африка, Европа и Латинска
ко Тепавац подкрепи участие
то част от международ
чно и обществено;
Америка. Повече от половина
то на временното революцион
ното работническо и со
* откриване на нови про та страни — участнички са из но правителство на Южен Вие
циалистическо движе
странства
за сдружен труд, за воювали независимост през по тнам като заяви: „Подкрепя
ние, което по това вре
по-свободно положително въз следните няколко години. На йки готовността на временно
ме излизало от първата
действие на обективните зако предварителната среща бе ре- то революционно правителстфаза на своето политиче
ни на пазара, за интеграция. шено да се формира поткоми
11 во на Южен Виетнам да учаско, организационо и те
* ускорено развитие на не те-т, който ще се занимава с ствува в подготвителната сре
оритическо създаване.
развитите
—
отстраняване
на
зъп]>оса
за
представителството
Значи, от този момент,
ща и салшта на необвързани
изоставането на неразвитите на Камбоджа, защото за уча те страни, .моята делегация искогато започва с работа
области в нашата Република, стие в срещата са се прияви- ка да подчертае, че възшпевапървата международна
по-специално Кооово.
ли две делегации на Камбод нето и развитието на
организация на пролета
необвър
Но понеже целите са нещо жа: една Оианукова и
една заността неразривно е свърза
риата — I интернацио
дългосрочно, в плана трябва Лон Нолова. Тъй като и една но с борбата за свобода и рав
нал и Парижката кому
да ги разработим така, че за та и другата считат изключи
на, която означи първо
нолравие на народите, по-спе
дачите, които произлизат от телно своята делегация за ле циално против
то пролетарско превзе
колониализма
гална.
тях,
от
чие
то
осъществяване
пред
подготовителната
мане на власт в истори
и чуждестраната домзшация.
зависи
и
постигането
на
тези
среща
се
появи
чувствителен
ята и опит за осъществ
основни цели, да станат реал въпрос за представителство с Определянето на временното
яване на социалистиче
ни
и осъществими. Тези зада всичиите възможни последи- революционно правителство за
ско общество, работни
чи са следните:
Ц1и. по предложение на Авга- не-обвързване не само, че е оческото и социалистиче* по-бързо модернизиране нистан е формиран . поткоми- ще един израз на автентично
ско движение в югослав
на стопанството и увеличаване тет, който ще проучи въпроса. стта на борбата на
ските страни ползваше
южношиетпа производителността На про
богатия опит на товс.
намския народ за независиНа
подготвителната
иаводегвото;
■1
движение и теорията на
РРОЩД мост и ооостаен път на разви* заемане на целия прираст се водиха разисквания и за е- тие, но и естествен и логичен
научния социализъм.
на активното население,венчалното участие на време- -път за по-нататъшна афирма* по-силно включвате в ме(От Историята на Съю
нното
революционно правител цня на необвързаната полита
ждународния ход;
за на югославските ко
ка изцяло. Това представлява
* развитие на обществени ство на Южен Виетнам в рабо
мунисти)
те дейности, особено на обра тата на орещата. Болшинство нов източник на вдъхновение
за всички ония, които желая?
зованието и здравеопазването. то страни подкрепиха
предло- мир в Югоизточна Азия.

да бъд е нощо ново. И е само
по метод и съдържание, но и
самоупрааптс-лно - обществен
по характер: да бъде истински
договор на трудещите ое и югоолашомите народи, когато се
касае за съюзния план, Съодо
така и когато ос касае до рспублика»токии плам. Планът да
има по-съвременна физиоают
пия да сс основава върху иауч
ни анализи, но и все по-малко
да с съвокуптоот от натурал
ни задавим или програма на
които
натурални изморения,
трябва да се постигнат в този
или онзи отрасъл.

ОСНОВАНА ЮГОСЛАВСКАТА
КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
(От 1952 г. Съюз на югославските
комунисти)
Югославската ко-мупи
етическа партия е осно
вана На 22 април 1919 го
дина, след образуването
на общата държава на
югославските народи. За
чатъците на работничес
кото и социалистическо
движение в югославски
те страни .-са по-стари:
първите работнически
организации и социали
стически идеолози се явяват през седемдесете
години на XIX век, в ус
ловията на още неразви
ти катета лиспгчески сто
пан ски и обществени от
ношения. По това време
се развива движение на
работническата класа.
носейки в себе си мно
го специфичност "на
стопанското, обществе
но, национално - полита
ческо и културно разви
ти е на тези страни.
Работническото движение в юголавскше
страни се създавало ка
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НА СТОПАНСКИ ВЪПРОСИ

КОЛКО СМЕ ПОЛУЧАВАЛИ
МИНАЛАТА ГОДИНА
. ..
— Средният личен ДОХОД В СТОанарана
та 1.000 динара.
— В Димитровградско се изостава
незначително.

Югославия през 1969 гад. е
СТрОЙСТВОТО щеше д асе яви
бил 990
ня 1чго
дашара' А от края много по-рано.
на 1969 са изминали вече че
В условията на реформата'
тири меоеца, през които съса забележими настояванията)
що е имало известен
процент за постояло увеличение на',
увеличение.
Някои в този
производителността на обще
непредвиден
растеж са склони Да виждат ствения ТРУД, на непрекъснаопасност от малко
ство в
един вече начертан от оегйп-п
, Увствителното
оовобождавамата път н арастящр благо- ™„На*Тру1Да 07 «дин или друг
съст0ягаие на трудещия' се ш
^ облагания в полза на негославянин. Безспорно — “Гстопанските потребители. Това
вярване е другото, т.е че ^
/ГМрива по-толеми възможнолехите в производството мотг _ л ва Увеличаването на чиста

■—та. *д™

^ Увеличени лични дохо-

Ш. без при това да има олас '
И1°ст от разстройство
В годината, когато "запййня
.Предвижданията бяха сред
реформата
у нас този дохол
процент
увеличение
ният меоечен личен доход вето й.
до изтича
възлизаше ага около доо
през 1970 година да бъде 1.000
. Ра. Три години ло-къ4о (пстз
Заоцо е така?
динара. Тези
предвиждания
°лед
като
бяха
въпреки че сме още в начаотчетени фи 9168) размерът се увеличи на
нав совите
латаеЧгош1гп6° ДИМа1ра- а мм»а
лото на 1970-та. можем да от- л<лнотоинРЛ^еНЛР=
лата година възлезе на 990
етем като осъществени, да
Д
Естествено., ако това беше
же и да предвидим още няко ния се оказа, че сРеднияТ месечен размер личния Доход в Увеличение без покритие с ма
териално производство, раз-

«'ПГГ

а

а съответно на

3 И 33 °'ВД,еляне от нея на
"овече оредства за работа за
!^ата; в РезУлтат именно на
г„Ва на Резултатите на труда)
явява и ежегодното увелиЧ°1Ше На личнитедоходаг
Кой колко получава?
Когато гавортш за среден
размер имаме пред .вид всич
ки стопански и извънстопански дейности. Иначе, отделно
БРАТСТВО * 17. АПРИЛ 1970.

г.-

се слгее

години
^реПсеГо3
бележиш, и куп листа с краткитези^На
чело па масата, на председателското място
— Владимир Илич. Пред него също бележшш, а до бележника часовник с каишка:
председателят на Совнаркома не можеше
да търпи празнословия. Той ценеше всяка
минута от времето и строго следеше за пег
ламента: за докладчик - десет мш.утиза
оратор - лет, за искааване по дневш.л
ред
една минута. Случваше се някой от
присъстващите да вземе думата „по дне
вния ред , за да спечели допълнителни ми
пути за собствено изказване. В такъв слу
чай председателят с хитра усмивка прекъс
ваше говорещия:
^
— Това, братленце, не е за реда, а поскоро — безредие ...
Не обичаше той празнодумството, не
само устното, , но и писменото, което делнкатно наричаше „белетристика".
Пишете кратко, с телеграмен стил
и отделяйте особените предложения, ако
трябва. Дългите изложения аз навярно
няма и да прочета!
1
Преписките Владимир Илич четеше
тук-там до края, препускайки „белетристи
ката , и като се убедеше, че има
нещо
смислено, тогава изчиташе всичко.
Обшшовено в стаята, съседна на заседателната зала на Совнаркома, седели хо
ра, очакващи обсъждането на някой въпрос. Седели там те за всеки случай: .може
би на Наркома ще дотрябва бърза справка или ще се наложи заедно с Нарцома
да се направи съдоклад!
Дълго време Владимир Илич не знаел
нищо за това. В заседателната зала той
влизаше налраво от своя кабинет.
Веднъж обаче, когато на едно от вече
ршгте заседания се обсъждал поредният
въпрос и Владимир Илич запитал кой е
докладчикът, отговорили му, че той чака
в съседната стая. Владимир Илич наредил
да го извикат.
— Моля — казал той на влизащия,
— регламентът е десет минути.
Но е тези момент вратата се отворила
и влязъл още един човек.
— А вие? — запитал председателят.
— Докладчик — последвал отговор.
— Аха, вероятно съдокладчик. Моля.
След втория влязъл трети човек.
— А вие? — И веждите на председа
теля се вдигнали към челото от любопит-*
ство.
— Докладчик!
— Хм. Въпросът, изглежда, ще бъде
сериозен.
Изведнъж в заседателната зала влязъл
четвърти...
— Докладчик? — На лицето на пред
седателя учудването се сменило с хитра
усмивка.

• • •

— Докладчик!
Влязъл петият.
— Вие навярно сте докладчик?
— Докладчик.
В залата се разнесъл смях.
Когато на вратата се появил шестият,
той вече бил посрещнат с весело оживле
ние и с въпроса:
— Докладчик?
Седмият влязъл сред общ смях.
При влизането на осния залата ехтяла
от хохот.
Деветият бил посрещнат в хор- „Доклад-чик?" — и след като последвал сми
рен отговор: „Докладчик!" _ всички прималели от смях.
Когато влизали деветият, десетият, еди
найсетият, дванайсетият докладчици, Вла
димир Илич само махал с ръце. от смях

Докладчик
номер
двадесети
той не могъл да говори, от очите му течали сълзи. Тресели се от смях и всички при
съствуващи.
Обаче това не било краят. В залата
един след друг на върволица влизали три
найсетият, четиринайсетият, петнайсетият,
шестнайсетият докладчици. Последен бил
двайсетият. Всеки от тях влизал с най-се
риозно изражение на лицето отговарящо!
на такъв важен момент, какъвто е докла
дът на заседание на Совнаркома. Сериоз
ното изражение обаче за миг се сменяло
при вида на тресящите се от смях с учуд
ване, след това слисване и най-сетне се по
явявала бледа неуверена усмивка. Тая пр)
мяна предизвиквала нов пристъп от смях,
вече неудържим. Най-много от всички се
смеел самият председател. Той ту закри
вал с ръце главата си и се смеел звучно,
весело, ту се отпускал на стола в пълно
прималяване, ту вадел кърпичка и бършел сълзите си.
— Два ... двайсет докладчици по ...
един въпрос! Не... не... нечувано!
... На същото това заседание по на
стояване на Владимир Илич било прието
постановление, органичаващо числото на
докладчиците по отделен въпрос на един
дс двама. Освен това Владимир Илич опра
знил „чакалнята" и наредил да извикват
докладчиците само в определен час, и то
не по-рано от петнайсет минути преди раз
глеждапето на съответния въпрос. Ако ли
пък в процеса па работата се изясни, че
обсъждането ще се забави, то непремепно
д?. предупредят следващия докладчик по
телефона.
Председателят на Совнаркома нямаше
нищо против смеха, но пс можеше да до
пусне безполезно губене на скъпоценно
време.
В. ПРИВАЛСКИ
(„Крокодил“ — Москва)

гледано, не всички колективи, служби — 1250. Работещите в миналата годила с бил около
даже от един и същ братя, социалното осигуряване са и- 630 динара месечно. Размерът
получават съвсем еднакви лтгч малги 1228 динара месечно. 1 вероятно щс с малко по-голям, защото окончателните ба
ни доходи. Причината е ясна
__ . Най-малък личен доход е от лай геи показват по-големи циф
на всеки производственик
белязан при текстилната про
някои предприятия постигат мишленост — сродно 7'15 ди ри.
по-добри икономически ефек
По това не е сроден размер
ти, а това води и до по-толе- нара.
изобщо. Трябва да ос причи
мите доходи.
сли И ДОХОДЪТ 111 НССТ01 шлаки
Къде сме ние?
те дейности, който с оглед на
Иначе гледано размерът в
при такива сравнения въз училищния ценз на работещи
стопанските организации ми
те с по-голям. Тогава сродени
налата година е възлизал на 1гиква съвсем естествено„„ въ- ят размер възлиза на около
690, а в нестопанските — 1149 тросът па кос стъпало са на830 динара, което е значител
данара на месец. В промишле шитс комуни. Официаллт да
на сума, като се има преде лиде
— минималният личен доход
вън» „Фабраде“, орано иително ни
ските л. доходи в „Сточар“ и
пр. Иначе ородниит размер би
та тш.
бил още по-деоближеп до съюз
ТО — 1.054 и в занаятчийско-. тях, бихме
^
комуналната дейност — 973 да, че « това отогошедис НС на,то равнище.
дянала
Дейност
см„ дишали сродното раини|Подеобно е и с размерите п
' '
ще на страната, обаче не сме
Босилопр
адската община, маВ нестопанските дейност
най-малък с бит
размерът
Според цифрите, кои го нео! ка1р че гге са малко под рав
при работещите в културните дашна бяха износени пред об- нището и па Димитровград
и «гциатш институции
1.109 щиисшите отборници средният
ди:гара месотю
а пай-голям личен доход в стопанските от- ско.
м. н. и.
в обществените' и държавни расли в Димитровградско през

НИШ

ЧЕС11УМНЕ ПО-ГОДИШНИНАТА
0! РОЖДЕНИЕТО Н1 ЛЕНИН
Комитетът за чюствуване сто
годишнината от рождението
н.а Ленин в Ниш е изготвил
програма според която освен
редица сказки, подходящи
програми, тържествени събра
ния с художествена програма
в Народния театър, се предви
ждат и други забележителни
манифестации. Така Правно!ижюномичеакият факултет ще
организира международен сим
позиум за приноса на Ленин в
развитието на икономическа

мисъл, дакаго Народната биб
лиотека ще организира подви
жна изложба на Лениновите
дела по трудовите организа
ции. Покрай обявяване на на
градени теми по училищата за
Ленин, прожектиране на фил
мове за Октомврийската рево
лгоция и редица други мани
фестации, се предвижда и под
хсдеища програма в рамките
на Югославските хорови тър
жества.
Д.
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БОСИЛЕГРАД
Из дейността на партийната организация

Договор за реализиране
на програмата
Миналата седмица ръковод лище ще разисква за начина
ството на местната партийна н а възнаграждаван сто, чиито
организация в Босилеград ус сегашни опущения не стимули
трои договор със секретарите рат работата на просветните
на партийните клонове и ак работници. С оглед на различ
тиви по въпроса за реализира ните становища в момента осо
него на програмата на мест беяо актуално е и това дали
ната организация, приета на е необходимо да се продължи
изборното събрание.
с тестирането като метод за
установяване знанията на уче
По този повод конкретно се нищите.
уточниха задачите и тяхното
И пред актива на комунисти
предимство при решаването. те в здравеопазването стоят
Само по такъв начин програ редица задачи. Един от наймата на организацията, която важните, който ще обсъждат
е амбициозна и която обхва комунистите е: дали здравни
ща въпросите от всички обла ят дом е успял да осигури ми
сти на обществено-политичес нимум здравна защита, която
кия и стопански живот, ще налага закона. Тоя актив ще
може да се осъществи.
повдигне и въпроса за инте
Според договора партийните грация в здравеопазването.
Много сериозни задачи за
клюнове в оелата на първите
предстоящи събрания ще ра разискване и решаване ще изискват за дейността на свои ма актива, в който членуват
те местни общности, които и комунистите от стопанските
в тоя пролетен период имат организации. Налага се той от
главна роля в решаването на ново да повдигне въпроса за
редица комунални въпроси. интеграцията и най-обективно
Във връзка с това ще се раз да прецени сегашните делови
гледа и дейността на общин резултати на стопанските орга
ските отбориици с цел да се низащии.
След разискването по всич
прецени тяхното творчеоюо ан
гажирдне в работата на мест ки тези въпроси ще бъде оове
ните общности и в Общинска домоно членството на цялата
местна организация. Това е не
та скупщина.
обходимо с оглед значението
По специално ще се анали на тези въпроси.
По такъв начин местната ор
зира участието на комунисти
те в останалите обществено- гаиизация няма да бъде обре
политически организации, как менена с решаването на всич
то и това дали се ангажират в ки въпроси. С едно такова раз
ииицирането на такива акции, пред слян е и уточняване на
които са от значение за пови програмата ще ос постигне ма
шаване жизненото равнище на каимажга ангажираност на ко
муплистите и сигурно по-голяхората.
ма ефикасност при решавалеАктивът на комунистите в то.
гимназията и основното учи
В. В.
•"*Г^Г*ЧГ'ЧГ-ЧГ-ЧГ"ЧГ
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ВАШАТА БАНКА К
х
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВЕЦ
С КЛОНОВЕ В
БУЯНОВКЕЦ4 СУРДУЛИЦА.
ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА,
ЛЕБАНЕ, ВЛАСОТИНЦИ, ВЛАДИШКИ ХАН и БОСИ
ЛЕГРАД

ягадкгггай глггг? ~Е:

* За редовни ваш ове се плаша 6“» лихва
* За осрочеки влогове — 7,5“/и
Нсекн спестовник с влог от най-малко 1000 нови динара
е тстраховап от евентуална злополука.
Банковите клонове • Босилеград н Сурдулнца работят
от с.зо до 14,30 часа всеки ден освен събота н неделя.

I
Л.Л. л.
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ШИРОКА АКЦИЯ ЗА
Някой трябва да се 1 СЪБИРАНЕ НА
изчерви
КРЪВНА ПЛАЗМА
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Още машга-лия моосц п-радоодатслмтс на местните
общности на съвещапшгсто с продсодатолл на Общин
ската скупщина -с огорчение поставиха въпроса за разишряване на здраошигге услуги на територията на Димютровградоко. По-точно поискаха зъболс-ка-ритс да
обслужват терена, кааего и другоггс лекари. Тогата из
разиха и готовност, като общвствеио-столитичсоми дей
ци, да помогнат „с всички сили“. За журналиста, кой
то ое запозна с материалите от тена тш пор с ало и п-ол-сзно съвещатие, това беше тома на дечгя. С -пъпроаитс
поставена! от страна на председателите на местните
общности то-й веднага запозна управители на здравнкя дом д-р Напкюла Цветков. Трябва да кажем, че уп
равителят се отнесе към въпросното съвещание с нуж
кото уважение, имайки продшцд, преди всичко, съста
ва му и авторитета на председателите на местните
общности сред населението. Той тогава категорично
заяви, че здравният дом е доставил необходимите ин
струменти за оказване на зъболекарска помооц. Докол
кото в Омишовци, Изатовци и Трън-око Одоровци насе
лението осигури необходимите помещения, за които
здравния дом ще плаща наем каза той, здравния дом
ще започне с първите визити на 2 април.
Вместо акция, за която председателите на местни
те общности наймного се застъпваха на заседанието,
последва, за изненада на воичжм, пълно бездействате. В
шпо едно от споменатите районни центрове местните
общности не осигуриха помещения, така нужаги, пре
ди ваичко, на населението от тези отдалечени райони.
И както и преди за един развален зъб хората ще про
дължават да бият пътя до Димитровград и назад.
Този въпрос бе поставен неотдавна и на общия събор
в Димитровград. Но вместо отборнмците и председа
телите на местните общности взе думата представите
лят Димитър Манов. Беше принуден да отправи укор
именно към ръководствата на местните общности.
Някой наистина трябва да ое изчерви!
Д.
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Наскоро

ВИЛИ КРАЙ ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР?
Заводът за опазване на културно-огстсрическите паметни
ци в Ниш и Общинската -скуп
шина в Димитровград подемат
обща акция да ое доведе ток
до Погансвоки манастир и из
готви проект за построяването
на вопли край манастира. Заво
дът поема -върху -себе ои гри
жата около градоустройствено
то решение на селището като
се -държи сметка да не се наруши приказната мраоота на
пределите край манастира.
Ако в -скоро време се пост
рои и пътят до манастира —

СЪОБЩЕНИЕ
ОСВЕДОМЯВАМЕ
ЧИТАТЕЛИТЕ, ЧЕ
ПЪРВОМАЙСКИ
ЯТ БРОЙ НА В
„БРАТСТВО” ЩЕ
ИЗЛЕЗЕ НА 28
АПРИЛ С УВЕЛИ
ЧЕН БРОЙ СТРА
НИЦИ. ЦЕНАТА
НА ВЕСТНИКА
ЩЕ БЪДЕ 0,50
ДИНАРА.
Страшща 4

тогава историческите и приро
дни забележителност на Погановоки манастир ще станат
достъпни но много наши и чу
ждастрагани туристи.
М.

■

Ооциалистичсюиият съюз, Че
риюиият кръст, Съюзът па мла
дежта и другите маоотю-политичооки оргаапизандаи п Дим-ит- Александър Кръстев
рехпградоко разгърнаха широ седем пъти
ка акция за събиране па кръ кръводарител
вна плазма. По този повод па
9 април в залата па Общинска
та скупщина сс -състоя търже Сокол Соколов по 8, Цветан тър Колев, Иван Зарков, Лостигано събрание па общинска Сотиров,
Петров,
Димитър
та организации на Червения Бранко Пейчев, Тодор Миха зан М!илев, Милко Маркоз и
кръст и 1комуналния завод за
мнозина Други по пет пъти и
социално ооигу-рянапс в Пирот йлов, Тодор Костов, Алексан ти.
— клон Димитровград с уча дър Кръстев, Петър Митов и
стието па представители на об Райко Зарков по 7 пъти, КръОт известно време по ини
щсстшопо-политичсскитс орга ста Басов, Любомир Мишев,
циатива на Червения кръст и
Ои.мссн Кирков, Чодомир Ми а
низа-ции -в Димитровград.
Социалистическия съюз в Ди
Директорът
на клона па ко
митровград и околността е раз
муналния за
гърната широка разяснителна
вод за социалакция за значението на акци
ни осигуровки
в Димитров
ята по кръводаряването.
град приветствува присъству
На 20, 21 и 22 април в Ди
Бащите гости и
митровград
ще пристигне ле
доброволни да
растели на к>ръз
карски екип по събиране на
а олод това бя
кръв.
В димитровградските
ха раздадени и
грамоти — пр.т
стопански предприятия и учре
знания на да
жденията -вече -се водят треска
рителите. Злат
ни значки и
ви подготовки най-масово да
рам-оти полу
се участвузава в тази акция,
чиха ония дарители, кси то
„Свобода“, комбинат „Димит
десет и повече
ровград“, „Циле“ и др. масово
пътя -са да-вали
кръв, а това са
ще отидат да изпълнят една
Лиляна Панче
свой граждански дълг.
ва, Илия Петро-в, Стратко
Както и винаги досега, очак
Гюров, БудиДанкс- Костов от „Свобода" — 10 пъти
мир Пигов, Дан
кръводарител
ва се, Димитровград да бъде
ко Костов, Мимежду
първите -в тази акция
лутин Васов. Шг сте десет и е- рокгч, Битко Георгиев, Павле
Дж-1 човек получиха сребърни Стоплкоз, Драгоелав Георгиев, в СР Сърбия.
значки и грамоти, между тях
следните лица: Сава Вацев 6, Георги Рая ге лов, Никола Геор
Това е още едно доказател
пс-вече пъти са давали кръв ги г-в, Стефан Младенов, Йовча
ство
за правилното разбиране
Т-роянка Петрова, Станков Са Димов, Асен Златанов и Дими
ва, Ммсмир Милич, по 9; тър Симов по 6 пъти, Никола на тази хумаина акция.
Ставрс-в Илия, Райко Ацев, и Коцич, Петър Х-инич, ДимиМ. А.

Босилеграц
I одишна равносметка на стопанските организации

Без загуби, но и без добри резултати

С изключение на услужнозанаятчийското предтир-иятие
„Услуга“, което от миналата
година е под п-рииуд-ително ръ
к-ов-одство и все още и ма н е по
крит дефицит от няколко милисна стари динара, останали
те стопански организации ми
налата година приключиха без
Дефицити, но и със скромни
делови резултати.
П-рез. 1969 година стопански
те оргад-пизации в комуната са
осъществили 38 милиона дина
ра приход. Това е с няколко
, милиона повече от предишна
та година. Осъщественият до
ход възлиза на 8,7 милиона ди
нара. Във фондовете са внесе
ни общо 450.000, а през 1963
година 310.000 динара. Това го
вори, че средствата за акуму
лация, вое пак бавно се пови
шават."
Най-много средства във фон
давете са внесли бооилеградската земеделска кооперация
И търговското предприятие
„Слога , а най-малко тлъмо-щ-

оката коп-ерация и гостилница
рокото предприятие. Сигурно,
че и транспортното • предпроедтие щеше да внесе п-овече във
фондовете, но то плаща двой
на амортизация. В случая тя
е заделила 860.000 динара.
Върху деловите резултати
на стопанските организации
най-много са подействулал-и
проком-ериите разходи, които
са с 20 на ото п-о-големи в сра
Бн-ени-е с 1968 година. Някои
ог тях от година в година пер
ман-ентно ое пов-ишават. Такъв
е случаят с пътните и дневни
те, като през миналата годи
на са достигнали сума от 567
хиляди динара.
Повишават се и запасите на
стоки, в края на 1969 година
в търговските магазини са ре
гистрирани непродадени стоки
на стойност от 6,5 милиона ди
нара. Теша говори, ч-е рацио“1° П|0лзван'е на оборотни
те средства е равно на нула. В
краен алучай това има за последица низка произв одите л-

ност, повишаване на разходи
те и осъществяване на дребни
печалби.
Дълговете и вересиите
достигат
Н-еликвцдността при стопан
ските организации е вое очебиеща, макар, чс намалява.
Организациите дължат на сво
иге делови приятели
милиона динара, а
телно толкова дължат гна тях
Други предприятия. Тока ГОШО
рп, че дълговете м на едвдтя,
и на другата страна са намале
ни почти за половина в сравнеиоте с полугодието п-рез съ
Щата година.
Обаче то-я път изпъкват друг
вид дългов!е, които са после
дица н.а небрежно търгуване и
търгуване на вересия. Касае
се за в-ерееши и търговски де
фицити, които многократтно се
увеличават.
Така например на земедел-

ската кооперация в Босилег
рад частни лица дължат 680
хиляди динара. Нейните рабо
тници — магазионери накрая
на годината имат дефицит от
50.000 динара. Има и такива
чпдато дефицити надминават
10.000 динара. Според закона
15 мдгазинери от тази коопераг^ия трябва да отговарят
пред съда за дефицити.
В търговското предприятие!
„Слога“ магазинерите имат
дефицит от зо.ооо динара. И
тук има случаи, хъдето мага
зинерите трябва да отговарят.
В „Кин стан“ сервитьорите
дължат на предприятието 37
хиляди динара. Девет такива
трябва да отговарят за дефи
цити.
Също е положението и в ли
син-ската земеделска коопера
ция.
И през 1969 година земедел
ските кооперации овоите приходи са осъществили изключи
телно от търговията. От земе
делско производство те нямат
почти нищо.
Изводът е, че интеграцията
е единствената възможност
стопанските организации да
укрепнат и да осъществяват
такива резултати, които Щ®
тлаонат напред съвкупния сто
пангаки живот в комуната.
В. Велиш»
.БРАТСТВО * 17. АПРИЛ 1970

Бурно събрание в„ Циле“
Може би няколкочасовото
събрание на трудовата общ
ност в „Циле за предлагане
на половината от членовете на
работническия съвет ще ое по
втори. Това наскоро ще ое
знае след като |кюмп
| етентки
органи в Общинската гсмупщи
на разгледат материалите от
събранието.
Събранието прие да се изди
гне кандидата листа ОТ 15
членове (от юоито то ще ое из
берат на избоцаите за работи
чеюки съвет на 24 април). Но
паднака повече предложения
же*™ 15 - бякаиреддожени: първо 22, а след това —
30.
И Т0Ва

веше

Нс Вър'

то
” ани на управлениеПо топ ,0X1»^
!
думатя
146 011 кажат
ДУмата компетентните.
Нешазвап»
писаният в На зак'овопРеД"
а
На г-тЛтп.»,п .1 я
т„,„ събранието беше прочепо тюмля
ИН1ап<жггора
пщина, ко^ ое6^^^
доща неоешно^
ДО Р
^^д™^га^а'б0Т^еНа
С писмо™
..Циле ,
®ТОравено до Раб°
няй
а съл-вт, се търси в
двоели
ПОСОЧ€ИИТ€ нере
Кандидационпа или „селек
ционна" комисия?

^зайвийм йа< МКЛЙ*'°ГО
тти1 ■. ~.г .___
^Дирекппорът на- „Цйпе Тодо
ров' ое намесваше в работата
на събранието и той; диктуваше положението. По неТОво
предлоиоеяие, а и по мнение
на- някои членбве на кандида*
цисяетата комисия — броят от
30 —; бе намалей на* 115 !? Н~ТОва стана без съгласието гаа трУ
довита общност.
На събранието станаха- и • бу='
рни, дори й неприятни' разиск'
вашия, по-точно разггрании с
дирежтора, който често си слу,
жеше и :със закани, юоето раз’
горещи атмосферата до (наже
жавано и разискването стана
хорово, без да ое търси дума
та. Предоедателсгоуващият се
изгуби в този хор от гласовете
и трУД®0 установяваше реда.
Директорът често се намес
ваше и отнемаше думата на един, на друг и — фактически,
събранието работеше под негово ръководство.
Остава открит въпроса: дали събранието на трудовата
общност в „Циле“ не трябва

„Защо трудовата организацйя е приемала на; раббта
без обявление, ийй конкурс,
или пък е имало и такива слу
чай — обяви се конкурс за два
—; а приемани са пб
шестима. Най-често обявлеййягта са разписвани в края йа
сеДмйцата; за да могат да пбдадат' молби ограничен брой
кандидати“.
(Имспектбрът" напомйя', че'
този сведения е' получил бт
Бюрото за заемане на ,работна*
ръка в Димитровград).
— Установено е, че работ
ническия съвет не е взел ретление за обявяване на конкурс за реизборносг на ръко
водни лица в предприятието
и покрай това, че техният ма
ндат е вече бил изтекъл, кое
то е незаконно (член 33, али
нея 1 на Осношния закон за
трудовите отношения),
— Не се претворяват в жи
вота общите разпоредби и съз
наггелно се избягва тяхното
прилагане,
— Върши се разместване и

преместване на работници, а
зГна^^зГПа^
дошадте отношения, и по този
начин не се издава решение
за преместване, а на работниКа не с сдава право на обжалване. (По такъв начин са пре
местени: Еота Андреев, който
се повредил на работно място' а Директорът не искал да
му подпише повредената листа' и затова се наложило да
1ИншекгоРа по ТРУ’
да)- а даРвюорът, за да дока
»а Р^ошика. че нима пра
во да се жали — го премества
на друго работно място. Инспекторът е обърнал вмимание на директора' да не никаз

Без оглед на многото трудности, босилеградскиит
здравен дом полага усилия да изпълни задачите си и
Е по най-безпътния терен.
1
В тези УСИЛИЯ голяма помощ оказва джилката и
*
1
ТОТКО ДУШАНОВ. «.й,»
»я.
§

1
в лошите “™ви “

=

Е

1

I=

средство не успява.
пик. Карам аница ,..

Догавица, Яреш
и ттоугите здравни акции ирик-

век. Отивал е и винаги иаш^
дяошка по безпътиал е бо.ооо километра само с тази д*
иите босилеградсии терени.
и шофьорът Тотко стават незамеТЯКаб(>о*лстрадския здравен дом.
В. Велинов
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ОТ СЪБРАНИЯТА НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ
В ЗВОНСКИ РАЙОН
ЗАЩО НЕ СЕ ИЗГРАЖДА ПЪ
ТЯ РАКИТА — ЗВОНЦИ?
КАКВО ЩЕ СТАНЕ С ЕЛЕК
ТРИФИКАЦИЯТА НА ЯСЕ
НОВ ДЕЛ, ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ

Политическата активност
през март в Звонокмя район
беше голяма. Провеждаха се
събрания на избирателите,
среши на организациите на
ССРН и партийни заседания.
На тези заседания се констатира, че активността на гражданите е голяма, но съществу
ва известна непоследозателност при осъществяване на
плановете. Така например в
село Ракита, в присъствие на
председателя на ОС другарят
Свстоммр Николич се констатира, че хората от това село
вече пет години разискват за
изшраждане на пътя Звонци—
Ракита, а той остава нереализиран. Хората се питат: къде
са онези 6 милиона, по-късно
12 м)илиона и накрая 4,5 милиоота ст. динара, които ое заделшиа в бюджета на обшилата за тази цел. Хората казват,
чс с станало вече обикновено
една година да ое предвиждат
средства, другата година сред
сивата ос прехвърлят за „приоритстни“ обокпи. Чс така не
трябва да сс работи, най-добре говори фактът, чс хората
от ослото бяха гласували само
облагане, събираше се помощ
и когато трябваше акцията да
започне стига ос до заключепие, че акцията трябва да
спре? Теша ое отразява върху
актионоелта на хората в бъдеще.
Една неизпълнена задача,
има последици върху други ак
ции. Пътят Заюпци — Ракита
пречи да се изтеглят 1 000 м»
отровно дъраю и над 200 м1
гора на земеделската коопера
ция и пр.

Туи< посочваме тези гтримс= ри, заищото мигого осла в Звои
= сми район активно работят за
И мамуиалппогго урезкдаше на сво

==

й СЕ ОКШ ПОМОЩ М ЕОЙЦИК

Неотдавна в Димитровград
В отчета се изтъква, че е
се състоя годишно събрание имало и мнозина неактивни
на сдружението на бойците, членове, макар че може би те
на моето ое отчетоха резулта- най-много са получили от та
пите през изтеклата година и зи организация. Също така и
избеляваха ноши задачи, които членския внос някои не са ши
тази организация трябва да щали навреме,
разрешава.
В разискванията мнозина ди
През изтеклия период сдру
жението на 'бойците в Димит акутанли критикуваха явление
ровград е разрешило редица то, че и днес има хора, които
заявления Да им се
проблеми на членовете на сво подават
признае
стаж. Исти
та организация — настаняване на, за 25(борчески
вподини,
те
имали
на работа, издаване на аларта време да уредят този са
меити. отпускане на помощи Подчерта се, че някоивъпроси.
лица го
и стипендии на деца на падна правят това зарад признаване
ли бойци. Прм това обаче е
(Стаж за пенсия, което не е
имало и сериозни опущения. на
правилно. Затова се зае твър
Имало е случаи да ое отпус до
становище да се устрои то
кат помощи и Iстипендии и на
рй^тШЛЙйкйя съвет Андреев лица, които имат възможност чна евидеяция на бойците от
да бъде върнат на прсдишно- да- следват, а на други, които ДимщрОгорадкжб.
зфскючение на събра
то ой: раббтйо тШсгб.
имат пенголйма нужда от та ниДруго
сто на бойците беше: да се
кава
не е давана.
обст^..възмю|№^
Желю
И., и^фак Инспекторът пре•V. ® отчета на месната' орга- ша й ПегьрЛада. да формират
пбръчйа бледното:
низация на сдружението на бо своя местна организация. Оь— Съществуващите' нередно йците в 'Димитровград ое ка- що така — и занапред да се
стйг в;' „Циай“ да,: Се премахнат зва, че те' активно са учеству- помага на членовете на Съюза
в найчкъс орок. в противен слу вали в посрещането й испрадца на 'бойците да ое настаняват
чай тбй ще ое: отнесе към съ- него на "Битовата щафета, в на работа, да бъдат пращани
на празнес- на лекуване, да ое помага на
Ди-?та' заг* натопления за да бъ организацияата
по 'случай Деня на боеца децата на падналите бойци да
дат наказани и трудовата орга вата
и Деня на въстанието и пр. завършат образованието си и
низйция, директора и оекре- Такша
група бойци е излезла прочее,
тяря' на предприятието,
на Деия на въстанаите в И за
Накрая бе избрано ново ръ
М. Андоц^з
товци и уетреела тържество, хооодство
1НШШ111111Ш111111Ш11Ш111111111ШШ11111П11111111ШШМШ11Ш11Ш1Ш1111111111Ш111111111Ш1111ШШШ1111ШШШН11П11111Ш1111Ш1111111ШШ11П1111ШШ1Ш1Шт
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ОТИВА И ТАМ, КЪДЕТО
ДРУГИТЕ НЕ УСПЯВАТ

Из живота на Съюза на бойците в Ди
митровград

игге села и затова трябва да
получават подържка. Ето с.
Пресека чрез своята Местна
общност организира изгражда
него на училищната сграда,
Селяните са обезпечили 50 на
сто от средствата нужни за училищна ограда. Ако другите
средства не ое обезпечат на
•време, може да ое случи ак
цията да пропадне. Примерът
с водопровода говори, че селя
иите са по-активни, когато ак
цията успее. Довеждането на
водата по махалите и по къ
щите дори им даде наеърчение за нови акции.

тоо не ое предприемат мерки
навреме може да ое стигне до
прекъсване на съобщителните
връзки в този район. Също та
ка ггостапя ое въпроса за из
граждане на пътя Звонци —
Трънакм Одоровци, защото
тук е най-близка връзка с ж.
п. линията при Сукозо.

Затова хората на събрания
та, които ое проведоха през
март искат по-голяма активност от страна на ръководите
лите. Акциите гря®83 Да се
провеждат докрай и да се из
ползва настроението на хората, които активно участвуват в
Тук трябва да пооочим и ак тези акции.
цията около изграждането на
Камен Гюров
пътя Бабушкица — Звонци. А-

м

Свобода“ на чуждестранния пазар

Тези дни димитровградска
„Овобода“ скшочи две значите
лни сделки за износ на чуждестранмия пазар, които въз
1.400.000 дилизат на
нара. Чрез „Цеаггротекстил“
от Белград „Свобода“ ще изпесе на съветския пазар 5.000
чифта готови костюми, чиято
стойност възлиза на едаше милион динара.

За западногерманския пазар
„Свобода“ е сключила договор
е „М акедоогия-кооп “ от Скопие за износ на 2.000 якета, чм
ято стойност възлиза на около 400 хиляди динара. Тези
поръчки „Свобода“ трябва да
изпълни до еоеита.
Д

ДА СЕ ПОДОБРИ
ПРОТИВПОЖАРНАТА ЗАЩИТА
,В „Циле“, „Сгочар“, комбинат „ Димитровград“ и др. сто
паники организации в Димит
ровград — ое казва в отчета
на Началника на СУП в Димц
троиград Митко Томов — не
е наотравено всичко, което тря
бва, за да ню се стигне до по
жари. И макар че „Циле“ пре
ди няколко годили претърпя
сериозни щети от пожар, и
днес не са шредпрто™ ванчкп
предохранителни мерки. Химн

чоаки избухливи средства се
държат на място край което
минават влакове, които лесно
могат да предизвикат пожар.
В „Сгочар“ и комбинат „Ди
митровград“, както и в други
те организации не е много подобре организирана тази едуя
ба.
Ви трябвало да ое предприе
мат мерки навреме, за да в0
дойде до нещастни случки^
Сграпица *
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села

РАДЕИНА
СЕЛО РАДЕЙНА се намира иа пътя Димитро
*5>ад
— Смшиющи — Каменица. С той път Забърдц«
* В*
сок сс свърават с общинския център
Димитро®^
От цялото пространство на ЗаПърдие, което вт.здц^
около 166 км-’, на Радейиа сс падат 12 км2.

ОШ С<?У70
!-______

•гът
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има в свои магазин и сс
СЛЕД РЕОРГАНИЗА
га.
ЦИЯТА на търговското
Трябва да кажем, ■ че
предприятие „Апгпрои цсапггс на отделните
мет" от Ниш за ръково
артшеули са по-лизки от
дител на еднп от мага
колкото в другите мага
зините дойде Божа Стой
зшт. Така например пя
кович. По негова заслукои сухомеспш произво
га звончани, а особено
делия са по-ефтшш с 2
децата, за пръв път видо 3 динара откалкото
дяха банани. По-рапо
в магазините па коопе
редко можеше в Звонци
рацията
или „Първи
. да се срещнат . лимони,
Г::Т:
(май".
порогокали
и
други
мЪк■ V . Ж **«
. ни плодове. Същото по
Отделно внимание заложение беше и със су ' к служава самият магазин
хоместните продукти.
който е чист, подреден,
г :с
а магазкнерът посреща
Сега има вагчко. Мага3.’
гостите сърдечно и с ве
зинът разполага ;с найсела усмивка.
разнообразен асорти
мент. Бившите магазине
От звончани могат да
ри дори к през летшт
се чуят само най-ласкасезон не се осмеляваха
ви думи за новия магада докарват в Звонци до
зинер.
мати. Божо Стояновяч
К. Гюров
,

'

у
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Ястия от коприва
Копривата е много полезна и вкусна храна през пролетта. При готвене не бива да
се попарва или кисне в много
вода, защото голяма част от
витамините и минералните со
ли, които съдържат, се губят,
След като се изчисти добре,
коприва (за предпочитане мла
да) се измива със студена во
да и веднага се приготвя.
„..„а _ „ ,
СУПА. В 2—3 супени лъжици оля или масло се изпържва една връзка зелен лук, на
рязан на много ситно. Прибавя се я половин лъжица браш
но. Веднага след това се сла
гат 2—з шепи нарязана конри
ва. Залива се с 6—7 чаши вря
ла вода. При завирането с5
прибавя малко ориз. Когато
вече е готова, супата се под
правя с едно яйце, четвърт ки
село мляко, окълцан магданоз
<■- и черен пипер. Подкиселява
се по желание с лимонов сок
или лимонтозу.

се с половин килограм кисело
мляко и се попарва с вряло,
запържено с червен пипер, ма
сло. Отгоре се нареждат 4—5
яйца, направени на очи, след
което ястието се занича във
фурната. Поднася се с чеснов
лук я черен пипер.

ПАЛАЧИНКИ.
Приготвят
се от половин чаша лимонада,
Д»е яйца- една чаша вода, щипка сол, малко сода за хляб
и брашно. От получената ряд
ка каша се пържат палачинки
Конривеиото шоре се ггриготвя по следния начин: 4—$ ше
пи коприва се залива с малко
подсолена гореща вода и вед
нага се слага на огъня, без да
кисне, за да се задуши. В тенджерата се сгорещява мазнина, прибавят се 1—2 супепи
лъжици брашно, което се изпържва. Тогава се прибавя ко
привата. Леко се размива с
прясно мляко.
Палачинките се редят в чи
’ С КИСЕЛО МЛЯКО и о о НИя и се мажат равномерно с
Ш МЛЯКО- В 2~3 конривеиото пюре. Най-отгоре
супени лъжици мазнина се изпържва една лъжица брашно, се слага пак пюре и с нож се
слеД което се добавят 4—5 ше изравнява както при торта. От
• • пи нарязана коприва. Приба горе се настъргват на едро ка
вя се вряла вода и се вари, до шкавал и сварени изстискани
като стане на гъста каша. Тя моркови. Поднася се топло.
,;с.е изсипва в тавичка, покрива '
А. М.

воюват
/ • >; • .1.

. ... -. Кой би могъ л
Да помисли,
V че във вазата
• играват
^ Ц’веТя се Раз-Дсхлатъчно
ДраМИ-?
1 роза да се слс-н™
В СЪД с
; : н«кзк«
*'-ще увехне. Кротките, сребря. сти момини сълзи също чести
^.проявяват характер: ако
родом с тях се окаже друго
.^оте, те започват да отделят отровно вещество, което'
- погубва, пришълеца. Тъкмо та

-ка ое-държи и' нарцисът, кога
то. ре(дОм с него се постави
"Мравка. -'Съседството нароза с карамфил завършва
Ц~тята
,гроста,зат № шдават аромат
м скоро увяхват. Карамфилът
тъма още една особеност — не
понася шума. Поставете
го ре
дом с радаюприекнмка
или те “
левизора й
той много бъ^рзо
ще изсъхне.

ТлъмкшгаКата земеделска ко
нки сливи, а такива за частни
операция, която работи
сравнително

« « о^ГГ, ^

ййг&ж: ~
ше бройки проблеми 1?цеТ

Новини

от

ТЛЪ МИ-_

нската кооперация

СкъР

ф,

На, ЕПрздата

зйряветве.

към раошстиеЬо '
' 1Лъмиио'
на
зеимаделокюФо ГГроиЗВОДС1ТВО, ■
За оага пемгями трудности иа
Тези дии ще прибави чети моол,аРаЦ|иш'а създава' снабдя-

ДО^
ва®0'!
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аддадак ах/ Л
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ция

който сега е съставен изклю-

Но без оглед на всичко коо-

Коопероациигга по-спокиал• но ще се залюлей за развитието на овощарешото на опоп п
йон. На сшситр
-я Ра
пролет ти ше яяг
^
тазЛ1
^ пролет тя ще засади 5°о фИда

обходим1ите стссои. Така що е
«°е Д|°като на тоя- район не
6ъ'ДС гогго® пътя' мойт°-- оегл
горската секции от Боси
л°град с помощта на кооперац-.вятл и наоеленмсто.

ти

ние у>
бр-^

/

0Н*Б и

ПРИРОДА

„ кеето ое намира Вздейна пред.
,,|ГГЗ<!»лпва и безводна депресия. Варовико
I) ^ ,,^гги целия атар. Селото се намира
,***
вкдачмиа, а най-високия връх е
врЪх същевременно предстаияжа
Радеинсжого карстово поле и Димит^ тловина. Въпреки тона, че Радейна е
» к°Госен от Димитровградската юзтловикъсната и хтгдрологически. Водите на
0 стовз депресия подземно текат към
кЗРата котловина и по този начин безло^ характерна черта на Радеинската кот^произлизат и главните проблеми на
" ра^ ^дяване с ®°Да 33 пиене. Няколкото
разполага селото, често пресъхват, дою
при силни дъждове или когато се
рлегл
се напълнят с мърспа вода к съ
1сге т®
от поява на заразни болести. Разсвост
0следя-0 време искат да разрешат този
изграждане на каптажи в местността
ез
в0 до реализация на тази идея все още е
Кладени3 и Янинжя кладенец, който се
В
селото н който има вода през цялата
ЬЯ
далите извори, които се намират в околиМат вода само временно.
(ЛОТО
«■)■

НА СЕЛОТО
-! 1СКИ БЕЛЕЗИ

- гО.

дейна принадлежи към стопанско неразвиа хова е тшпечно земеделскоскотовъден
ензивно земеделие и стоквъдстъо. Ост зла
ти на хората са по-малко важни. От земевведения най-много се отглежда пшеница
|СлеД това овес, ечемик, фасул и картофи,
юто е натурално, защото служи предимно
иве на нуждите на местното население.

«СЪЗДАВАНЕ

и РАЗВИТИЕ НА СЕЛОТО

Како и останалите
села на Забърдие и Радейна се
създала
на се скптп>^т с^ите бежъпци. Населението на Радеймного зарад VI™31™ °Т 1урците (кърджалии) найпоичиии ^ Участие в хайдушките чета или по други
една тлот ега0а,° ® получило име по ръководителя на
Дна група бегълци — Раде, както и Петърлаш, което
е получило име по
ръководителя на бегълците Петър,
я Смилсвци
от Смилко. През първата половина на XIX
век в Забърдие
се създават постояли селища. БежънЦите слизат в Равните предели на Одоровачко
поле
ДР'^ГИ карстови депресии. С почистване на горите
здават ливаЛи и ниви. Селищата са сгьспати заад участието им в съвместната отбрана. Съществуват
Други легенди за създаването на селото. Така 70-гоДИШншгт Крум Димитров и 80-гтодипшият Димитър
анов от Радейна разказват, че селото е създадено
на имението на един турчин, който се наричал Амет.
Затова и селото получило име Аметов чифлик. С раз
падането на чифлика (след като Амет убил сина си)
чифличките все още жга&яли задружно като бежънцх
и през средата на XIX век окончателно се заселили на
мястото на днешната Радейна.

I.

•
; ;■

. :*
м

Радейна през 1948 годила е имала 549 жители,
през 1953 — 527, а 1961 само 407 жители.

У

Д-р Йован Чирич

ВОЛАН НЕИЕ РАЛО

ттжука Юлиус, главен редактор иа „Политика-Експрес"
От неотдавнашната среща на клисурския район на която говори за международноот -Белград с комунистите от СКДК за укрепване независимостта на Югославия.
то положение и борбата на

в Босилеградско
Г

/

Излишъците на тттг»
001 произведени*. ^ШЩа' Пареюща и други земеделползват за хпан
ве се изнасят на пазара, но се
сем слабо зат,п^п.Па до®1Ггька- Градинарството е съвс Радейна, и за
няма В°ДД. Тютюнът е нова култура
ските ниви 1953 Пръв 1ГЬТ е произведена на радейииМясто. Най-мит. год;,ша- Животновъдството е на второ
от птици само
°в °ГЛеждат овпе, говеда и свине, а
нива», 8 з н?
"0<КЮШКИ- °т Цялата площ 27 на сто са
’ на ото ливади, 28 на сто гори и 33 на сто
пасбища, 1,2
Динщ и
,,а •"гра-

ПРИМЕР

еме пох- Ща (!), на >което „регшши ДД
;*ица. рж наговарят и други хора
Л3
^аква ак- се откажат от 'електрификаци
,'Ки.я съ ята...
- • •••■
/та, местТози метод на трима сжьр^зеадичани вОничани, засега няма да
гйуГояуваме, не мм служи • и а
'колцина "1е6тГ'"
‘
к/или среОгромното болпвинстЕО в се
‘рифика- лото обаче е твърдо на стапо
Я вест ще чищетО/ че и на Скърнсница,
ого дощ>е Накто и на другите села в ко
УД скърлс муната, му тря&па електриче
ски тсж. И акщяя за довежда
гова. ца ме яа ток-ще ое организира^..
били за Иа ония, «а които яге мм тр
гзключе- бяа гсж — нека ои мълчат., ■
- -лед Съ. Те яе са призвани да пре1
трима, с на общата акащя и нямат пр
'строили гю на това.
А.
' "гна къ -

висок

Започна изкупу ЩЕ СЕ ЗАСАДЯТ
ване на агнета 53 000 МЛАДИ
БОРЧЕТА
зн дни
са из>купсна агнета. до сега
Зацлащаоюто
ни д.одо-.ашета.
«0'килограм жило тегло сс дт
ЖИ от 9,5 ДО 10 динара.
Изкупените апи^та. се молят
в'кланицата » 13ооиаюградисе
идаааят с камиояги — хладил
пил (и. топа обаче налага да сс
обълие ’ по-шлямо .Емимаиис
■»»»»»
гощим работа още пе
дала
очамванитс резултати. Тя ш
мл необходимитге хигисаяични
и други уреди.
В.

Земодюлокагга исоперация та
зи пролет обезпечи 25 000 -мла 0
Ш борчета, които , ще бъдат
засадени въо Виоок.
Горшдато стопанство пък, ка
кзчз и ви запозна торюиияТ пазач
Васа- Джуивим, щс засади на
Стара планина 28 000 млади
борчета.. По този рачат' във
Виоопс Ще бъдат Заелдся ги 53 '
хиляди млади 'борчета. Очак
ва ос учениците от Осиювното
училище п Камеявица да работягг па залесяването като спе
челените пари щс използват
за акюкурзии.
Б. Марков

Куде сам се утрупал у работу, куде ме па
дявол накара ауто да возим. Алиг кво да се прай.
сви се юрнули да се уче, сви купую аута па и я
по стари дни. Да сам знал ква ме мука ич да се
не навачам, ама ли йеднуш тури пре у процеп
нема накуде.
Найдо даскала, погодимо се, па седо у аутото. Човекат ми попреказа койе кикво ме. Гледам доле у ногете личи ми на подножке от разбой. Горе под рукуту на некикву острушку. Това ме каже меняч, а доле ме гас, кочница и некикво квачило.
— Байе Манчо, каже деакалат — пали ауто
то и пази кво прайш защо трийесе и охохо коня
държиш. Пливну я сирома У воду, завърте ключат, аутото поче да рипа кока кон врля чифте.
— Държ байе Манчо, не бой се майка .му
стара, кви се научише та ти да се не научиш. Натисни малко гасту, каре га слободно кико дете
тенджару. Мислим се я лъко ме на детето да Ш
кара тенджару, ама я ако друснем у некойу я-^
пию, ял у некою бандеру нема да остане нища ни
ч*
от мене, ни од нега. Въртемо, сукамо додека я
не пливну уводу, па се договоримо йоще десетипа дъна тека да покарам па че полагам.
А ти байе Манчо '.за: това време дома да
учиш тестовете. Щом писуйещ за ресници не си Ш •
• 1С - •
,
глупав па седи и учи.
I,
' Тека и напрайи; Обърчам аутото и учим.
'Дойде време за полаганъе. Ама оно не било кот
| му речено, нело кбй има печено. Друсну йош на / 'тестовети. Трамвай ми изеде парицете. Требало
па първо нега'да пущим да 'мине. Позамисли се Г">
•;,:я па обърну моити: тестове. Гледам текова пра- Ш X
- вилно при мене нема. Излезе\-дека сам учил по
некиква стара- правила. Излезе кико ки.га отидеш
прц оражалищ): треба първо да врлиит пару та -щ- 'Дя. се приване баянето.
.
Не смея да се карам съ.с ни ещо порле;-свча^Ш .
тели сс! Коджа работа су см при нас твквея па Ш
и тая. А даскалат по да -ме утещи рече: Е,- бдя Ш
Манчо, волан нейе рало. Учи, йош, па че буде! ■
Манча с. р.
Ь1,

•
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Живоин Николин—Бърка

Антисамоуправление

НОИ Е ОСВОБОДИЛ
ИЗТОЧНА СЪРБИЯ
Оюобсно ос пюдготвлхме Да
разоръжим 29 дивизия, чичто
щаб беше във Враня. Затвори
хме почти всички направлемин, но комендантът на полка, който още помнеше поражсошвлта в августовските боеве
с частите на 22 дивизия, из
тегля всички овом части през
Кумаввояю.

Докато се подготвяхме за
нападение на Власотинци сти
лна заповед, че вместо мене за
командир на 22 давизид. идва
ПОДПОЛКОВНИК, Ратко Софилкич.

люб Петролин-Гера, Драголюб
П1СТЮ0Ш1Ч, младежът ьожко
Юостим, Душат Детеджич-Жика. Народът въодутневеттопри
ветствуваше думите за оороата, която ое водеше и която
се води, за предстоящите за <!
дачи както и за наказването 1,
на воеяигонрссгътшицитс.
Но кюгато започна да ос пово ! I
ри за сътрудничеството с Въл <1
гария хората мълчеха, ие ръ- I [’
ОСВОБОЖДЕНИЕ НА
ВРАНЯ. ПИРОТ И
хошлжлеака. Говорехме, че се <!
)'
СУРДУЛИЦА
га нашата партия заедно с оте
•
Теаи дни 22 дивизия ■ съде чостаемофронтовското прааи1
йствие с областните команди телето», намел» с Българската
['
и партизанюките отряди оаво- камувгистичеака партия, коя
1!
<*» "«-Т —
то също ое бореше против фа
>
шизма, ще отстраним всичко.
1
1
ни спорове и което ни разеди
,
Г
няваше. Комунистическата пар
I
"дам ™ с фаш^ма с „миообъл1
на корпуса нови задачи: моби гарския хегемоотизъм, и ще по
,
лизация, формиране на нови
части и щредштриемане на на веде бълга1рския народ по нов
I
падение към Лесковац и Ниш, път...
I
последни акупаторски гарнизо
(СЛЕДВА)
на територията иа корпуса-

ггкдгм

“

„„ на Б„гария

\

бележка

к раапла

рията на която действуваше
22 дивизия, а особено за по
ведението на българските час
ти в преговорите с наши пред
сгашители. Казах, че от тези
преговори нямо нищо, че бъл
гарекмте части се бият срещу
нас както и по-раяо, че пра
На 9 септември и в Бълга
вят злодеяния както и по-рано, че продължават да пляч- рия станаха революционни
промени: властта превзе оте
косват. Коча добави:
чественофронтовското прави— дадох заповед да прекъс телство. Във връзка с това по
Повод за тази бележка е не
нат преговорите и от 2 този ложение Миливое Ковачевич отдавнашния договор с препо
месец нашите части с оръжие и аз получихме ново задълже даватолите по физкултура от
принуждават българските оку ние: през Враня и София да основните училища в Босилепатсроки части да се преда- отидем в Пирот и тук да на- градската комуна по позод че
прашим подготовки за присти ствуването Деня на младостта.
дат.
гане на оперативната част на Тогаша преподавателите каза
ФОРМИРАНЕ НА ТРИНА щаба на корпуса.
ха, че главна трудност в изго
ДЕСЕТИЯ КОРПУС
твянето на програмите за пра
Във Враня пристигнахме на змиаса имагг поради липса на
Тогава Коча заедно с Мома 10 септември. В този град въо- най -осно вните Физкутурни реМаркозич ми съобщи новата душевлението беше безгранич квизити. До,ри ако бяха казазадача: да организирам керлу ко- Това настроение на народа ли, че нямат и тебешири го
ена област в тилов смисъл, за,- Окръжният комитет искаше ва не изненадва, защото учили
щото това е от голямо значе да използува за провеждане щата всичките средства израз
ние за по-нататъшно водене на по-голяма политическа ма- хс!дват само за заплати,
на войната, за мобилизиране нифестация. Затова оргаяизиОбаче всяка година Общинна нови сили и средства, за ор Ра голям народен митинг въз
образователна общност
^
гакизиране на военни тилови Враня. Стече се ограмна маса
команди, за охрана на части народ, глашно в шайкачи, кои на училищата заделя не само
те и тн. Същевременно ми съ то през време на окупацията средства за лични, но и за млобщиха, че за комнздир на бяха забранени. Облечени в
Тринадеоети корпус е назна- ™®о, тържествено облекло, из
чен полковник Любо Вучко- бръснати и ведри, хората ид- СурДУЛЙЦЗ
вмч, дотогавашен командир ваха да споделят радостта съС ------——_------- ..
на Втора пролетарска диви- евюигге освободители,
зия, за йачалйик на щаба Мо
За човек, който на тази темчиле Подемсич, а за политкомисар на 22 дивизия В аса ритория. воюва от 1942 година
вълнението беше огромно. Ми
Смаешич.
елите ое връщат към минало
От щаба на Тринадесети ко то, към 1942 година, когато по
..
рпус потекоха първите . запо- ложението беше твърде теж__
ко: Хитлер беше пред Москва
миналата седмица се провевади и напътствия до 22 и 24 „ Огалинтрад, а тук български де за°еДа™е на ИО на Общидивизия и до отредите, които те окупатори бяха господари нсжата образователна общност
бяха на територията на корпу на положението. Народът бе-

Неотдавна долнолюбатсасото основно училище обя
ви конкурс за временно вакантно работно място за
преподавател по руски и български език. На конкурса
се обадили четирма кандидати: дипломирал препода
вател по руски е десет години стаж, двама алсолвеити
по руски език и студент но истори и география.
Съветът на училището разисква по молбите на
кандидатите, като установил листа, за която трябвало
да се гласува.
Обаче каква полза от това, кюгато при гласуването
станало обратно. В случая гласуването било явно и
по този начин бил приет кандидат, който има иай-мал
ко условия за въпросното работно място. Приет е студент по исто рия и география и като такъв сигурно
няма. много връзки с руски и български език.
в отговора на своите молби иеприетите кандидати
не били осведомени кое лице и с какви условия е
прието. За приетия кандидат те са узнали по друг път.
Затуй изпратили до съвета на училището писмени забележки. И тоя път оттвор чакали дълго време. А
отговора е много прост и ясен: „Възраженията ви не
се приемат. Въз основа на закова имате право да съдигв училището".
В тоя конкурс, който за съжаление не е и едни
стаен, изпъкват две очебиещи неща: незачитане на
закона, който дава предимство на по-квалхфицираикте работници и второ как един самоуправкгелеи оргал решава кадровия въпрос в своята трудова организация. Изхождайки от приятелство, ходатейство и друго неговите членове просто са забравили принципите
на конкурса като явна институция.
Как спора с тоя конкурс ще щшключи не е извеегно. Но той още веднъж предупреждава, че е край
но време общината да назначи просветен инспектор,
който няма да допуска такава и подобни игри с кадрите и конкурсите в просветното дело в комуната.
В. В.

ВСИЧКО ИЗРАЗХОДВАТ ЗА ЗАПЛАТИ
териални разходи. Последните
не са незначителни както обик
новено се счита. Например за
тази учебна година те възлизат на 300.000 динара.
Разбира се, тези средства са
предназначени за онези разхо
ди, които осигурязат нормалната образователно - проезетна дейност на училищата. Като такива те стигат не само за
дребни разходи, но с помоща
на тях може да се решава и
въпроса с училищните помага
ла и нагледни учила.
Впрочем стига се до там, че
с изключение на босилеградокото, останалите основни училиеца заделените им за ма
териални разходи средсгза из

юпочително ползват за поте
шаване на личните си доходи,
Тази практика вече няколко
години се повтаря. А при тоза
най-много изненадва, че сетае
училищата прехвърлят вината
върху образователната общкост, че не им осигурява достатъчно средства,
Това не е неизвестно на образователната общност. Изненадва обаче, че и тази годи
на нищо не е изменено във
връзка с начина и целите, за
които се изразходват средства
та заделени за материални раз
ходи.
Нужно е тези средства да се
сщцелят от средствата за лич
ни доходи. По този начин об
разователната общност има въ
зможнюст да контролира дали
се ползват апоред предназначе
нюето.
В. В.

Нов правилник зо разпределение
но средството зо образование ХУМОР

са между Копаоник, Козяк и
Стара планина. По това време
на фронтовете ставаха големи
промени. Червената армия на
хлу в България и България
ое намираше пред капитулация. Окупационните български сили ое изтеглиха в безпорядък към София като отбяпваха да ги разоръжат наши части, но не и от германнците. В Ниш на германците
предаде оръжието 63 българ
ски полк. Това направиха още
някои части, които не бяха се
изтеглили от Сърбия. Част от
разоръжиха „ар.
тизаните.
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ше залрижен, но в контакт с инструментите при разптелеле
нас веднага започна да проя- иието средствата на
Общинвява свободолюбивите си чув- ската °б разовате лн а общност
ства и готовността си да под<>®р?зова'гежго-'®ъзпитателкрепи борбата за свобода. Тук
& Дейност в комуната.
над Враня, през септември
'Планират ое личните доходи
1942 година имахме срещи с бвда^9ооЮЩИТС учитсли да
Дин. месечно.
партийните ръководители от
на
града Душко Сгаменкович- прс#одавателите в предметноБраче, Любо Михаилович -Кор то обучение в основните училадца 1000 дин., а иа гимназичапин и други.
алните учители в основните и
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА
прОДни училища 1100 дин., коНА ЧИЧО ДЕСПОТ
то сумата се увеличава с по
Митингът започна пред сгра Ю0 дин. месечно след всеки
патя на
^
°Т пет години трудов стаж.
аз, секретарят
^
_
'Прашишкикът предвижда
на Окръжнид комитет Драго- първа група села, където
усло

— Мамо, захцо Соломон *
вията за
,
_
™
и Раб<^а са те бял най-мъдрият човек на све
по
55 линята
Учителз,тста?
— Защото той е имал много
Ра групГ^щ
за втоДинара и за жени, които оа му давали ц«я*
’Прета ~ 25
ни съвети.
Добавъчните за работа в ко
мбиниранвде паралелки се
движат от 25 до 65 динара. За

*

Отчаян млад човек се оплак
*а на приятеля си, че любк*
материални разходи ос планидевойка отхвърляш пред
рат 110 2-500 динара годишно лож«™*ето му да се омъ**
33 аояпоо отделение.
33 Н*Т°^
— А тя не се отчайвай, че
девойката Д®
Изпълнителният отбор на сто— сеНослучва
тя не каза »н«‘. 11
0бщин,ската образователна об каза „глупак".
щиост предлага този Пранил*
^ Я2 влезе в сила от 1 яну— Знаеш ля, че нже с ****
ври 1970 година. Той е вече ми имаме абсолютно еднакв*
ДЗД“1 на разискване по учили- вкусове?
— Нима това е възможно ?
Щата и очаква се окончателно
—; Да, но наистина трябв^
Да бъде приет до 25 април т.г. ха пет години, за да може той
да привикне към това.
казва „не", което да означава
М, Величков
„да «
БРАТСТВО * 17. АПРИЛ 1970

култура

шиь
Пьотр Дудочкин

ДРУГАТА БАНЯ
Комисарят,
който
пристигна с Лени н на
лов в Белените гори.
носеше огромна чанта
с жълта кожа с два
катинарчета. Дълго
след това селяните по
мнеха тази чанта. Когато комисарят и Ле»
нин напускаха селото,
Владимир Илич видя
до ручейчето в подно
жието на хълма една
баня.
— Не е лошо след
ловуването човек да
се поизкЪпе
подхвърли той.
Селяните замЪлчаха. От банята излезе
широкоплещест мъж,
зачервен, с разкопчана риза.
— Честита
баня!
— каза Илич.
Отначало той се
смути, после се покло
ни ниско-ниско и на
края промърмори:
— Боже
господи,
другарю комисар, аз
не се варя за продаж
ба, а за себе си. Чес
тен кръст! - и прекръ
сти косматата си гръд
Разбрал каква е ра
ботата, Илич се на
мръщи, ускори крач
ките и загрижен по
пита ловеца,
— Много ли са та
кива като него?
— Само той,
Семьон, има апарат —
искрено призна лове
цът.
— Хъм — възму
щаваше се Ленин —
апарат! За ракия!
Хлябът е ценен про
дукт, а той го изпол
зва за отрова!
— Той от картофи
прави: щракнеш клеч
ка — гори — каза един от ловците, опит
вайки се да оправдае
контрабандиста.
— Даже от трева
да прави, или от тор.
и то е престъпление.
Да, да, престъпление!
— Какво да пра;
виш с него, с тоя дрт>
вник? — сърдито отряза ловецът, — Кол
ко пъти го предупреждавах: „Недей, Семьон! Не дразни хо
рата!” Все едно, че
говоря на стената!
Разговорът за вреда
та от ракията продъл
жи до самата гора.
Там, по време на по
чивката, когато преди
лова всички седнаха
под дъба, Илич помоли своя московски

спътник да извади от
чантата
_
г. някаква кни
жка. 1\омисарят поис
ка да отвори чантата,
търси, търси ключа,
но не можа Да го намери: загуби ли го,
какво стана? Млади
ят ловец изведнъж
си спомни, че зад реката при попа има
много чанти с такива
ключалки и изтича
при него. Скоро се
върна, подрънквайки
с връзка ключове -—
малки и съвсем мъни
чки, с най-разнообраз
ни гравички и зъбче
та. Колкото и да се
стара комисарят, нито един ключ не стана.
— Ето как се случ
ва в живота
куп

ключове, а нито еДин
не става
ядосваше
се той.
— Изглежда, на по
пски ключета не е съ
дено да отварят коми
сарски чанти — поше
гува се сдържано ло
вецът.
Илич сЪщо се шегу
ваше, смееше се.
— Не, не, другари,
аз трябва да защитя
ключовете. Инстру
ментът не знае чий е,
повярвайте, той слу
жи добре и на попове
те, и на комисарите
Просто това не е под
ходящият инструмент — ето и цялата
история, — Илич се
усмихна и с лек упрек
погледна събеседника
си, като добави: —
Същото е и с тоя, ко
йто вари ракия. Гово
рите с него, говорите
никакво
а на него
впечатление. Не иска
да знае! Излиза, че
за неговата душа та
къв род беседа е испо
дходящ ключ.
— А какъв му трябва?
— Изглежда, нещо
друго трябва да изми
елите .някаква Друга
баня е необходима за
вашия Семьон.
И Ленин започна
да разсъждава прави
лно ли ще постъпи
правителството, ако
започне строго да »аказва контрабандистите за печенето на
ракия.

В. И. Ленин бе
седва с работниче
ски кореспонден
ти в редакцията
на „Правда"

Какво измъчва босилеградските ученици в стопанството

Практическото обучение примитивно
— Съществуват възможности за самостоятелно училище
От миналата година в Боси
леград работи подведомстве
но отделение за ученици в сто
панстЕОто, чието седалище е
във Враня.
Тази година отделението има два класа. В първи учат 35,
а във втори 28 ученици. Позечето от тях учат авто.механика. темеккджийство, шлосер елтзо и др.
Към това училище
има голям интерес в цш
комуната. В началото Щ;
на тази учебна годи- .. .
на молби за записване бяка подали пове- |
че кандидати от прие 1
тите.
Колюо голям е ин- а
тсресът към това у- (
чилжце показна и фа
кта, че мнозина уче- <
нищи са напуснали пи
мназията и са се за- §
писали в него.
*
Най-важното е, че
бооилеградското стопадгство подир една
година ще получи
млади замада-чии, които щс са
от голяма полза. Затуй компе
тснишите от общината и общи
коката образователна общност
вече обмислят съществуващо
то отдел ение да ирора опис п
самостоятелно училище за учотици в стопанството. Бъзмо
жноешите са налице. Не с тру
дпо за училището да се осигу
ря необходимия преподавател
оки кадър. 1са1сто и нужните
материални сродеша.
Теоретическото обучение за
доволява, но не и практиче
ското
С каяошт трудаЮ|Сти в обуче
нието се среща това училище
и каиш са възможностите за
ггреотдоошвансто им беше въ
прос по, който беседвахме със
строителния инженер Алексан
дър Яиич, управител и препо
давател в училището.
— Въпросът с кадрите изцл
лю е разрешен — каза той.
Със съответни кадри са застъ

пени и обшеобразователнит е,
и професионалните предмети.
11ОЕ'Счсто часове са застъпени
хонорарно.
Янмч счита, че учебната про
грама е обширна (изучават се
14 предмети), което говори, че
тя не е съгласувана с нуждите.
В сравнение с миналата година чувствува се подобрение

дата, че по време на практиче
ското обучение учениците ра
ботят и такива работи, които
нямат никакви връзки със
занаята! им.
Впрочем ето какво казват учениците:
Ванче Рангелов: — На гтрактическо обучение съм в тран
спортното предприятие. Обаче
не съ.м много научил, понеже
през цялото време ми налагат
да монтирал! гуми. Така само
губя, ценно време необходимо
за учене.
Депчо Александров: — Прах
тическо обучение провеждам
в „Услуга“. Но и на нас не ни
се предлагат възможности не
що повече да научим. Обаче
затова е необходима и по-доб
ра оборуденоот на предприя
тието.

Даие Велинов, един от найдобрите ученици: — Условията за практическо обучение
не са добри, макар че се чувству.ва тенденция към подо
на успаха на учениците — из бряване. Затуй занаята изуча
тъкна той. Особено добър е вам с голямо напрежение.
успехът на втори клас, който
сигурно щс с такъв и в края
Така се наказаха и останали
на учебната година-. ‘
те ученици. Но те бяха на мне
I
Материалното положение на ние, че и охраната, и хигиени
училището също с подобрено. чните условия на работните
Обаче, но мнението и на Я- им моста не са добри. Напри
нич и на учениците, най-поле мер нито един от тези учени
ми трудности съществуват при
обезпечаването на условия за ци не притежава работническо
практическо обучение на уче облекло, което са длъжни да
ниците. Около 40 ученици се им осигурят работодателите
намират на обучение в тран при които ое обучават.
спортното предприятие, 12 п
занаятчийското „Услуга", а ос
По-добри възможности за
хамалите са при частни лица. практическо обучеяше ое пред
■Обаче пито в едно от тях лапат след като бъде построе
не съществуват добри усло на новата ремонтна работил
вил за пракличоако обучение. ница на транспортното пред
Към това тргабва да се добави
и лошото отношение, което ня приятие. Обаче и до тогава
кои работодатели имат към у- трябва да ое подобрят услови
чони|Ците. Такива прояви осо ята на тези ученици. За това
бено се чувствуват при частни нещо трябва да се ангажират
те занаятчии, които екоплоати
рат учел циците и не запитат и компетентните органи на об
предвиденото им работно вре щганата.
В. Велино»
ме. Но още по-толлма е вре
Страница 9
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Съответен
човек
на

съответно
място

На нашите хора е известно
от печата, чс изпълняващ дъл
леността директор на Дома на
културата в Оурдулица е вър
шиш Воислав Китаоювич, ина
че чистач в Дома на култура
та. Тази аномалия бе резултат
и на известните политически
събития в Оурдулинжата об
щина. КИТЯИЮПИЧ ОСШСИ длъж
ностите директор и чистач в
трудовата организация, е зае
мал поста нродседатсл на тру
довята общност. С една дума
казано, държал с ключовете
на всички врати. А колко с
бил опоообен да отключва
вратите, това е въп1Х>с. Воичкк члснове на този кодектип
са имали по-голямо образоваашгс от него ,дажс двама са
изтъкнати обществен го-полити
чески 1ДСЙ1ЦИ.
Съвстт>т на трудовата общ
ност, след ю мооеца, ггревсрати положението и за изпълня
оащ д>лъжностга директор до
разпитан гето на конкурса из

бра ДОБГОСАВ николич,

който с подходящ за топа мя
сто. Другарят НИКОЛИЧ е
роден през 1928 г. в с. Блашиица. Член е на СЮК ог 1959
год. Завършил е педагопгчссско училиице. Цдно време с учителстаушал в околия Лужиичка и две години бил секре
тар на Съюза на самодейците
в Бабушкица. След това е бил
директор на основно училище]
,в Елашмпца и в Сурдулмцл.
Четири години е бил предсе
дател на Общинския отбор на
ССРН. От тази длъжност е 0тишел на работа в Дома на
културата в Сурдулмца, където завежда катедрата за кул
тура, на което място бе до из
бирането му за в.д. директор.
Другарят Николич действи
телно има всички качества на
проовезаслужил културно
тея и обществено-политически
деец и той ще изпълни очак
ванията на населението в об
ластта на културно-забавния
живот в комуната и града от
делно и с уопех ще ръководи
институцион ализир аиата кул
турна трудова общност.
М. В.

Наш репортаж

БОСИАЕГРАДСКИ
ПРОЛЕТЕН
ИЗГЛЕД
В. Велинов
Доминиращите тополи в града изпък
ват с цялата си красота. Навсякъде се чув
ствува дъхът на пролетта. Голи само до
преди няколко дни баирите, сега срамеж
ливо показват новата си зелена премяна.
Далече горе по стръмитс върховете иа Ми
левска планина свстнт последните снежни
парцали, обкръжени с копнееща земя и
поникващ кукурек.
В тази първа пролетна атмосфера гра
дът получава нов и приятен вид. През деня
заведенията са празни. Само иай-упоритито комлрджии не забелязват, че навън е
тъй примамливо и хубаво.
(
И малката котловина към Райчиловци
оживява. Мяркат се орачи, жени-, деца. ГЮ
чистият се ливадите, копаят вади, по кои
то да блика струйна вода — тази природна
благодат, която е създала босиле градския
оазис с безмерната му зеленина, хубост и
девственост.
Но тези хора сега са загрижели. Ие
поради времето, данъка и трудното ежед
невие. Те копаят вадя, но се съмняват, че
в тях след някоя година ще блика вода.
Защото вече е съвсем сигурно, че в Дол
на Лисипа ще се строи язовир, в който
да се акумулират водите на Драговищица
н нейните притоци. До общината вече, е
изпратен акт, в който се търси съгласие
за определяне на локацията на язовира.
Хората не се съмняват в нуждите от
тоя язовир. Те знаят, че с това се решава
въпроса иа хидросистема Власина. Но зна
ят и това, че и те ще загубят лшзго, без
оглед на компенсацията. Такава зеленина
Босилеград вече няма да има. Той ще за
губи от своята благодат за сметка на дру
го...
И в тези пролетни дни се правят трес
кави подготовки за изграждането на част
ни жллшца. Тази година ще се построят

РЕЙ
БРЕДБЪРИ

I

още 40. Тона ще разхубави града, ще УЕе.
личи броя на жителите му, но ще донес*
и грижи на общинската комунална слу*
ба. Най-много с водоснабдяването. Босиле
град вече няколко години жадува при то
лкова много вода. И тези нови къщи тря
бва да се осигурят с вода, както и онези
които досега не са я имали достатъчно.
Свои
„ _ грижи имат и домакините в гра
да. Снабдяването според тях не е добре
решеио. Напоследък все още в магазините
няма първи пролетни зеленчукови произ
ведения, макар че на пазара във вътрещ.
ността ги има достатъчно. Те негодуват и
заради ежедневното повишаване цената на
месото. И с оправдание се питат дали те
зи цени някой контролира. Защото вече
килограм месо се продава по 20 динара.
Обаче мпего по-големи са стопанските
грижи. Стопанските организации работят,
но ие така както трябва и както изисква
стопанската реформа. Като, че ли е забра
вена интеграцията! За нея вече никой не
припомня, макар, че встгчки я одобряват.
Те знаят, че вече не трябва убеждаване
дали е необходима интеграцията, но как
да се проведе. А, ето, че си мълчат!
Изглежда, че с най-големи гртгжи са
работниците в транспортното предприятие
Главно зарад пътищата, които от година
на година стават все по-непроходими и не
сигурни за транспорт. И тъкмо през пър
вите прелетни дни те са в най-лошо състо
яшзе. Тоя през Власина почти е непрохо
дим. Подобен е към Тлъмино. През Весна
кобила е също непроходим. Тук вее още
като часовои стоят големите снежни прес
пи. Пътната секция от Враня обещала, че
с булдозери ще почисти тоя път, обаче не
устоя на обещанието си.
Така хубавата босилеградска пролет
носи и множество грижи с които трябва
да се бори населението от тоя край.

Какъв идиот, какъв шашав тип!
Четертън не се показа от другата страна на дър
ветата.
Върнал се е, за да изчака момента, когато на
шата бдителност ще отслабне.
Да го подирим — каза Форестър.
Двама души хвръкнаха.
Благ и силен дъжд започна да вали върху
свят от зеленина.

5

Научно
фанстатичен
разказ

— Ще я извадя и ще й покажа, че не може да
постъпва така с мен.
Четертън се запъти към кораба.
— Почакайте малко — каза Форестър.

— Спрете го! — каза Форестър. Той съшо
се втурна да тича, след това ш томиш, че може
да хвърчи.
„В кораба има атомна бомба. Ако я...
Останалите помислиха същото и хвпъкпа*я .. ™
^оез^ятаСТГ1еЖ‘адТ К0Раб И Четертън' к°йто тичаше
ла лр-пГ ' 6 Да престане Да Резе, забравил, че може
се нас всички
Да превари Четертън. Те стигнаха
Я 0ра6' за
лкови строй, и затвориха входното отверстие6 Еки^а
жът дебнеше момента, когато Четертън
^
Ще излезе от
горичката.
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Последен душ — каза Дрискъл. — Няма да
стане пеобходимо, когато и да било, да построим тук
свещ дом. Забелязвате ли, че дъждът не вали върху
нас. Вата около нас, напред, назад. Какъв свят!
Ле бяха сухи сред свежия, син дъжд. Слънцето заляззаше. Месецът, голям месец с цвят на лед, изгряваше пад натопените долини.

Четертън започна да тича.
- Зная какво ще направя, зная как ще я наредя!

тоя

Само едно нещо липсва на тоя свят.
- Да

каза някой замислено, бавно.

— Ще видим — каза Дрискъл. — Логично е. Вя
търът ни помага да летим, дърветата и реките ня
хранят, всичко е съживено. Ако подирим компания,
може би...
— Дълго съм размишлявал, днес и при друти обстоятелства
да се настаним някъде? Може би туж. На Земята работиш
като луд само
да спестиш и
гпалпкрт»
купиш къща и да платиш данъците;

п^кГсе

кг
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§ Димитровград

| ПИОНЕРСКИ ФЕСТИВАЛ
| ПРЕГЛЕД НА НАРОДНОСТИТЕ
§
§
^
$
N
^
^
§

На 26 и 26 април този ме- „Народни херой“ от Чанташш
сец, училището „моша Пия- — ададетаьтсл на ушарскада
де в Димитровград ще бьде наромпоиг; о>ипи®ии>го училидомакин и организатор на ед- ще „тладо поколение" от Ко
на от най-голяммте пионероки в а чада — преде ГоВител на сло
срещи в този прзд след оово- вашката народноог; охноааото
бождонието. Ползва се под- училище „кшша пияде" от уз
ходмщ ден и
подходяща длн — представи хел на римьн
акция в страната чрез ската нарадноо!; основното у$ голяма и разнообразна програ ч«лшце „иъо лола гадар" от
§ ма ученици — пионери от Сьр Кръсту — представител на ру
х ®Ия И Покрайнините Косови и отликата народност; осноано| болводина да се срещнат и то училище „тазлом Круска“
§ направят преглед на своите ку — представител на албанската
^ лтурни и спортни постижения, народност; основното учшги$
известно е, че от миналата ще „моша Пияде“ от димит^ година в нашата страна
се ровград — представител на бъ
ч провеждат Югославски пионе- знароката народност и ошовч реки игри под лозунга „Оби- ните училища „Александър А$ чам отечеството ои и неговите лекспм-лца" ог Александро^ братаки нареди“. Програмата вац и осиовното училище
^ която е приета от Съвета за „Бук Караджич“ от Пирот —^ възпитание и грижи за деца- представители на оръоската на
^ та, каело и републиканските радцест.
$ съответни съвети има за цел
ъоички участници в орещата
^ преди всичко, повече срещи с ще ое представят с определе^ културни пропрам!и, обмен на на програма, ь синки училища
ч опит, разговори, запознаване, учачшвуват със свои градици;
ч на децата от цялата страна.
онея народен фолклор в със
> По този начин пионерите се строго определени народни но
ГИМНАЗИСТИ НА ЗАЛЕСЯВАНЕ
^ запознават и с нашите пости- сим; всички дават своя народ
^ жения в областта на стопан- на музика, народни песни, ре$ ството и социалистическото цитации на свои майчин език,
N строителство.
участвуват в писане на тема
ч
Основното училище „Моша из областта на познаването на
^ Пияде в Димитровград в то- сърбохърватски език, истсриВ края на дишалата седмица дидштров
ровград. Същевременно учениците възоб
^ ва направление през миналата ята на нашата Народоосвоооградските гимназисти проведоха трудова
новяваха насажденията от мин алогодиш^ 1969 година направи добър ба дителною движение, нашата
акция по залесяване и в местността
ното залесяване.
ч лавс. Учениците от това учили национална география и пр.
,.Манастирчето“. Въпреки, че беше лошо
С
тази
трудова
акция учениците от
$ ще бяха домакини на някоя- От друга страна ще се орещвреме отзиват на учениците беше голям.
гимназията започнаха изпълнението на
^ ко ученически колективи от нат мьжии и женски екипи в
В акцията взеха участие и гимназиалните
плана на трудовите акции, през тази учеб
^ Сърбия, между които и оанов баскетбол, ще организират съучители.
на година.
^ но то училище „Моша Пияде“ вмесна изложба из областта
Трудовата акция организираха гимна
Борка Николова
^ от Ниш, ученици от Сурдули- на изобразителното изкуство.
зията и Управлението на горите от Димит
Сн. Тодор Василев
^ ца, Пирот, Чанггавир и др. При
По време на фестивала —
еха и пионерски делегации от преглед в училището „Моша
Македония, Черна гора, Кооо- Пияде“ ще бъде организира
ло и Метохия, Войводина, Сър но тържествено заседание с
бия и др. От друга страна уче програма на училището — до
ниците от осмите класове по- макин, ще бъдат дадени две
сетиха Крагуевац, Матарушка до три съвместни програми за
Баня, Титово Ужице, Кадиня- учениците от града и за граж .
ча, Златибор, Кралево и други данството, ще бьде посетена
т.
„
_
места. Също така с програма
от граничните застави, а
На9 т_м. се проведе разши- рдулица. Изпълнителният от- бор разгледа някои актуални из областта на пионерските иг една
с подходящи програма, а на
ренозаседание на ИО на ОК останалите обществено-полити проблеми като обществено-ири посетиха Алексинац Чанта края на всички участници що
на ССРН с представители на чески организации и ОС на Су каноническите отношения и вир и Пирот.
бъдат предадени възпоменате
културно-забавния живот на
Друг момент, който ползва лни награди.
село, проблемите за неграмот нашето училище е своя Ден
За една такава широка среността и положението на ци на училището 22 април. Изве ща оообеяо са заинтересовани
ганите в комуната.
стно е вече, че на този ден е републиканските организации
Във връзка с по-нататъш роден точно преди сто години между които. Съвета
за просното развитие на обществено- вождът и учителят на между- вета. Завода за основното обиосоиомичеоките отношения и народния пролетарият Влади- разовавие и образование на
културно-забавния живот на мир Илич Улянов—Ленин. По . преподавателите. Съвета за въ
село бе подчертано, че има повод стогодишнината от рож зпитание и грижи за децата
— Ще стане досадно, ще полудеем.
нужда от специализирани кур дееието му се организира сре някои издателски и научни ин
— Не — каза Кеслер, смеейки се. — Ако живо
оове за образошателно-профс- щата в която ще вземат уча- ституции, между които и Ретът стане препалено сладък, остава ни само да пов
сиоиално издигане на младите сти всички народности и наро публиканоката образователна
торим няколко пъти онова, което говореше Четертън:
земеделски производители, ди които живеят в нашата ре- общност която се нае да бъде
Втора важна задача е да се о- публика: унгарската, ромън- покровител на срещата и отлу
„ТУК ИМА ТИГРИ." Чуйте!
сигурят сигу|рни източници за скална, русин ската, албанската, сна на училището за органиНе се ли чува, в далечината, ръмжене, едва уло
фкналгоираоге на културно-заба словашката, българоката и съ зиране на тази среща — февимо, иа грамадна котка, скрита в лесовете на зазоря
вовия живот и а оело Селската рбока. Представители на наро ставал два милиона и половимладеж особено е заинтсреоо- дностите ще бъдат следните на стари динара.
ването?
вана култу,ролите домове да се училища: Основното училище
Момчетата изтръпна ТЯ
Кирил Трайков
ползват за ония цели, за кои—
каза
Кеслер
малко
— Това е непостоянен свят
то са и построени.
»
иронично. — Жена, която ще направи всичко, за да се
Разглеждайки въпроса за не
хареса на гостите си дотогава, докато те са лдо езни
грамотпюста в Сурдулишка об
щипа бе изтъкнато, че през
към нея. Четертън не беше любезен.
1969 година са овидеастмрапи
— Четертън. Какво стана с него?
около 540 неграмотни, без Сур
I1'
И, като отговор на този въпрос, някой извика в
дулица. Заоодаписто прие за
ключение да сс установи точ
далечината. Двама души, които бяха хвръкнали, за Д
'й
43
на оиидшциц иа неграмотните
подирят Четертън, показваха със знаци края и
особено на активното населе
ричката.
ние под 40-годишна възраст, а
-у
Форстър, Дрискъл и Кеслер се при съединиха към
трудовите организации да се
■ьУзадължат в нормативните си
“тях хврърчейки.
аклове да предвидят задължи
Як. »>'•■ •«; ’ • .^1
— Какво става?
телно ограмотяване. Оообено
Момчетата показаха вътре в горичка
място за провеждането па та
да видите това, ка— Помислихме, че ще искате
зи акция ое дава на профсъю
&
• • -*
зните организации.
питане! Това е твърде странно.
Заседанието
разгледа
и
ко
Единият от тях показа една пътека.
муналните и социални пробле
—- Погледнете насам, капитане.
ми иа циганите в комуната. За
Върху пътеката имаше свежи и ясни следи на гоцелта бе образувана комисия,
която щс изготви слаборат с
КАМЕНИЧКАТА ЧЕРКВА ИЗЧЕЗВА
леми лампи.
конкретни данни за наталите— И тук...
та и мюрталитета на циганите,
Много паметници на средновековното изкуство пи про
Във въздуха витаеше силна миризма иа котка.
тяхното образование, материа
паднаха.
Това очаква и Каменичката черква, които години
лпю-социално
положение
и
ти.
I нГв^рта^, че ще го намерим вече капитопе;
Такъв анализ ще даде възмож
вече няма покрив, а иконостасът направен в резба се на
Слабо, съвсем слабо, отдалечавайки се в тишипа
ност техният въпрос да ос рс
мира в съседната сграда, моторницата. Трябва някой да се
шава чрез среда го срочния
та, те дочуха ръмженето на тигър.
се заинтересува докато може нещо да се спаси.
план.
Си. и текст Борис Марков
М. В.
(ОП/БДВА)

Учениците от гимназията на залесяване

Заседание на ИО на ОК на ССРН в Сурдулнца

ФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРНО-ЗАБАВНИЯ ЖИВОТ
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КОНТРАБАНДА
— Всяка седмица пътува
те?
— Създаваме мост па дру
жба !
— С дамско бсльо ли!?

дао&мат

одър

I,

ПРИЯТЕу1
ПЕТЪР ПЕТРОВ е твърде добър чо
век. Но той има и свои добри приятели.
Веднага след войната той беше добър при
ктел с Петко от „Огрев". Често пъти при
него отиваше на шах. Той го черпеше по
една ракийка и след това си отиваше до
ма. А когато паднеше първият сняг Петров
набираше номера на своя приятел Петко:
— Ало-о-о! Това "Огрев,, ли е? Може
ли да се обади другарят Петко ...
Петко се обаждаше, малко приказваха
по телефона и то с такива заобиколки, че
никой нищо не можеше да разбере в канцеларията. И ето още на другата сутрин
ПР6Д мазето на Петър Петров се натовар
ваха два кубически метра, гладки, букови
еднометровици...
Минаваха годините. Един ден помолих
Петров да ми направи услуга и чрез Петко
да ми вземе два кубически метра дърва.
— Той вече не ми е приятел, оттовори Петър. — Сега вече не се виждаме.
Петров отдавна беше оставил дървата
и беше минал на въглища. Тогава негов
пай-добър приятел беше Васил от склада
за въглщца.

— Петре, казах, ти май си променил
приятеля?
— Защо, откъде знаеш?!
— Променил си топливото ...
— Да, имам много добър приятел, ра
боти на бензиностанцията. Казва се Томо.
Ако ти трябва пефт само кажи, че аз съм
те изпратил...
Не, мерси, казах, аз все още съм
на въглгаца...
Н. Волокин

ТЕЗИ ДНИ
В ДИМИТРОВГРАД

=

Име, фамилно име)

Василие, ти ли си, тук Петров, какво
правят децата, върви ли им училището...
Булката как е със здравето ...

През зимата нарочно отидох една ве
чер у Петрови. В стаята беше ужасно топло. Когато погледнах. Петров променил то
пливото. Вместо голямата печка за въ.глиЩа в стаята бумтеше нефтова печка.

2

КЛКТО СЪОБЩЕХМЕ в миналия брой, редакцията зашучна с организиране на награден конкурс ЗА
ВСИЧКИ. До края на месеца ще се проведат подго
товки за конкурса. През това време трябва да се на
прави следното:
ЧИТАТЕЛИТЕ да ся изплатят дължимите суми за
постника, защпто ще участвуват в конкурса само ония,
които са платили абояамеша си за 1969 и 1970 годи
на. Конкурсът ще трае до края на годината.
РЕДАКЦИЯТА трябва да подготви въпросите за
конкурса. Като ориентация за читателите сега може да
се каже, че въпросите ще бъдат из историята на род
ния край и историята на отделни наши предприятия.
За участие на конкурса са подканени и мнзго сто
пански организации от Димитровград, Босилеград,
Враня, Сурдулица, Пирот, Ниш и др. места в Югоиз
точна Сърбия.. Някои от тях вече са дали съгласие
за участие. От следващите броеве ще започнем с обя
вяване на реклами на стопански организации.
ж Първият купон с въпроси ще бъде обявен в
първомайския брой на „Братство".
* Наградите засега остават тайна.
о—о
За да улесним ония, които искат да станат абона
ти на вестника, даваме им тук купонче, което трябва
да изрежат и залепят на една пощенска картичка. Съ
що така могат да изрежат и адреса на редакцията и
да попълнят името си и адреса.

Моля, абонирайте ме за в. „Братство", за да мога
да участвува.м в „Наградния конкурс". Дължимата су
ма за сбнамента ще изпратя след като получа чековния запис.

Всички други хора, които употребяваха въглища за отопление се записваха
още през лятото, тичаха, взимаха кредити и пр. Нашият Петър при първия сняг
само обръщаше телефона:

И толкоз. На другия ден двотоносвиз
камион изсипваше черното злато пред ма
зето на Петров.
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от с. (гр.)

Поща
1970

(Дата)
мм
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(подпис)

Награрният конкурс на „Братство" ще трае до края
на годината и ще има няколко вида:
1. Ще се наградят читатели, които дадат най-пъл
ни отговори на поставените въпроси;
2. Ще се награди село, което има най-много чита
тели на „Братство";
3. Чрез лотарийно теглене на билетите ще бъдат
наградени постоянните абонати на вестника и
4. Чрез специално обележели броеве на вестника
ще бъдат наградени ония
_
пуват на вестникарските бутки и от наши колпортери.
о—о

СТАНЕТЕ РЕДОВНИ ЧИТЕТЕЛИ НА В. „БРАТСТВО". С ТОВА ОСВЕН, ЧЕ ЩЕ БЪДЕТЕ ИНФОРМИЗА НОВИНИТЕ ВЪВ ВАШАТА КОМУНА, НЯКОИ ОТ ВАС ЩЕ БЪДЕ ЩАСЛИВЕЦЪТ — ЩЕ ПОЛУЧИ ЕДНА ОТ НАГРАДИТЕ НА РЕДАКЦИЯТА!..

I

=
|
I
Е

П1111111111Ц|||||||1||11|||||||1|Ц1|||1,||1Н111,111,11„1И||11|1|т|,т|1111|1П|1|Ш1||11|Ш|т|1Ш111||Ш|||т|,п11|

-МК КАГАОМРОсЪцРАх!

УГколата/У)
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