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• ВЕСТНИК Н* БЪАГ ЙРСНАТ4 НАРОДНОСТ 8 СФ» Ю ГрСЛАВИЯ »
ПРЕЗИДЕНТЪТ на Репуб- нашата страна. Аз не мога 

ликата ЙОСИП БРОЗ ТИТО по този повод да изброявам 
даде по Радио телевизия всички тези резултати от тво 
Любляна по повод Новата рчеството на нашите труде- 
1971 година следното изявле щи се хора, които наистина 

има много, във всички наши 
републики. Също така ня- 

1970 мам намерение да изброявам 
ни всичките слабости и не-

Едвард Кардел по основните задачи 
на Конгреса на самоуправителите ние:

Другарки и другари, 
Макар че изтеклата 

година ни оставя в наследст 
во много грижи и задачи, 
все пак мога да кажа, че не 
могат да се отрекат множес 
твото успехи, които постиг
нахме в различни области — 
в стопанството, политиката 
И културното развитие на

НЕПОСРЕДСТВЕНО достатъци, които тъкмо в 
миналата година бяха освет 
лени и сега е до нас да ги 
отстраняваме и разрешава

хме съществуващите пробле
ми.

'(СТР. 3)

ИНТЕРЕСИТЕ НА 

РАБОТНИЧЕСКАТА
Сесия на ОС в Димитровград

За мора „Братство“ ново заседание
ПОСЛЕДНАТА сесия на об 

щинската скупщина в Дими 
тровград миналата година, 
която се състоя на 28 декем 
ври, имаше тежка задача — 
да решава по 28 точки от 
дневния ред в сравнително 
кратко време от 6—7 часа.

Затова, естествено, почти

нията по тях бяха много- 
бройни.

КЛАСА ПАК ЗА КОЖАРА 
„БРАТСТВО

Едвард
Кардел

Анализът за състоянието
Членът на Съюза на Феде 

рацията Едвард Кардел от-, 
говори на тгьтгроси на жур
налисти на Радио Белград 
във връзка с Втория кон
грес на самоуправителите, жения труд, а особено в ин 
който ще се състои тази го- теграциите и така наречени- 
дина в Сараево. Предаваме 
р малко съкратен вид отго
ворите на др. Кардел.

— Суитам, че съдържани-
и главната цел на Кон- изобщо на политическата сце 

треса на самоуправителите наив разрешаването в раз- 
трябва да бъдат, ако бих 
искал да кажа това с едно 
изречение, работническата посредственото влияние на 
класа, която у нас представ работническата класа и тру- 
ляра милионна сила на сдру дещите се въобще не е на 
жения труд, да направи още но равнище. Още по-
гет-ЖЛ вече, в определени общества 
ществен субект във всички, ни среди дори се среща със 
области на общественото уп заСилена икономическо - ор- 
равление и решаване. При ганИзацИонна съпротива, 
трвд, това усилие, направе-_ 
но на Конгреса и преди не
го, не трябва да бъдат само 
обобщено, политическо, дек 
ларативно, но трябва да се кия бюрократизъм, които за 
изразява в заемането на твъ сега главно загуби битката, 
рде конкретни становища и макар че още егзистира и 
решения по най-значителни
те дилеми и противоречиви 
тенденции в развитието на 
нашето самоуправително со 
циалистическо общество и- 
зобщо, а специално в обла
стта на самоуправителния 
сдружен труд. Разбира се, 
на Конгреса ще се разглеж
дат и проблеми, произлиза
щи от нашето икономичес
ко положение.

на предприятията в деветме 
сечието не можа да бъде 

през половината от тези точ- разгледан по-всестранно, за- 
ки се мина „бегом", без дос- щото въпросът за кожара 
татъчно обсъждане от стра- „Братство" изплува пак на 
на на отборниците и с обля- върха. Поводът бе изглежда 

ния живот и все още има оп гане само върху предложе- заключението на Съвета за 
ределени условия и възмож- ния*а на съответните общин финанси и стопанство, че е 
„„„„ ппне частично ла се ски сьвсти- необходимо принудително
ности, 0 А Сесията обсъжда: стопанс управление в това предприя
реставрира. Касае се за на- кото състояние през деветме тие защото: „обстановката 
растващото влияние на тех- сечието на миналата година, там не се е подобрила от ми 

и технократ- работата на местните общ- налите разисквания и препо
_ ности и техните проблеми в ръки, взаимните отношения

развитието им, здравеопазва не са добри и всичко това 
нето и организацията на здра може да отведе предприятие 

та на пазара, използва лъ- вните заведения, състояние- то в сериозни трудности... За 
женаучни аргументи, укреп- то на някои учебни и преду- това предлага на общинска- 

чилищни заведения въпроса та скупщина Да обсъди въ- 
за криминала в комуната, за проса и ако прецени сериоз 
лова и риболова и взе реше- ността на обстановката да 

оборота на миналия труд н- ния по редица предложения реши даже и за принудител 
ли поради незнание как мо- —. за временно финансиране но управление, защото Съве
лепната технологии ла се Иа общината и учреждения- тът именно в него вижда е- дерната технология да се та назначаване на секретар вентуалния изход..."
свърже със самоуправление на общинската скупщина, из ръжници, но и хора, които 
то и подобно, а в действите биране на съдия в общинс- Това мнение им^ше подд- 
лност по този начин става кия съд и пр. искаха да се противопостав-

Разбира се, според обичая, ят. Отборникът Александър 
първите точки отнеха най- Басов, член на колектива в 

Май-обстойно кожарата се опита да уверя

на стопанския и обществе-

те големи системи, както и 
в политическите организа
ции — дори и в СКЖ — и

ето
нократичния 
ско-финансовия монопол 
той се опира върху стихия“

ните политически органи, не

ва поради иеразяснените и-
кономически отношения в

— Тук не се касае само 
- осбственичес-за държавно

главен носител и движеща 
сила на отчуждаването как- много време, 

бяха разгледани, а разисква (СТР. 5)(СТР. 2)действува в някои области

в този
БРОЙ:

Добри вести от ” 

Ясенов дел
БОСИЛЕГРАД

Избран директор |) 

на гимназията
— На всички ни е ясно, 

че у нас съществуват сериоз 
ни обществено - икономиче 
ски, социални и икономиче
ски проблеми в отношения
та на сдружения труд, т.е., 
в социалистическите произ
водствени отношения, за ко 
ито вече дълго време разис 
кваме и по които Конгресът 
ясно трябва да си каже ду
мата. Също така, мисля, че 
няма да прекаля ако кажа, 
че в организациите на сдру-

ДИМИТРОВГРАД

45 Хората недоволни от рабо
тата на местното училищеБез убийства в 1970 г.



По свешаI

Герек и Ярошевич 

в Москва
е запознал съветските ръко
водители с положението в 
Полша и предстоящите мер
ки за уреждането му, както 
и с подготвките за предсто: 
ящия пленум на Централния 
комитет на Полската обеди
нена работническа партия- 

Също така, водени са и 
разговори за по-нататъшно
то икономическо сътрудни
чество между двете страни.

На 5 януари в Москва пре 
биваваха най-висши полски 
партийни и държавни ръко
водители Герек и Ярошевич, 

срещнаха с Леонид 
Брежнев и др. високи съвет 
ски ръководители.

Понеже още няма официа 
лни съобщения, предполага 
се че между 
ръководители на двете стра 
ни са водени разговори за 
взаимно информиране. Герек

които се

най-високите

Разговорите 

ТЕПАВАЦ - ЗАХЕДИ
Държавният секретар на шите страни и народи са 

външните работи Мирко Те твърде тесни и сърдечни, 
павац и министърът на вън- както и отношенията между 
шните работи на Иран Ар- 
дешир Захеди водиха на 5 
януари политически разгово-

— Отношенията между на

и иранското 
правителство — заяви мини
стъра на външните работи 
на царство Иран, Захеди.

Едвард Кардел по основните задачи на югославското

ри.Конгреса на самоуправителите

Непосредствено влияние на интере
сите на работническата класа 20 527 000 

югославяниобект на технократично по- всички форми на решаване(ОТ 1 СТР.)
то на дохода, така и на уп- литическо манипулиране. И- в обществото, 
равитедните права на труде- стина, тенденциите от този

вид у нас не могат да станат кидневната практика, тук 
някаква сериозна сила, за- често се стълкновяват раз- 
щото са ярко изразена ос- лични моментални интереси 
танка от буржоазната идео- и нужди. Тук не се 
логия, която израсна върху толкоз за „оправдателните“, 
почвата на буржоазната по- или „неоправдателни“ иска- 
литическа държава на XIX ния, но много по-често, за 
столетие. факта, че е невъзможно вси

Затова именно, мое мне- чки да бъдат доволни. Сле-
н1та°систНема "а в™Рпред Конгреса““™ 3аАаЧа дователно' тРабва Аа се до- 
приятието да бъде превър- У
нат в обикновен избирател, 
който след всеки 
години ще даде своя 
за някой общ 
представител, ко»йто ще уп
равлява вместо него. По то
зи начин

— Когато се касае за вее
щия се.

— Освен това, -чувствува 
се и трета тенденция. Тя се 
изразява в схващанията, че 
работникът в трудовата ор
ганизация, а особено този в 
интегрираната и оборота на 
миналия труд, трябва да бъ-

В 1970 година Югославия 
дистигна 20 572 000 жители, 
или с 0,9% в повече в срав
нение с 1969 година. Когато

17,6 живородени малки деца 
(в 1969 година беше 18,8, в 
1968 — 19, а в 1967 — 19,5 на 
сто).

касае

се пресметне, излиза, че при 
ръстът в изтеклата година 
е бил на 176 000 югославяни, 
който по-малък отсамоуправите- говорим не само за генерал- 

лите се състои в това реши ната линия, но обществото 
телно да се застъпи живите следва да реши на кои зада 

всекидневните интереси чи в определено време 
на трудещите се — във вси даде се предимство. Затова, по 
чки техни икономически, со мое мнение, е твърде важно 
циални, хумани, културни и самото решение да бъде яс- 
други димензии — колкото но и конкретно, за да 
се може

приръст^ 
на населението през послед
ните няколко години. ОчевиНЯКОЛКО и

глас 
политически

ще
дно, че намалява раждаемо 
стта у нас.

Статистиката твърди.могат
по-непосредствено хората да знаят какво тряб- 

и по-силно да се изразят във ва да изпълняват.

че всамоуправителят 
от субект- на самоуправител 

- но решаване се превръща в годината, която си отиде, на 
1 000 жители са се падали по

БРАТСТВО

ВЕХЛ1НИ1К НА БЪЛГАРОКА- 
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ

САЩ ежедневно изразход- 211000 американци което е
?5аТмил„Во0наадТолтпТ Вие™аМ АВаПЪТИ повече отколко™ за п милиона долара. гиналите в Първата светов-
на^нТ еТипР 6°“би (3° т°- иа война и почти четири пт, 
2а' лНа еАИН американски ■ ти повече, отколкото в Ко 
бомбардировач от типа Б-52, рея. ° в
който се пуска на територн 
ята на Виетнам коства 60 000 
долара.

Цената на 

виетнамската 

война
Излжза всеки петък 

Урежда редакционна колегия 
Директор,

главен и отговорен редактор 
АСЕН ЛАЗАРОВ

*
* От началото на военната

■лг вгяг Б11=~=
шеките сВилиаЙпОН' аМ6рИ‘ 5 172 588 тона бомби на тери щеките сили от началото торията на страните ня ин.

гчбшшТ4 00П8СаТа война саза локитайския полуостров, убили 4 0008 въртолета. Вед Американската пехота и
али ТИдГ,ГИНИ С3 И34е3‘ аРтилеРия са походвали

нали и 4 150 американски 5 155 700 тона беоприпаси във 
воиници и специалисти. военните действия, водени 

В съобщението по-нататък само в последните той голи 
“ ч! от 1 януари 1961 ни. Хвърлените^мби и^
^еГаГсГпНаГалГе43В4^ ^ПГат^мнТ^ “

НЕгЕ?войни-и — вдзйтаж-хВъв Виетнам са ранени на. вои

Издава „Братство'’ —Ниш 
От. Пауновия 72, телефон 

25-444 к 25-480. 
Годишен абонамент 15 

лугодишен 7,5 н. динара 
Таи. сметка 625-3-78 Служба 

друштвено книговодство 
Нар. баяха Ниш

Псвдяши ,.Ву* КарадяогГ

От 1965 година досега САЩ 
във виетнамската война са из 
разходвали 80 милиарда до
лара. Само в настоящата го 
дина е предвидено да се из
разходват около 30 милиар
да долара,, но най-вероятно, 
тази сума ще бъде надхвърле 
на има'лки

на приблизително съответс*- 
твуват на половината от ед
ногодишния национален

развивщци се 
имат около

а по- доход на всички 
страни, които 
два милиарда жители. 

Всеки гражданин на САЩ 
плаща годишно 140 
за разходите за войната 
Виетнам, което 
дохода на глава от 
нието в повечето 
страни в света.

долара 
във 

е повече от 
населе- 

неразвити

предвид ескала
цията на войната в Камбф- 
джа.

Досегашните американски 
разходи за виетнамската вой/
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Стабилизацията да не бъдеИз кому"те
Допълнително финансира- 

33 СМ6ТКЗ НЗ ТРУД6ЩИЯ СВ не на Димитровградско
контрабандисти-чужденци за 
лекуване на чужденци, за 
контрол на движението по 
пътищата и др.) Този нейн 
иск има изгледи да бъде за
доволен едвам тази година. 
Ако средствата за допълни
телно финансиране се дадат 
в действително нужните раз 
мери, комуната ще има въз
можност да пласира своите 
пари от бюджета, с които до 
сега е издържала и тезидей 
ности, в неща, които се от
насят до възхода на кому
ната.

Комисията на .Изпълнител 
ния съвет, както узнаваме, 
ще изготви информация за 
специфичните потреби на ди 
митровградската община и 
за финансирането им и ще 
я представи на Изпълнител
ния съвет на републиката.

„ В края на миналата годи-
В новата 1971 година ни ници, между които и на пре на в Димитровград е преби- 

предстои твърде важна и от зидента на Съединените аме вавала комисия на Изпълни- 
Една от големите слабос- говорна работа върху консти оикански шати на „ашата телния съвет на СР Сърбия 

ти в нашия обществен жи- туционните промени реорга- р «и ща с цел да проучи въпроса за
вот се състоеше там, че глав низацията на държавните страна, са от полза в деисх- финансиране на специфични 
но се преувеличаваха, а до- органи. Ако всичко това по вуването към намаляване потребности на тази комуна, 
ри и драматизираха разни дготвяме сериозно и щател- на напрежението в света и които произлизат от работи- 
отрицателни явления и труд но, аз вярвам, че тази реор- ппркпятаиянртг, ня ИНТепвен те свързани с движението 
ности, а не се виждаха фак- ганизация силно ще подайст- пРекРатяванетх на интерьем ^ пътници и транспорта 
тите, които, и покрай всич- ВуВа и върХу единството на циите и войните против на- през граничния пункт.
КИ трудности, говорят за ОГ- л - родите, КОИТО искат свобод- ТГп«ирип+а Ло ппрхппжляпомния наппелък кой™ нашата социалистическа об- 1 Комисията бе предвожда-ромния напредък, които ое но, сами да решават вътреш На от заместник-секретаря
постигнат и който ежеднев- щност и върху ефикасността *. а* рно рр. ппгтиг»»ните си проблеми, към раз- на финансите на СРС Мане но се постига в нашата стра на по-нататъшното социали- РрР»ич
на. Преувеличената и негра- стическо пазвитис на наша- Решаването на спорните ме- ге“ич'
дивна критика също така е Р ждународни въпроси по ми Въпросът за финансиране-
впелна както и тр,., ,иаи та страна. _ то на тези допълнителни деивредна, както и премълчава г рен начин, а не със сила. То мпг,,, КГ1ИТГ. изискват по знянето на Vспеxите които ня- . ности, които изискват по-зна
шите трудови хора постигат Другарки и другари, ва особено се отнася до вой чителни средства е отдавна-
Критиката следва да бъде В своята външна политика ните във Виетнам, Камбод- шеш Още миналата година
обективна, защото само в та Юг0славия през изтеклата жа- Лаос » на Близкия из- ^„ГСолко пъти е наето

година забележи крупни ус- ток' къАето Израел все още яВала да получи повече до-
пехи и постигна още по-го- УпоРито отказва да напусне пълнителни средства за изд

окупираните арабски тери- ръжка на тези дейности (ра
торни и да пристъпи към зходи по задържането на

(ОТ 1 СТР.) ч

кива случаи е градивна и 
полезна. На нас в чужбина 
мнозина ни се чудят, че ние 
дигаме толкова шум за раз лям престиж, не само меж- 
ни трудности като чели всич ду необвързаните страни, но 
ко ще пропадне в нашата 
страна. А днес с такива и 
подобни трудности се сре
щат едва ли не всички стра-

м. н. н.
изобщо, особено в Обедине- пРеговоРи-
ните нации. Прогрес“ прогресираАко при всички отговорни 

съз-Моите посещения и посе- държавници надделее
нанието за това, че по-ната-ни.

99щенията на други ръковод-
Аз считам, че такава неот ни хора в Югославия на раз тъшната ескалация на импе- 

говорна критика започва диЧНИ страНи в Африка, Ев- риалистическите похвати и 
“коих^н^сГохг^ Ропа и южна Америка до- Цели сихурно би довела до 
за нищо, а които често и не принесоха много към афир- катастрофа, аз вярвам,

тогава в 1971 година ще дой
де до обрат към победа на

Занаятчийската шивашка 
работилница „Прогрес“ пос
рещна Новата година с дей
ствително големи успехи.

Изтеклата година от при
ключи с над 30 милиона об
ща продукция й със средна 
работна заплата на работ
ник от около 100.000 стари 
дийара месечно. Тази година 
ще може да осъществи над 
150 милиона ст. динара об
ща продукция.

Ръководните хора от „Про 
грес“ вече са уговорили ра
бота, шиене на униформи за 
ж.п. работници и други слу
жители, за повече от 120 ми 
лиона и тази работа трябва

да бъде завършена до есен
та.

За тази цел броят на рабо 
тниците още в началото на 
годината ще се увеличи со
кола десет нови, а допълни
телни помещения вече са ан 
гажирани в главната улица 
на града.

„Прогрес“ същевременно 
държи сметка за подготвя
нето на млади кадри. Сега 
в работилницата работят ка 
то ученици в стопанството 
шестима младежи, които 
след година две ще станат 
полуквалифицирани работни

м. н. н.

че
искат да поемат отговорност мацията на Югославия в све 
да работят нещо. Да се кри
тикува обаче, а да не се по
ема никаква отговорност е 
най-лесно. Да, у нас има хо- ничеството с много страни, 
ра на отговорни постове, ко 
ито си правят оглушки от 
положителната и градивна 
критика. На такива, наисти 
на, не е мястото на ръковод 
ни постове.

та и укрепването на приятел 
ските отношения и сътруд- мира и мирното междунаро

дното сътрудничество.

Със социалистическите 
страни ще настоим в 1971 го-

Накрая, на всички 
граждани и гражданки, 

дина още повече да разши- всички наши трудещи се хо 
рим всестранното сътрудни ра — производители, на на-

наши
на

чество и да укрепим прия- 
Резулхахихе, които посхиг1_.твАСКЯ охношения. 

нахме досега са огромни и 
аз съм дълбоко убеден, че 
всичко онова, което е отри- щенията на много 
дателно, главно, може да се

шата младеж и пионерите, 
на нашата армия и държав- 

В миналата година посе- ната сигурност, желая щаст 
държав- лива Нова 1971 година!

ци.

отстрани, ако същестува ко- 
хезия на отговорните факто 
ри, субективните отговорни 
фактори.

::::::::

ХУБАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

НО НЕИЗПОЛЗВАНИ
Другарки и другари.
В следващата 1971 година 

Съюзния изпълнителен съ- 
йет има за задача да стаби-. 
лизира нашето стопанство, 
но трябва да има пълна под 
крепа на всички ни, на всич 
кй- републики. Трябва да се 
оставят разните апетити и 
амбиции за раздути капита
ловложения- Следва да се 
спре инфлацията зарад раз
лични непокрити капитало
вложения и други причини. 
Стабилизацията и довеждане

Шабац, Суботица, Нови Сад, защо не се започне с експло ви към търсене на конкрет
ни решения на този наисти
на належащ въпрос. Партнь 
ори за експлоатация н$ тези 
залежи не могат да се търс-

Управителният съвет на
Основната стопанска камара след това цинковите комби- атирането и на тези зиачи- 
в Лесковац, разглеждайки 
концепциите за развитие на 
експлоатацията на неметали
ге през следващите пет годи - сфати. Така например, само са необходими едва около яТ чрез обявления в печа

та, но с непосредствени кон 
такти с тях. Ние вярваме, 
че между Триглав и Гевге-

иати в Целье и Руша, пре- телим залежи, когато се знае 
димно използват вносни фо че за откриване на мината

то в ред на нашето стопанство 
не смеят да се правят за смет 
ка на трудещия се, 
но на

ни, констатира, че съществу през 1969 година са внесени 6,5 милиона динара, 
вах хубави възможносхи за към 695 000 хоиа фосфахии 
преработка на фосфатите и 
графита в Босилеградска об

особе- И тъй, ето, управителният 
съвет на стопанската' кама
ра в Лесковац, кой знае по 
кой път вече, през последни 
те години, констатират едно 
и също: фосфатите в Лиси
ца и графита край Любата 
трябва и могат да се експло 
атират и че Босилеградска

руди на стойност от над 11 
милиона долара. Поради те-

тези с ниски лични 
доходи. Напротив, стабилиза 
цията следва и да обезпечи 
подобрение 
ония с най-ниски доходи, о- 
собено на ония, които при 
това имат многочленни се
мейства.

лия. Прахово и Дубровник, 
има и производители и ну
жен капитал, които биха би-

щина, при условие, да се на
мерят стопански организа
ции, заинтересовани за тях.

зи причин се и поставя въ
проса не е ли по-износно до 
машните

За фосфатите край Лиси- предприятия да се ориенти-

на живота на
преработвател н и ли заинтересовани през пред 

стоящия петгодишен планов 
период да „размърдат“ ифо ' 
сфатите в Лисина и графита 
в Любата, защото тези зале- 

община като една от най-не жи са необходими не само

на, въпреки недостатъчно рат към използване на дома
изследвани, все пак същест- шната руда. 
вува подробна икономичес- Също така се знае за го- 

П1111М1111111111П.||1Н1111111111Ч11И11111П11111Ш1Н1Ш ко-техническа документация, лемите залежи На графит при
която доказва опрадаемос- 
тта за откриваме на фосфат
на мина. Залежите на този .

развитите в страната, няма на неразвитата Босилеград- 
обезпечи ска община, но и на цялото 

Вярваме,

Любата. Сега експлоатация 
на графит у нас върши са
мо мина Брусник в Слове- свои средства за тази цел.

възможност да
наше стопанство.
също така Чче разрешаване- 

Но, с констатации, такива то на този проблем, до голя
ма степен зависи и от дело
вата дейност и на Основната 

камара в Леско-

неметал, засега са единстве
ни в нашата страна. Резер- 

на около 38

ния и неговото годишно про 
изводство не' задоволява ну 
ждите на нашата промишле
ност поради което те ще се решават. Необходимо е дей 

от вноса така ствуване, упорито и широко

вите възлизат 
милиона тона. Но и покрай

стопански въпроси не се раз

стопанска
вац.

това, домашните производи
тели на суперфосфат в Пра- подсигуряват 
хово, Косовска Митровица, че за откриването на мината — действуваме, което да върггггптггш , л.
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Крявопаланашка общиниМежду Босилеградскя и
Из дейността на общинската 
синдикална организация Разговори за стопанско 

сътрудничествоЗа справедливост
в заемането и сушене на лековити бил

ки др. И преработването на 
техническо дърво, в 
съседната комуна има богат 
опит предлага полезно 
рудничество.
пости и за откриваме на дър 
вопреработващ цех в Боси- 
леградска юшуна.

И откриването на килима- 
ри в босилеградските район
ни центрове може да бъде

Бе изтъкнато, че двете ко вод за електрифициране на от голяма полза. В това не- 
муни имат много общи проб селата в тлъмински район, що съседната Крива Палап- 
леми, но и опит в решаване Остава да се утвърди съще- ка има богат опит. Ако се 
то им, който може да се по- ствуват ли технически въз- стигне до това начинание 
лзва. Още по-важно е пряко- можиости електровода да Ще бъде оказана всестранна 
то взаимно сътрудничество, се доведе до Долно Тлъми- помощ. Килнмар^те ще мо- 
за което съществуват усло- но. В случая ако такава не -гат Аа заемат значителна же

нека работна ръка и да до
несат сигурни и добри до
ходи.

Общо бе констатирано, че .

РЪКОВОДСТВАТА на Босилеградска и Кри- 
вопаланашка община в присъствие на представите- 

стопанските организации на двете
коетокомунили от

неотдавна в Крива Паланка водиха разговори за 
взаимно стопанско сътрудниче-

съг- 
Има възмож-организиране на 

сгво. Това бе първа среща между на'й-ртговорните 
от тези две съседни комуни, която се оказа като 
плодотворна крачка за установяване на редица до- 

възможности за сътрудниче-

Макар, че но тези 
въпроси досега са ра
зисквали и другите об
ществено - политичес
ки организации, тоя 
път Общинския синди 
кален съвет направи 
конкретна крачка ^на
пред в реализирането 
на която се очаква по
засилено самоуправи- 
телно влияние върху 
кадровата политика.

Общинската коифе- 
на СъюЗа наренция

синдикатите в Босиле- 
градска община на 
своето последно засе
дание прие обществен 
договор 
с който се определят 
критериите за заема
не на работа. Устано
вява се най-нисшата 
необходима професио 
пална подготвеност за 
работа на отделни, ръ
ководни места,

сега неизползвани 
ство.документ,

вия в много области на сто- съществува дадени са пред
ложения да се използва мре 
жата с ниско напрежение 
от Кръстев дол за електри-

между фициране на Голеш, Карама най-много нужди от сътруд
ничество имат цялостно и

папския живот.
За да се стигне до това, ос

новпо е да се установят съ
общителни връзки
двете комуни. В случая се ница и Жеравинб. Окоичате 
налага като необходимост лно за тези възможности, Двете комуни, а по-специал- 
изграждането на пътя от както и за средствата, необ- но тлъминския район и™Зли 
Караманица през Голеш до ходими за тези акции, ще се зките му до него кривопала 
Кръстев дол — кривопалана знае към края на януари, 
шко седо. Става въпрос за нашки села.
девет километра път. Пости След'тези разговори, в ко-
гнато е споразумение чети- Земеделските кооперации ито бяха засегнати и други 
ри километра да построи Бо — носители на стопанско въпроси бе договорено 
силеградската, а пет Криво- сътрудничество к _
паланашката община. Дого- равнището на двете общини
ворено е в тази акция Да В разговорите обстойно Аа се изработят конкретни 
бъде включена и долнотлъ- бяха разгледани възможно- програми, в които да бъдат 
лшмека кооперация. стите и за други видове сго-

Според договора, до ме- папско сътрудничество, 
сец март на 1971 година две нзтъкнато, че за 
те комуни ще си кажат, ду- добри условия то да

които работят върху анали- 
ръководните зи и прокети необходимо е

Засега по този въпрос ре
шават главно
лица. Безспорно е, че кадро- също така най-малко полу- 
вата структура се бавно ме- виеше съответно образова- 

а особено на отговорни- ние. Това условие трябва да 
те стопански постове. Има и изпълняват и завеждащите

счетоводството.
За всички останали адми-

ни,

такива трудови организа
ции, конто нямат нито един
вишист. При тях нерешител нистративио - финансови ме 
но се отварят вратата на ста според предложението 
младите специалисти. на синдиката необходимо

Преценявайки това поло- най-малко средно образова- 
женис синдикатът предлага 
като необходимо в трудови
те организации да се форми вите организации трябва по- 
рат кадрови служби.

Само така ще могат да се те нормативни правила. По- 
премахнат явяващите се ано точно те трябва да уточнят 
малии при заемането на ра- необходимата им кадрова 
ботна ръка. Например- не структура, както и начина, 
рядко конкурса като общо- иа който да се дообразова- 
приета институция се изи- ват или разпределят на дру- 
грава, като се.създава семей ги работни места онези 
ственост в решаването му. ботници, които 

Общественият договор, ко ветно образование.
•йто предлага синдиката да
ва възможност ма младите 
специалисти да постъпват 
на отготворни и други по
стове. Освен това в условия
та ма намалени възможно
сти за по-обем но заемане, 
предположените

на
ние.

Тези предложения трудо-

конкретно да внесат в свои- включени всички заинтере- 
совани стопански и трудови 
организации. Също така е

начало има 
^ се раз

мата си по тоя въпрос. От вива между тлъминската и решено да се стигне по-ско- 
решаването на тоя въпрос обединената кривопаланаш ро и до втора среша Пъп 
ще зависи главно обема на ка кооперация. Става въгг р среща. 11ър-
стопанското сътрудничество, рос за съвместно сътрудни- такава ще е в течение-

Разговаряно е и за сътруд чество в изкупването на зе- то на ТОя месеч в земедел- 
!тпТТтл електрйфпка- меделски произведения и до 'ската кооперация в Долно 
и г™;, пТ° За възлюж- бнтък. организиране на пит- Тлъмино. ■посипе да се използва кри- ктове за събиране 
вопаланашкмя

ра-
нямат съот-

и прера
ботване ма мляко, събиранеПредимство електропро-г. заемането В. В.

В случая, когато две или 
повече незаети лица еднак
во изпълняват условията си 

предим- 
ония със

Долна Любата
От събранието на^обществено-политическите

критерии ндикатът предлага 
при еднакви условия на кан ?'гв°, да се даде на 
лплати трябва да осигурят слаб° материално състоя- 
предимство на онези, които ние- 1ова е, преди всичко, 
то)5р. обективно заслужават. социалното положение на 
_ Ето защо тоя договор тря- незаетия, времето, което е 
бва да се приеме като прот чакал Аа бъде зает, а спо- 
цес на реализация на про- РеА евиденция на Бюрото за 
гресивиите разбирания в ка заемане ма работна 
дровата политика, а не като кто и 
хайка на лица без необходи
ми квалификации.

организация

Хората недоволни от работата 

на местното училищеръка, ка
причините, поради 

иго е престанал
ко-

Аа работи. 
При това в документа се 

предлага конкретни опреде- 
социалните момен- 

незаетия, за да
обществено-политачес- щшда°баТа’ Аукат “-Църно- на се, че в колектива съще- 

кн организац,™ ^^„^.отго. ^На уреден план бе рабо- страдат учениците. Тук не
предприятие, здравния доми но училище в А Лтпбч?СИ<тВ само’ че не задоволява ква- 
ГлтпедСКаТа кооперация в ка било ппедшшт лЙ лпфикационната структура 

орна Лисица взеха участие на събранието^ т ..Лт,* иа заетите, но някои от тях 
в общото събрание -в' Долна лите в това гмп "мат и непочтено отношение
Аюбата, иа което присъству на дневен м, Макар че към професионалните си за- 
ваха комунистите, ръковод " учн‘ Дачи. Как иначе да се обяс-
ствата на ССРН и на други- те осведомят ' ^ариРатели_ ни създадената недисципли- 
те политически организации в-к Бргп-ство“ "оар®АСТВОМ на, когато учениците дори 
и граждани от ,тоя район. то в" своето пушат и пият алкохолни пи-
« -ФЖГ.Ж ли°слабостите* И “.тТл.Г" °ЧНТе “ СВ°
полпт=а ” М“
Разискванията се водиха по 
ежедневните проблеми 
Дности, които

За ръководните 
най-малко ' 
образование

ления за 
ти на 
точно да се

места, 
полувисше ките

може
търсе-

раздори от които
ворните отустанови

мото предимство. 
Тоя обществен

то стопанско и обществено трябва, да бъде 
развитие на комуната, как- страна на 
то .и необходимостта за из
менение на квалификационната

Имайки предвид 
становища за по-иататъшмо-

приетнте
договор

приет и от
общинската скуп-

и самоуправителните
структура на заетите °Ргапи на трудовите 

синдикалната организация -зации. При такова 
за ръководните места: и ’ акова
ктор. заместник - 
цехов

щипа

органи 
положе- 

им ще 
на тру- 

113 ОбщиН-

Дире ние за
директор „ провеждането 

ръководител, ръково- Се стаРае камарата 
дитсл на трудова единица и Аовите общности 
лр. предлага най-малко 
виеше съответно 
палпо образование. За

изразиха мнение, 
не при това положение 

присъствуващите ботата на дипектппп

—■И яет-Ж
ра-

профсс°ноУ Ската екупщнна- слабо
лица, хора-В. В.
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Димитровградска
хроника
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Сесия на ОС в Димитровград

За кожара »Братство«
ново заседание

(ОТ 1 СТР.)
ва отборниците, че състоя
нието ще се поправи, нов дд* 
ректор бил избран и щяло 
да се иска отговорност от 
всички, които са сгрешили.
1 Марко Марков, отборник, 
също от колектива на кожа 
рата, имаше противно мне
ние. Той съобщи, че в това 
предприятие владеят: анар
хия, семейственост, много ку 
мове, чичовци и други род
нини и че всичко това води 
кожарата в пропаст, а общи 
ната — в дългове. Подобно 
мнение изказа и временният 
директор на предприятието 
Кирил Илиев. Той каза, че 
няма никакви изгледи за оп
равяне на положението и 
принудителното управление 
е единствения изход. Това 
го подкрепи с някои данни 
за производството.

Повечето изказали се от- 
борници също бяха за при
нудително управление, като 
се ръководеха не ог финан
совите резултати на стопанс

ката дейност в това предпри 
ятие, но главно от размири
ците и лошите взаимни отно 
тения в колектива, които 
угрозяват съществуването 
на кожарата.

Реши се накрая една коми 
сия на Секретариата за сто
панство при ОС до 15 януа
ри да направи анализ за със 
тоянието и тогава на сесия 
на ОС да се реши какво да 
се прави с кожарата.

ка, но те не винаги и изця
ло трябва да се искат от об
щината. Самооблагането в 
пари и в работна сила в по
вечето от посочените приме
ри е била основата на бла
гоустройствените мероприя
тия в споменатите селища и 
този пример трябва да пос
ледват и другите. Естестве
но за предстоящите благоус
тройствени акции 
трифицирането и пътищата 
и общинската скупщина ще 
трябва да инвестира по-голе 
ми средства, поне за центра

Ил’

I
- ^

т
т

елек-

МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ 
И БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО

-
■ "

'• ■ ?■*%**.

ШШШ-л.,
, # ,. ' - ,... ■;

Местните общности по се
лата все повече стават основ 
ната сила в благоустройстве 
ните работи. Това заключе
ние от приготвения анализ 
бе подкрепено от много из
казвания за успехите в рабо
тата на местната общност в 
Желюша, Гоин дол, Погано- 
во, Куса врана, Петърлаш, Ра 
дейна и др. Изтъкна се съ
що, че паричните средства 
са винаги основната спън-

лните електропроводи. 
Общинската скупщина прие 

предложението за секретар 
на ОС да бъде назначен от- 

Тодор Филипов, а за

з \ ; А; лН
ново
съдия на общинския съд бе 
решено да бъде приет Жив
ко Панов, правник на служ
ба в Зайчар.

Лошото време „пристигна" и в Димитровградско. Започ
на да вали сняг, а съобщенията стават с трудности.

м. н. н.

Колко сме почтени

Без убийства в 1970 година
що и кражби с взлом: наси- сипеди, с впрягове или пеш- все пак би трябвало да се 

коли ком, без да спазват достатъ настои и тази цифра да бъделствено са отваряни
при мотела и са откраднати чно правилата за движение намалена занапред, 
от тях предмети на стойност то. ^ Секретариатът на вътреш
около 1 милион стари дина- Подводачеството е нещо ните работи, като компетн- 

нелегален от НРБ като новина в престъплени- тен за разкриване на извърра, един
е отворил насилствено един ята, които на тази терито- шителите успешно се е ио- 
ресторант и Центъра за кул рия се регистрират. Това де- сил с провинилите се. Отоб 
тура и забава, чужденци са ло е организирано от някои що 137 дела, колкото са би- 
отворили насилствено будка служещи в мотела над гра- ли със стопанските наказуе 
та на чж.п. гара Димитров- да, а извършители са три ми дела почти половината е 

* лица. открита. Не са открити в по-
Регистрирано е и едно убий значителен брой дребните 

ДРУГИ ДЕЛА ство на новородено. Делото кражби, които и иначе труд
Това, че близко до града, е извършено в с. Моинци. но се откриват. За тях обаче 

е граничният преход й пре- Майката е убила извънбрач голяма вина носят и собст- 
минаваието на пътници смо иото си дете, като го е уду- вениците, които често неоре 
торни коли е голямо, допъл шила, стъпвайки му с крак жно се отнасят към имуще 
ва криминалните провине- под гърлото. ството си.
мия с нови видове. Търгови- Общо казано обаче дими-

_ „о илолппл^ил лртр _ 1 ята с наркотици тук заема СТОПАНСКИЯТ тровградското население мо
Димитровградското населе во на новородено дете ^ 1, ̂ 2ВН0 Място а извършите- КРИМИНАЛ же да е спокойно — крими

ние, а тук зачисляваме и се- тежки телесни повредиЗ, глгм онаказуеРи де. регистрираните седем де- падът не пуска корени в ко
дата, е сравнително мирно подводачество от _ 4 ла са предимно чужденци: ла едва ли дават истинска муната, макар че условия за
и почтено население. Няма е* 0бшоРпрез десетте ме от Либан, Йордания, Пакис- представа за този вид нака- това има. 
убийства, няма много тежки и пр. Шщо през десетте е ^ _ и др. Тези хора зуеми дела. Две от тях са
кражби, нито тежки телесни сеца е имало 130^таки А ват в колите си нарко- несъзнателна работа в сто-
повреди — изобщо комуна- ла, които са регистрира ти^ни в0щесТва с цел да ги панството, едно - злоупотре 
та е сравнително спокойна. Секретриата на вътрешните _ят няколко стра- ба на служебно положение

Такова заключение може работи, а се счита, че по;мал германия Ли и три се отнасят до злоупо-
да се направи, когато се пре ко такива дела са регистри- Италия за препро- треба със средства на пред-
гледа официалната Информа «» други гадили пРрияТието. Р
ция за криминалитета в ко- компетнт! и органи проку д до окодо 27 такива о- Мнението обаче е, че таки 
муната през десетте месеца ратурата и др. ®и“и които са били откри- ва дела има повече, но се
ма миналата година, която к.дккп ГР .-рЛЛР, ти 0т митническите органи трудно откриват, а. даже и
неотдавна бе обсъждана от КАКви съ квадь.. границата не се обажда за такива де-
соХ%оТгюСеКУ^™яНпо?тоСяе- Половината от наказуеми Автомобилните злополуки ла от компетентните факто- 
нни известия по вестниците те дела са кражби. В триде- също идват в голяма степен ри.
-за убийства, за насилиич, «ги “дребни кр:ажби, ог^спленого ^ижениедо мдддитЕ ^ сд
ство и други наказуеми про ^ХГ кокош^ дребен до град - Ниш. Имало е 23 та- МИРНИ
яви, ставащи по други мес- *Р„ кива злополуки, а жертвите От всичко 130 дела само

ш такива тедмети По-голе са: 1 загинал и 26 тежко и 13 са извършили иепълнолет
мите крадцТ са си позволи- леко повредени. За това до- ни лица. Две тежки кражби,

да задигнат- впрегателни принасят в значителна сте- три обикновени, седем дреб-
коли казГни плугове вело пен и гражданите от близ- ни и излагане на опасност
сипеди, фотографски апара- ките села и от града, които живота и имуществото
ти, електромери и колелета без много предпазливост се един случай. Този
ог автомобили. Имало е съ- движат по това шосе с вело- ки баланс не е тревожен, но

град и пр.
Тъмните улици насърчават дребни кражби

Най-много дребни крадци. Четири кражби на 
торни возила, 
нал.

мо-
Седем случая на стопански крими- 

Непълнолетните са мирни.

м. н. н.

та.
Ехо някои ог забележени- 

те наказуеми дела, които сг\{ 
извършени в Димитровград
ско:

ли

Рисунките • тоя брой са от 
Гроздан Велев

— Дребни кражби — 36, 
обикновени кражби — 23, 
тежки кражби — 10, убийст
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Бабушвицаостаналите права. За 
необходими и по-гочава

леми средства, а новината е леми р __ осигурени-
по задъл Петгодишна акция за 

изграждане
тъкмо в това 
те сами да решават 
женията и правата

, както досега, това да им
си, вме- на пътища* за селоош село сто 

се налага.
бушница —• Долни Стриже- 
вац, както и за изграждане
то на пътя от Ш степен Дол
ни Стрижевац — Бела Па
ланка. За похвала са усили
ята на населението от райо
ните в Богдановци и Раков 
дол, които почти с голи ръ
це са прокарали път на дъл 
жина от 15 км. Сега се очак 
ва механизация, която да до 
върши започнатия нов път.

Инициативата за разпис- 
ване на петгодишно местно 
самооблагане за изгражда
не на пътища от IV степен 
на територията на община
та ще Допринесе да се уско

•/////////.'//////'///' КАКТО Е ИЗВЕСТНО на 
на Бабушниш-

Е централна Сърбия пРез 
идващите пет години ще херит0рията 
бъдат построени над ка 0дщина от общо 255 км
здравни пунктове и амбу- пътища 0т П, Ш и IV степен 
латории по селата са модернизирани само 9

Здравеопазването през 

1971 година
км.ПРАВАТА гарантирани на

гражданите чрез основната Настояванията на община 
здравна защита ще останат всички фактори в
без ефект и празна прокла- ,
маци * ако не им се обезпе- комуната да се реши проо- 
чат условия да я ползват. А лема с пътната мрежа дадо- 
това са, преди всичко, раз
виване на мрежата от здра 
вни 
чен
здравни работници.

Програмата, която са изго 
твили специалистите за тери
торията на централна Сър- помощ и в изграждането на 
бия е твърде амбициозна. С пътища от II степен — Ба- 
нея се предвижда в предсто- ~
ящите пет години да бъдат т*
заети 520. нови лекари, сто- От ЗЙССДйНИСТО НЗ ОС В ЬОСИЛСГрЗД
матолози и фармацевти плюс ---------------------------- —---------- --------------------------------
досега заетите 1 386. Защото

ха положителни резултати. 
Най-добър успех е постиг- 

и из-
институцйи и достатъ-
брой лекари, и други нат в разширяването

граждането на пътища от 
IV степен. Покрай това насе

НОВАТА ГОДИНА ни носц значителни 
здравната защита. Правата, които ползваме се 

га, няма да бъдат намалени. Напротив, почти 
вината от

нови
ни в

поло- лението е оказало голяма
населението в нашата страна ще получи по- 

Касае се, преди всичко,големи права отколкото сега. 
за селското население от всички краища, на страната.

от 1 януари нас-Разпоредбите, които ще се прилагат 
тоящата година въвеждат и една значителна новина. 
Стана дума за така наречената здравна защита, която 
е гарантирана на всички граждани като „безплатна . 
Наистина, всички ще плащаме за тези услуги еднак
во, макар че не еднакво ще бъдат необходими на вси- 

Но това ще бъде необходимо зарад ония 
са угрозени и чието Материално състояние не им дава

поПриета средносронната проектано ще се^осигури 
здравна защита на-населени 
ето. Същевременно, ще тря
бва да бъдат заети още 1 418 
медицински лица Освен до-

На последното се заседа
ние през 1970 година Общин
ската скупщина в Босиле
град разгледа проекто-про- 

сега заетите 2 536. В идните грамата за развитие на ко- 
Основната здравна защита ва не може да започне от пет шдини според програ- мунага в идващите пет годи- 

_представлява редица мерки, влизането на тези разпоред- 'бпйлп ля бълят дини. Това бе първата версия
чието прилагане гарантира би в сила. Желанията са ед- мата, ои тряовало да оъдах на проГрамата, която и до 
защита на най-жизнените ин но, а обективните .възможно построени още 100 нови здра Сега е обсъжданата от общин 
тереси на нацията. Преди сти не винаги са в унисон с вни станции, 105 амбулатО- кия съвет по стопанство и 
всичко, с нея, всички деца, тях. Такъв е случая и с тях. ш както и девет здравни заинтересованите стопански 
без оглед къде живеят и ка- В отделни области в страна ’ ~ я „ организации. Тя ще бъде
кво е имущественото състо- та, а това са предимно нераз АОМа* оа тази цел ще са нео- окончателна след като през 
яние на техните родители, витите републики и покрай- бходиади общо около 200 ми първото тримесечие на тази 
ще имат еднакви права в нини, няма достатъчно лека лиона динара. Най-голямата година бъде доставена на ра 
здравната защита. В рамки- ри и здравни работници, ко- 
те на тези мерки влиза и за ито да носят това бреме. В 
щитата на майчинството, ка тези краища, също така, сил
кто и мерки, с които на граж но се чувствува и липсата - ския бюджет, а известни сре 1це могат да се установят 
даните се гарантира безплат на медицински обекти, осо- дСТва ще трябва да обезпе- нуждите и изискванията на 
на защита срещу всички за- бено на диспансери, здравни 
разни и някои хронични со- домове и обекти за здравни

консултации.
Това фактически е общес- С разпоредбите, които влязо кти’ както общностите но 

твена интервенция, която ха в сила от 1 януари се пре осигуряването. Дотогава те бълат м-тег и
има за цел въз основа на об- движда нов начин на само- инстш/ментитр пг Но За ТОВа останалите сто-
щата солидарност и в уни- управително сдружаване на Плана, както се предвиж- нова н “ бъде пля паиски отРасли не са наме-
сон с нашите материални нашите граждани в общнос да, ще се реализира в три „,/нянп гпрлнпгпташптл рили съответно място в про-
възможности, да подтикне ти на здравно осигуряване, фази. В първата фаза-през вйтие на република Сърбия ТаКЪВ 6 На‘към по-бързо разрешаване Основната здравна защита _ ___ р1гг. пример случаят със селско-
на най-акутните здравни про представляват минимума ме р Аве г°АИНи да се отборни но с по-нататъшното разви-
блеми, преди всичко, в нера рки, които защищават най- Реализират 60 на сто от за- ясенията иде по пРеАло- тие на земеделските коопе- 
звитите краища. Провежда- виталните интереси на обще дачите. В тази фаза ще тря- уточнените въпппгиН|н^НОГ° рации- Казва се например,
нето на тези мерки обаче ня ството и нацията, докато бва да се построят модерни в проектопрограмата Итш ™ стопанство, а по-специал-
ма да почне изведнъж. То- здравно осигуряване обезпе здравни ставдХ в трндеРсет че,4 в т^аТрТви само^ ^от^ТноизГлс™

комуни: в Лтобовия, Мали Аял’ к^нто се отнася до сре увеличава с 3 — 4 на стс^оба
Зворник, Ариля, Баина баща,
Чаетина, Приеполе, Петро- 
вац на Млава, Бела паланка,
Долевац, Гаджии хан, Про- 
купле, Куршумлия, Мероши- 
на, Пирот, Бабушница, Ди
митровград,. Лесковац, Вой
ник, Църна трава, Лебаие,
Медведжа, Власотинци, Вра 
ня, Босилеград, Буяиовац,
Прешево, Сурдулица, Търго 
вище и Владичин хан. Съще 
временно би били открити 
и деспансерски. отделения в

коиточки.

възможност сами да се лекуват.

я

о

нл
о

Очаст от 'тези средства ще бъ- зглеждане на събранията на
избирателите и на местните 
общности. Единствено такадат осигурени с републикан

дносрочното развитие на уче 
бното дело и горското сто^ 
панство в комуната. Тук пре 
движданията са конкретни 
и документирани.

че няма 
се осъще
ВОТНОВЪД!
като на 
босилегрг 
вен 
ция остав 
какви пл! 
дори ип 
низирано 
мляко. ! 
операция 
разширя! 
дейност( 
магазини 

Изнена 
че стопа! 
а преди)

чат и комуните, защото те населението, а не само на
онези, които са заети в сто
панските и трудови органи
зации.

ще получат специалисти, обециални болести.

ТЛЪ!

С кои
занимава "Съюзът 
синдикатите в Бабуш-

въпроси ще се с

Заемане, 

обществени договори 

самоуправление...

иа А

С
цица през 1971 година |

я

.1

с

в
0

здравните домове в Нови па 
зар, Тутин и Прешево, 
като

до- Iоще в 11 общини ще 
се завършат започнатите до 
мове.

с
ние на провеждането на стопанската реформа и 
стабилизационните мероприятия във всички обла- 

Във втората фаза — през Съюзът на синдикатите в Бабушнишка общи- 
година — ще се на през тази година ще обърне 

построят още 70 нови здрав- заемането на нова работна ръка приемането 
ни станции, чието място тря критерии за разпределение на дотоля к^ ”• - - п№"гг *тата фаза — през 1975 годи- работниците, 
на — да се довършат амбу
латориите по селата.

1973 и 1974
главно внимание на 1

на I

I
издигане на

1

Тези въпроси, изтъква председателят 
нския синдикален

I
на Общи- 

ще се 
и на

Това обаче съвет Йосиф Александров,все още е са-
разглеждат на всички 
конференциите

мо проект на 
Той ще бъде приет

заседания на Съвета 
на подружниците на

програмата. ]

след при 
ключване с публичното об
съждане, което

синдиката.
стопанската дейност за първите

1
Резултатите на

I



поредПпро Вуч!“де3лВ°итнИ ~ РШ'И1а ~ |абушница - Свогье и Ба
йте пет го Ппе- Т!,бушницв — Звонци ще се
авършени тг от п^^я фонд нТсГиз ™ П°М°Щ °Т Фонда 33 
в община- разходват зг модеп™™пя!р развитие на недостатъчно 

Дървена на. пътищата от IV с-т-пен Р ЗЗИТИТС областк Е Сърбия 
- Щър- докато за пътя от II степен Н. Николов

ДОБРИ ВЕСТИ ОТ ЯСЕНОВ ДЕЛ
,™°ТЛаВИа в ■•БР?ТСТВ0“ във връзка със съобщения- зн зимни дни младежите се

излезе критическа бележка та, но решение още няма. раздвижиха Опганизнпзт Г
във връзка с дейността на Очаква се думата на общин РЗ Л Организират по
младежката организация, в ската скупщина. дорани програми, с конто го
която пише, че ясеновделска стуват и в съседните села —
та младежка активност за- ц. Димитров Одоровци и Гуленовцй.
глъхва. Младежта обаче,
заенпвп°Тт,Аа,ВНаШНИТе шбори ------------------------- Активно работи и бнблно-за ново ръководство, се раз

т лошо снаб-Новото ръководство наак 
тива раздвижи културно-за- плплпл 
бавни акции. Така на при- ДЯВЗНВ 
мер но случай празника на 
Армията — 22 декември, ясе 
новделци изнесоха подбрана
програма в с. Трънско Одо- на зимата — в Смиловци ве 
ровци. Също така направе- че се почувствуваха последи 
но бе и посещение на една ЦИ от лошото снабдяване. В 
гранична застава и проведе- магазините на земеделската 

редица спортни състеза- кооперация „Сточар“ не мо- 
ния с армейците.

Б. Марков

Разучават се 

резолюциите 

на СЮК

Макар че е още началото

ни
гат да се намерят ни някои 
стоки от първа необходи
мост- като олио,

девойки взимат твърде • ак- пРах за пране, и др. 
тивно участие и в акцията Хората с право се питат: 
по електрификация. През зи заЩ° е така? Дали вината е 
мните дни ще бъдат органи до магазионерите или 

то на някои по-важни въпро зиРани и различни курсове 
си, с оглед, че бюджетното за Девойките от селото, 
потребление е ограничено по 
ради низката

Ясеновделските брашно,младежи и
ТЕЗИ ДНИ във височките 

села активите на Съюза на 
комунистите разработват ма 
териали от Първата конфе
ренция на Съюза на югос
лавските комунисти.

Комунистите и членовете 
на Социалистическия 
дават пълна подкрепа на ре 
тенията на Първата конфе
ренция на СЮК и обещават, 
че ще бъдат претворени

пък
в,управата на „Сточар“ не 
водят сметка за потребите
лите на село?-

И какво ще правят хората 
като стегнат снегове и мра
зове?

перации не споменават инте 
грационните 
въз основа 
да се планува с по-голяма 
сигурност.

възможности 
на които може Митко Стойчев

акумулатив- съюзност в комуната. ВисокВ проектопрограмата 
що така не са засегнати най- 
важните въпроси, за които 
може да се каже, че имат ре 
шаващо значение и за дру
гите. Това е първо 
мрежа в комуната, електри
фикацията и др. В инвести- 
цноната политика главни ка 
питоловложения се плануват 
за търговия. Изключение пра 
ви тлъминската кооперация, 
която ще вложи

Според мнението на отбор 
ниците един от важните въ
проси, който трябва да на
мери място в проектопро
грамата е изнамирането на 
възможности за откриване 
на производителни цехове в 
комуната. Не по-малко се 
предпочита и занаятчийско- 
услужната дейност, както и 
домашното ръкоделие за ко 
ето има условия.

съ-

Да не правим 

полуостров!
АКТИВНА МЛАДЕЖ В

Доскоро младежта в Сми-пътната лойци не беше активна. В те

Години наред съобщения
та във Висок не са в добро 
състояние. Пътя през Вид- 
лич е лош_и през зимата —

Според проетопрограмата непРоходим, а „Услуга" пре- 
повишаването на обществе- късва движението.

средства за 
мелиорация, изграждане на 
обори за угояване на доби
тък и др. Предвижда се в

Тогава
ния продукт с годишен рас- за височани настават мъки. 
теж, от 8°/о и на произвоДи- До Димитровград 
телността с 5% ще се пОйй- ват през Пирот, или пък 
ши жизненото равншце и нават пеша през Видлич.

~ • “ЛМчйбто потребление на на-

средносрочния период в Бо- 
силеград да се реши водос- 

как ще набдяването и изгради нов 
На жи- хотел, 
разчита 

засъл за

те пъту-

На събранията на общест
вено-политическите организа 

В. В. ции във Висока се разисква Г. ВЕЛЕВ

селението.В областта на здравеопаз-
о, но ос- ването в проектопрограмата 
коопера- (РИСУНКА)се предвижда изграждане нанямат ни
я област, здравни амбулатории по ра
за орга- йонните центрове и здравен 
ване на дом в Босилеград. Остава о- 

баче неуточнен въпроса как:ката ко- 
\а само
говската Аа се осигурят средства и

Л са, гледай ти, стабилизация било и нещо 
друго. Ка си помислим тека излази, че стабили
зацията може да значи и подпорка, и цвърсто 
стояне, и богатство, и безгрижан живот 
ка се опрайе работете.

на нови медицински кадри.
а. натамПосредством общинския)го това,
низации, бюджет в идващия период 
.ските ко не се предвижда решаване- Е па, ако това му значи тая стабилизация, 

не знам ко че се подпру фабрикьете 
град. Селата

по нашият
се умерисаше на гуму од магази- 

нъети по културнити домове, рачуньете по бан- 
куту, казую, били у блокаду, кой дойде да купи, 
узима на вересию робу, и тека караю. На »Фаб- 
рад" па му и не

ггвения живот в комуната. Председате
лския синдикален съвет счита, че са 
феделени условия за разширяване на 
в химическата промишленост, „Тексти- 
це някои предприятия-

яа неблагоприятната квалификационна 
I заетите, Общинският синдикален съ- 
с останалите обществено-политически 
и Общинската скупщина, ще разглеж- 
а професионалното издигане на работ- 
зи акция се очаква и по-голяма помощ 
органите на общественото самоуправ-

А ние ко да се 

стабилизираме?
требе подпорка. Ама, чуйе се.

ко плате си узимали сви, ако нема на първи, стиг 
не на десети, ама има. V

^ Iпо-дпираю одека сакаю. Ш 
Ама се питам ко ния селяците че се стабилизи- ■ 
рамо. Вече ми йе досрдило шишето с газту и !

от ко видо у

Я ме и нейе млого грижа за фабрикьете. 
Нина си работа. Нека

СКОРО чето ко Митя Рибичич йе засукал 
рукаве да поопрайи туя нашу привреду. Казую 
тия, що дооде да ни поподкажу новинете, сакал 
да се она стабилизира.

Право да си кажем, я не знам кво йе това 
стабилизация. Купешка йе тая дума и не ми йе 
ясна. Ама кока може да се тури судека. Те на
пример преди ратат имаше тука йедън джанда- 
рин, голема пияница. Ния селяците га окаомо 
,,стабилизация”, ама тека между нас си, оти ако 
ни чуйеше, щеше да ни одере ушити. Ка дойде
ше у анат, заседнеше до тезгяват и само пре- 
върляше чашете със сливовицу. Ка се напийеше, 
разкрачеше се и окнеше некога од нас: „Оди 
вамо да ме стабилизуйеш”. И кво да прайиш, 
дойдеш до нега, ванеш га под пазукьете, дигнеш 
га и га носиш до конятога надвор. После га на- 
кацулиш у седлото — и готово, стабилизирал 
си га.

кьоравата ламба насред собуту,
Радейну да свети електриката. И си мислим, че
за мене и за сви нашинци стабилизацията йе у 
електрикуту и путовете. Педнуж да свитне стру
ята и да роене автобусат до наше село 
стабилизация. Що,

й Втория конгрес на самоуправители- 
се проведе през май т.г. ще се напра-, 
самоуправителната практика в трудо- 
организации в общината, а резултати- 
:<ат за бъдещата активност на синди- 
>ужници в трудовите организации.

телят на Общинския синдикален съ- 
също така, че през първата половина 
се направи анализ за жизненото равг 

ите в комуната.

те ти
да си кривим устата,— има

ягненца, прасенца, млекце, па и сиренце, — а 
сее се плача добре, ако си ние пищимо ко цър- 
вйе. Та че има и за порез, и за нас, па и за 
електрикуту. Ама да има некой да ни "стабили
зира”, демек да ни подкара да пойдемо йеднуш, 
па и опщината да ни подвърли некой динар, ееей
куде че ни йе капата тъгай.

МАНЧА, ср.

Н. Николов



* просвета * изкуствоД. Любета

Хората недоволни от рабо
тата на местните училища

Култура
БОСИЛЕГРАД

Учебното дело в срвдносрочния план
^ Дат закрити, защото на уче

ниците ще бъде още по-тру 
дно да учат. Това обаче по- 

цената на образова

тези три села.зинството в 
Изтъкна се, че к°мпетентни-

отговори 
които повди- 
на избирате

(ОТ 4 СТР.)
амбициозна проектопрограмата

в Босилеград-
обидинскитете от 

не дават редовно 
на въпросите, 
гат събранията

то най-отговорен в училище 
възможност за ра- Макар, че е твърде 

за петгодишно развитие 
комуна е реална.

на учебното делото няма 
бота или пък не проявява до 
статъчно умелост да се спра 
ви с положението.
За всичко това присъствува 

хците говориха със загриже- 
и с надежда, че по- 

ще се поправи.

на‘й-развит отрасъл скъпява 
нието.

Ето защо в проектопрогра 
мата се предвижда решение 
да се търси в интегриране
то на малките и нерационал 
ни училища, 
на условия за превозване на 
ученици и учители, в интер- 
натско поместване на учени 
ци и др. В случая предлага 
се интегриране, на основни
те училища от Горна и Дол
на Аюбата.

То е засега
богата традиция, успехи,ска

в комуната. Като такъв има
„ НОВИ изис“е“™рочна проектопрограма, която е изра
ботена въз основа на републиканската политика за по
нататъшно развитие на учебното дело “ *“едстоя- 

състояние и нуждите, които налага гФеАСТОя

но
На събранието се конста

тира, че осведомеността на 
населението по различни въ 

слаба. Главна причи 
състояние е йе

на об-

Тазиност, но 
ложението 
Ако не по друг начин, а то 
с намеса на най-отговорните 
в общината.

Сериозни критики бяха от 
правени и към работата -на 
земеделската кооперация в 
Г. Лисииа. Тя снабдява на
селението на района, изкупу 
ва добитък, наплаща такси 
за ползването на' пасищата 

Обаче от начина, по

проси е 
на за това 
достатъчната дейност
ществено-политическиге орга

на тоя район. На-

в създаването

гашното
щйя период, бе приета 
управителните органи на

Общинската скупщина-.

с известни допълнения
общинската образователна

Окончателна форма про 
бъде разгледана от събра-

низации 
пример един от присъствува 
щите изтъкна, че не си спо
мня кога последен път в с. 
Пърнощица е проведено съ
брание на ССРН. Незадовол 
яваща дейност провяват и 
партийните организации.

Остри критики бяха отпра 
адрес на работа

та на младежките организа
ции. За разлика от други, в 
тези села има достатъчно 
младежи, обаче те не са ор
ганизирани. При такова със 
тоя ние не могат да се полз
ват възможностите им, кои 
то имат в създаването на по 
-съдържателен културно-за: 
бавен живот на село. Та^а, 
се стига до положение, че и 
по време на държавните пра 
зници селата остават без най 
скромни манифестации.

Има се впечателение, че 
някои от трудностите явя
ващи се в ежедневния ни 
живот в тези села са създа
дени и поради недостатъчна 
дейност и неорганизираност 
на хората. Разбира се, това 
не изключва отговорността и 
на другите компетентни.

об

щност и 
грамата ще получи след като 
нията на избирателите. До 1975 година още 14 

училищни сгради?помещениятаВъпросът с 
и обзаведеността е най-тру
ден за решаване. Тоя мини
мум сега е изпълнен едвам с 
10°/о. Най-лошо е положение 
то в подведомствените учи
лища.
ма квалификация в основни 
те училища работят 16, а в 
гимназията 10 просветни ра
ботници.

У-Осиовни задачи, които 
чебното дело ще има в пред 

пет години са: да
и др.
който е сега организирана 
тази дейност, населението не 
е доволно, особено в с. Ду
кат. Тук кооперацията има 
свой търговски магазин, 
последно време обаче в не
го няма дори и най-необхо
димите ежедневни стоки.

И изкупуването на доби
тък не е организирано, а за
плащането става винаги със 
закъснение.

пет годиниЗа идващите 
предвижда се да се постро- 
ЯТ най-малко 80”/о от необхо 
димите училищни

които да съответству-

вени и по стоящите 
се школуват всички учени- 

да се подобри възпита- помеще-ци и
телно - образователния про
цес. Сегашните резултати , са 
незадоволяващи: от 7 до 10 
години възраст се 
98,7%, а от 11 до 15 годишна 
възраст 74,5% ученици. При 
чините са в отдалечеността 
на училищата, слабия успех 
и съпротивата на родителите

В ния,
ват на педагогическите и хи 

изисква-
Засега без необходи-

гиенично-здравни 
ния- Всяка година с 20 на 
сто ще се повишава обзаве
деността с училищни пома- 

На територията на кому- гала. До 1972 година трябва 
ната съществуват пет основ- изцяло да се реши въпроса 

училища с 2.217 ученика. с неквалифицираните прос- 
Териториалното им разпре- ветни кадри. Разчита се в. 
деление е равномерно, оба- ТОя период по ефикасен на- 
че все пак не дава възмож- чин да се реши въпроса с 
ност за цялостно обхващане учебниците и да се повиши 
на учечниците. Тази училищ жизненото равнище на про- 
на мрежа е също така нера светните работници, 
ционална. Особено на тери
тория на основните учили- специално място ще 
ща в Долна Аюбата и Гор- организиране и изнамиране 
на Лисина. Тук има повече на форми, които да 
подведомствени 

които работят с по седем у- тателния процес. Целта е не 
ченика. Те не могат да бъ-

учат

ниСега, както и много пъти 
по-рано бе повдигнат въпро
са за електрификацията на 
района, за градоустройство
то на центъра на Д. Люба- 
та, при което се чувствува 
необходимост 
на сграда за местна канце
лария и здравна амбулато
рия и др.

Бе изразено недоволство 
от въведените данъчни обла 
ги на сезонните строителни 
работници, каквито са мно-

За реализирането на тези 
две програмни задачи необ
ходимо е да се създават съ
ответни материални усло
вия. Като първо средства за 
инвестиции, с които да се 
Осигурят достатъчно учили
щни помещания и техничес
ко-образователна база. На
истина, през последните ня
колко години училищния 
стандарт е повишен, но то
ва все още не е достатъчно.

от изграждане
В средносрочния период 

заеме

подо-
училища, брят образователно - възпи-

само формално, но същест-В. В.

буркан, на дъното на който беше останаледин
малко мармелад. Сложи го отворен близо до дър
вото. Скоро една оса, привлечена от уханието иа 
мармелада, забръмча около него и току се пъхна 
вътре. Марковалдо бързо затвори буркана с хар-

Оимата си отиде и остави зад себе си ревматич- 
ните болки. Слабото слънце по обед развеле- 
селяваше дните. Марковалдо прекарваше обе- 

скамейка и наблюдаваше 
До него сядаше един

Итало Калвино дната почивка на една
как се развиват листата, 
дребен старец, прегърбен в своето палто, цялото 
кръпка до кръпка. Казваше се Рициери, пенсионер 
и самичък в света, и той приятел на слънчевите 
скамейки. Отвреме на време този господин Рицие
ри се извиваше, изохкваше и още повече се прегър- 
бваше в палтото си. Той страдаше от ревматизъм, 
артрит и лумбаго, които хващаше през влажната и 
студена зима и от които не можеше да се отърве 
през цялата годила. За да го утеши, Марковалдо 
му обясняваше различните фази на своя ревмати- 

жена си и по-голямата сй

тия.
Щом видя господин Рициери, побърза да му— разказ — каже:
— Хайде, хайде, сега ще ви направя инжекция

та! — и му показа буркана с раздразнената плене
на оса.

Старчето се колебаеше, но Марковалдо не иска
ше в никакъв случай да отлага опита и настояваше 
да го направи там, на скамейката — дори нямаше 
нужда йациентът да се съблича. Господин Рициери 
повдигна със страх и надежда края на палтото си, 
на сакото и ризата, отмести края на фланелата и 
откри мястото, където го облеше. Марковалдо до
лепи до това място отвора на буркана и дръпна 
хартията, която го закриваше. Отначало не стана 
нищо — осата си стоеше неподвижна. Да ли не бе 
заспала? За да я събуди, Марковалдо чукна 
ното на буркана. Тъкмо това трябвало: насекомо
то се стрелйа напред и заби жилото си под кръста 

господин Рициери. Старчето нададе вик, скочи 
на крака и започна да ходи като войник на парад, 
като триеше ожиленото място и сипеше безразбор
но ругатни.

зъм и на ревматизма на 
дъщеря- Изолина, която, клетата, не растеше твър
де здрава.

Марковалдо носеше всеки ден обеда си увит 
във вестник. Седнал на скамейката, той разтваря
ше пакета и давше разгънатата хартия на господин 
Рициери, който простираше нетърпеливо ръка и 
казваше: по дъ-

— Да видим какви новини има.
И прочиташе страниците от вестника винаги с 

еднакъв интерес, дори когато той биваше от преди 
две години.

Така един ден Рициери откри статия за лече
нието на ревматичните заболявания с пелна отрова.

— Сигурно ще е с мед — каза Марковалдо, ви
наги склонен към оптимизъм.

— Не — отвърна Рициери, — отрова, тук пише 
с отрова от жилото — и му прочете няколко па
сажа.

иа

о
О Марковалдо беше напълно 

не бе виждал старчето така изправено и войнстве
но. Но наблизо се бе 
вторачено. Марковалдо 
се отдалечи, като подсвирквате.

Прибра се

доволен никога

спрял полицай и ги гледаше 
под ръка Рициери ио хвана

в къщи с друга оса в буркана. Да 
склони жена си да се подложи 
беше трудна работа,
Нри Домитела мина

Приказваха дълго за пчелите, за техните добро
детели и затова, колко можеше да струва едно та
кова лечение.

на жилото на осата 
но в края на краищата успя. 

по-леко — тя само се пооплака
от ужилването.

Направи инжекция та ИзоТина "н^осТе “тора“ на 
Домитела, защото само от едно систематично 
чение можеше да се очаква полза. После се реши 
да подложи на ужилване и себе си. Децата, нали 
гизнаем какви са, току викаха „И аз искам, и аз 
искам , но Марковалдо предпочете да ги снабди с 
буркани и да ги прати на лов за нови 
посреща всекидневните

Оттогава Марковалдо, като вървеше из буле
вардите, наостряше ухо при всяко бръмчене и сле
деше е поглед всяко насекомо, което летеше око
ло него. Така, като наблюдаваше кръговете на една 
оса, видя, че тя се пъхна в кухината на едно дър
во, от която други оси пък излизаха. От това гъм- 
жило на оси, които влизаха и излизаха, Марковал- 
до заключи, че в кухината на дървото има гнездо 
М веднага се опита да улови някоя. Той

ле-

оси, за да 
нужди при лечението.

имаше
Страпца |
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култура « просвета + изкуство » култура » просвета ★ изкуство
вело повишаване равнище
то на образованието.

По отношение на 
то образование

«адсредно- 
предвижда 

се школуване на 85% учени 
ци завършили основно учи- 

• ' ли ще. Това е реално,

1ВЕКако се
осъществят предвиждания
та за основното образова
ние. С оглед на това гадв ГИМ- Две непознати застрашително разпъват века, 

двайсетото столетие, загадъчно-противоположно: 
едното хикс е измерение на войната и смъртта, 
а другото — на живота и всичко у него възможно.

назпттг. и в училището за 
квад чфициранй работници 
до 1975 година се очаква да 
бъдг.т записани към 900 уче
ници. Това значи, че в срав
нение със сегашното поло- I

С писъци истерични скубете неподстригани коси, 
220-волтово напрежение пронизително гърми, 
стокнлометрови бързини чупят автомобилни оси, 
наркотици отровни разяждат изопнати нерви.

жепие числото на ученици
те ше. се удвои. Обаче за тях 
ще е необходимо да се оси
гурят учебни помещения, за 
щото старата училищна 
сграда не може повече да 
се ползва. Това налага из
граждане на нова училищна 
сграда — център за средно 
образование. За обзавежда- 
нието й ще са необходими 
четири милиона, динара.

Също така в средносроч- 
ния план се предвижда из
граждане на сграда за осно
вното училище в с. Бистър 
и още дванадесет сгради за 
подведомствени училища. За 
тази цел сд необходими ин
вестиции от 11 милиона ди
нара, които перспективно 
би можали единствено да се 
получат посредством фонда 
за развитие на недостатъч
но развитите краища.

В запланувания период ще 
се; задели внимание и за 

, степендиране на просветни 
кадри, които все още ги ня- 

_ мат босилеградските учили
ща.

\Б
Гърмящи акорди се надпреварват до полудяване, 
в оглушителен транс, обезумени крещите, 
отричате достойнствата, с което наподобявате 
„откриватели“, стари истини преоткриващи!

V у.0=?;;-=» -а.

Лг
Със секс колективен летите в обратна посока. 
Минижупове нахално предлагат плът оголена, 
На площади, по паркове и барове, спотаена 
смъртта срещу двайсетгодишни тегли спусъка.

ад
У\\

\
адСвета изгаряте с напалм и взривове атомни, 

пълнеещата плът отровихте още незасята.
В името' на какво може да бъдете отчуждени 
и равнодушно да горите в браздите семената?

ад

РИСУНКАГРОЗДАН ВЕЛЕВ:
Две непознати застрашително разпъват света, 
двайсетото столетие, загадъчно—противоположно. 
Ние ще стъпим победно върху шията на смъртта, 
че с нашата правда невъзможното е възможно! ИЗБРАН ДИРЕКТОР 

НА ГИМНАЗИЯТАЗа цялостното и успешно 
реализиране на тази проек- Стефан НИКОЛОВ 

(Из „Горящи меридиани")то•програма разчита 
60% средства, която да оси
гури Републиканската обра
зователна общност.

се на След три последова
телни конкурса и осем 
гласувания, босилегра 
дската гимназия „Иван

Караиванов"- най - сет 
не, избра директор. За 
директор отново е из
бран ЛЮБЕН АРСОВ, 
гимназиален учител, и 
републикански пред
ставител.

И тоя път първото 
гласуването 'беше без
успешно. поради оне
зи, които упорито пус
каха невалидни бюле
тини. При повторния 
опит, . когато число
то на. тези, които не 
искаха никого да. гла
суват намаля Арсов 
получи необходимия 
брой гласове.

Така. и тоя открит 
въпрос, след повече от 
една година на безус
пешно решаване, най- 
сетне бе снет от дне
вен ред,

В. В.

кацаше все по-бизо до гнездото. Сега тя беше кац
нала точно върху ръба на кухината в дървото и 
Микелино се готвоше да я захлупи с буркана, ко
гато забеляза, че две други големи оси върхлитаха 
въхру него, сякаш искаха да го ужилят по лицето.

Господин Рициери го потърси в къщи; той во
деше друго старче, кавалер Улрико, който влачеше 
единия си крак и искаше веднага да започне лече
нието.

Пръсна се слух за лечението на Марковалдо. 
Сега той работеше серийно: винаги държеше по
ловин дузина оси в запас, всяка в своя стъклен 
буркан, а бурканите — наредени върху подставка. 
Долепяше буркана до гърба ка пациента, като да 
спринцовка, дръпваше хартиеното капаче и след 
като осата забиеше жилото си, потъркваше • с на- 

спирт памуче ужиленото място. Всичко то- 
е?. Марковалдо извършваше уверено и бързо като 
опитен лекар. Семейството му разполагаше

която спяха всички. Разделиха я с им-

Той се защити, както можеше, но усети, че двете 
жила се забиха в лицето му, извика от болка и 
изтърва буркана. Бурканът падна в отвора на дър
вото и Микелино се изплаши толкова много ог то- 

болката му веднага стихна. Не се чувашева, че
вече никакво бръмчене, не излизаше никаква оса. 
Безсилен дори да извика, Микелино направи крач-

погно в

само с ка назад и в това време от гнездото искочи черен,
една стая, в
провизиран параван на две части — едната стана 

кабинет. В чакалнята жената на
облак, придружен от оглушително бръмченегъст

— бяха всичките оси, които летяха в побеснял рояк.чакална, а другата 
Марковалдо въвеждаше пациентите и прибираше 
съотезтното възнаграждение. Децата вземаха праз- 

буркани и хукваха към гнездото с оси. Поня- 
някоя оса ги ужилваше, но те вече почти не 

това е полезно за здра-

Братята чуха вика на Микелино и го видяха, 
че бяга, както не бе бягал никога в живота си. Той 
сякаш бягаше под пара, още повече, че облакът, 
който се носеше зад него, приличаше на пушек от

ните 
кога
плачеха, защото знаеха, че

НОВОГОДИШНИ 
ПОДАРЪЦИ ЗА 

ДЕЦАТА

комин на влак.
Къде набягва всяко преследвано дете? Избяга

вето.
Тая година ревматичните заболявания е про- 

населението като пипалата на гра- 
Лечението на Марковалдо стана

мъкваха сред 
маден октопод, 
много известно. Един съботен следобед в неговото 
бедно таванско помещение нахлу малка тълпа от 
измъчени жени и мъже, които притискаха с ръка 
гърба или един от хълбоците си. Някои от тях бяха 
дрипави като просеци, а други имаха вид на със
тоятелни хора; но всички бяха с еднаква сила прив 
лечени от новия начин на лечение.

в къщи! Така стори и Микелино.
Минувачите нямаха време, да разберат какво 

видение, подобно на облак и човешко съ- 
стрелкаше из улиците, с някакво

е това
щество, което се 
мучене, смесено с бръмчене.

Цо случай Новата година 
образователната общност в 
Димитровград а разделила 
на децата от предучилищна 
и училищна възраст към три 
хиляди пакетчета с бонбони 
и сладкиши, на стойност от 
около 1,2 милиона стари ди
нара.

Подаръците са били разде 
дени на подходящи тържест 
ва, които са били организи
рани по всички училища, в 
забавачницата и в детската

Тъкмо Марковалдо казваше на пациентите си: 
„Имайте търпение, сега ще дойдат осите", когато 

и роякът нахлу в стаята. Дори— Вземете бурканите веднага — обърна се Мар
ковалдо към трите си момчета, — и идете да хва
нете колкото е възможно повече оси.

вратата се отвори 
не видяха Микелино, който отиде да потопи гла

вила. Цялата стая бе изпълненавата си в леген с 
с оси и пациентите размахваха напразно ръце, за 
да ги прогонят. Заболелите от ревматизъм проявя
ваха необикновена подвижност и вцепенените им

Момчетата изхвъркнаха от къщи.
Беше слънчев ден, много оси бръмчаха над бу

леварда. Момчетата имаха навик да ги хващат на 
известно разстояние от дървото, в което се нами
раше гнездото им, като се насочваха към усамоте

но тоя ден Микелино, за да свърши бър- 
повече, почна да ги лови около

стави се развързваха с яростни движения.
Дойдоха хора от Червен кръст. Изтегнат на 

походното си легло в болницата, подут от уж!зва
нията до неузнаваемост, Марковалдо не смееше да 
реагира на ругатните, които му отправяха неговите 
пациенти от другите походни легла в стаята.

градина.
Пакетчетата са били при-ните оси. 

зо и за да хване 
самия вход на гнездото.

— Така стана — казваше той на братята си и 
дебнеше една оса да кацне, за да я похлупи с бур
кана. Но осата успяваше да хвъркне навреме и

готвени от магазина за са
мообслужване на коопера
ция „Сточар“. м. н. н.
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Новини от Висок

Д8ЩДЩДШ1МШЦЩ Сътрудничество между 

ЮНА и младежта
младежите ОТ височките ™т^щ—Г па =

села и ар^Л'"‘”еСтРво По щата година. Младежта тясно сътрудничеств • крайграничните села и арме
случаи А-ър-кг1вни Р Д ,(щите правят съв.честна пропразници организират съв им у работа ^ кудтур.
“пеортнИ„ПсРр0^ЧИаУпоРв°Реме незабавното поле, спорта и 
на разни природни бедствия АР- дейности.
— войниците са п-ьрви, кои-

СУРДУЛИЦА
от

ЩЕ СЕ ОСНОВЕ 

УЧИЛИЩЕН ТЕХНИЧЕСКИ 

ЦЕНТЪР НА ПРАЗНИНА - СКРОМНО
ме. Почти два дни не
прекъснато валеше 

дъжд. Ето защо боси- 
леградчани прекараха 
празника у домовете 
си, край богата търпе- 
за и телевизорите.

В селата, а дори и в 
районните центрове, и 
зостанаха богатите ку
лтурно-забавни програ
ми, каквито младежта 
готвеше преди.

Съобщенията бяха 
добре организирани. 
Транспортното пред

приятие във всички не 
обходими направле

ния пусна повече извъ 
нредни автобуси.

И тоя път новогоди- 
в Бо-известно през турата иа 3^“я™^тнВиц^ЧИс ^есГтакова^еше^иТ0 във

ГтГи„Сте^р=сГучи-

техническот^училии^и ^ Ж5Г Гра^ен^о,^а ^Гова
лището за КВ работници с . - ГЯМОУппавите се предприемат вече мерки
три отдела: слектро-епергети П°Ра^рГа ^И’ид техниЧеСк0 „ има изгледи, техническият 
чен, радио-отдел и за КВ ра лните органи ил „ да отпочне с работа
ботници. Въз основа на то- то^мботаици «г предложи- от началото на П полугодие 
ва решение е трябвалото- КВ Р^^е^е^ичес. на таз„ учебна година. Това

ки център да се формира те ще подпомогне мн°г° 33 за‘здравяването на училището 
за КВ работници, чието 
стояние и ниво е било 
завидно положение и също
то не бй могло да се ревери- 

Общинската скупщина в фицира. Директорът на тех- 
заседанието ническото училище — Бра- 

нислав Михайлович е упъл
номощен от ОС да проведе 
в дело предметното реше-

шиите празници 
силеградска комуна 
бяха

Както е
отпразнувани

Изостанахаскромно, 
колективните срещи, 
които бяха особено по 
пулярни до преди 
колко години. Единст
вено г: ресторанта на 
„Кин стан", младеж
кия клуб и частното 
заведение имаше гру
пово посрещане на Но 
вата година, но все 
пак от малцина.

ня-

тепенно да се гаси 
ния отдел. хнически център с училище 

за електротехници и учили
ще за КВ работници.

съ-Анализирайки нормативи 
те за съществуването на та
къв център, съветите на две 
те училища, които ще се ин
тегрират, дойдоха до заклю
чение, че са необходими го- Сурдулица на 
леми финансови средства за си 0т 28 декември т.г. 

- инвентар и училищни пома
гала, особено за основаване
то на напълно нов радио-от-

в не-
За това нещо е „ви

новна"" телевизията, 
тоя път и лошото вре-

а

по
напредварително съгласие 

съвета за просвета при ОС 
и Изпълнителния отбор

иие.
М. Величков БЛИЦ ИНТЕРВЮдел и за изменението струк-

КАК ПОСРЕЩНАХТЕ 

НОВАТА ГОДИНА?
ТОДОР СТОЯНОВ, сервитьор в рес

торанта на „Кин стан":
— Сега за шести път Новата годи

на посрещнах на работното си мя
сто. Свикнал съм и това не е нищо нео
бикновено. Напротив, чувствувам се 
щастлив, че и тоя път се намерих 
всред много гости, които обслужвах 
в тази весела нощ.

Личното ми желание е в Новата го
дина съпругата ми да завърши Виеше 
педагогическо училище и в света най- 
после да завладее мир.

АНКА ДИМИТРОВА, ученичка от 
четвърти клас на Босилеградската 
назия:

гим-

— Новогодишната нощ посрещнах 
с младежите в родното ми село Райчи-
ловци.

Най-голямото ми желание в Новата 
година е да завърша с отличен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЗДРАВНИЯ ДОМ В ДИМИТРОВГРАД
успех

гимназия, а също така успешно да взе
ма и зрелостния изпит. Освен

ОБЯВЯВА КОНКУРС
това же

лая да прекъсне войната във Виетнам, 
Камбоджа, както

За срекретар на Здравния дом в Димитровград 
Кандидатите трябва да изпълняват следните и да се премахнат всиусловия:

Да са завършили правен факултет (дипломиран правник) 
или Висша управителна 
по специалността.

чки недоразумения в света./

« КОВАЧ, възпитател в
интерната на долнолюбатското учили-

школа с две години трудов опит

Н . ^ Тази Новогодишна нощ пре-
■ остана С»ПАИЯТеЛ,л в Б°силеград. ЩЯх да 
* Долна Лгобата, обаче тук мла-
‘ , з^а не готви почти НИЩО за ТОЯ пра- 

. V телен™3 АОбър въяпитателно-образова'
. А какГГ/снГхГн^ч^ц^Г0 ^

на годината да бъде по-добър

Задилжително е знанието на български език

Конкурсът е валиден 15 дни след публикуването му

Молбите с документите трябва 
ния дом на Димитровград.

Желанието ми
да се представят в Здрав-

Ч -V,

на края 
от лани.

В. В.Страница !•
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Десетилетие от преди един век: ^ААЛАЛАААА/УУУУА»

ИНТЕРЕСНО КАКВО СЕ Е СЛУЧИЛО ОТ 

1860 ДО 1870 1867: НА УНИВЕРСИ
ТЕТА Е ЛОНДОН ЗА 
ПРЪВ ПЪТ ПРИЕТИ 
ЖЕНИ ДА СЛЕДВАТ.

1

ЗАБАВНО
Навлизаме в осмото десетилетие от този век. Зад 

нас оставихме седмото десетилетие, което беше изпълнено с 
много събития в историята, космонавтиката, науката. Да . 
видим какво ни даде десетилетието преди един век. По пра
во, какво се случи от 1860 до 1870 година.

1860: Абрахим Линколн из
бран за председател на САЩ

1868: ДИЗРЕЛИ СТАНАЛ ПРЕЗИДЕНТ. 
ФРЕНСКАТА КАРИКАТУРА — ДИЗРА- 
ЕАОВИ РЕФОРМИ. "

1861: Лондон — пуснат в движение пър
вия трамвай, който теглят коне.

1869: Царица Евге
ния открива Суецкия 

канал.

1862: Демонстриран бъ & 1рзометеп топ. който ; . 
изстреля 350 снаряда е рУ§|| 

в--~ минута. г ШтЖ
-

а- д .

ч

1863: Едуард 
Мане създава 
картината си 
„Закуска на 
трева' с коя
то открива ек 

спресионисти 
ческото тече
ние в изкуст-

1864: ВЛЕЗНАЛ В СИ
ЛА 13 АМАНДМАН НА 
АМЕРИКАНСКАТА КО 
НСТИТУЦИя С КОЙ
ТО СЕ ОТЕМАХВА РО 
БСТВОТО.

вото.

АААЛЛЛААААЛЛЛЛЛЛ

1866: ПОСТА
ВЕН КАБЕЛ 

ПРЕЗ АТЛАН
ТИЧЕСКИЯ 

ОКЕАН.

1865: КАРЛ МАРКС О- 
СНОВЛЛ В ЛОНДОН 
ПЪРВОТО МЕЖДУ
НАРОДНО ДРУЖЕС
ТВО НА РАБОТНИЦИ

ТЕ.

лллллллллллллллл
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ЪтгстВо • САТИРА * ЗАБАВА » ХУМОР * САТИРА » ЗАБАВАХУМОР

От красивите облаци не вали дъжд..

Афо *
Приема всяка вяра, на която може 

да стане жрец. ,
★

В името на семейното щастие цял 
живот беше нещастен.

♦
Леките коли доведоха до особен вид 

сърдечни катастрофи.
Най-недовоАни са най-задоволените.

* *Най-голямата мечта на жабите е 
щъркелите да станат вегетарианци. Когато на един началник му се ру

гае, свиква съвещание.* *Боговете не държат толкова на то-, 
в а да вярваш в тях, колкото да им слу
жиш вярно.

Не: всеки бог има олтар. Но всеки 
приема дарове.

•
Винвги^луст^О харчило. по-

' -:Л. * '
Вдъхновението &е се купува, но ро- 

жбите тиу се продават.

Докато докаже, че прав, то нагър
биха.

*
Хората, които не могат нищо, са 

способни ни всичко.
* *

От бойното поле до триумфалната 
арка войската на победителите нараст
ва многократно.

За кучето започват да говорят или 
когато ухапе някого, иди когато, зака- 

тенекия на опашката му/чат

*
Този, който търси съвършена же

на, е като имаяяр — знае, че сицсству- 
ва, но все други я намират. ризми*.

Видя много свят с безочието си.

Защо откраднахте кола
та?Чужд* — Помислих, че вече няма 
стопанин.

— Защо?
— Защото беше оставена 

до гробищаца.

Шофьор ф такси идва в 
гаража с гипсирана ръка.

— Какво се е случило? — 
интересуват се колегите му.

— Нищо особено. Исках 
да отстраня едно хлапе, за 
да не го прегазя, и съм пад
нал от кревата. ХУМОР *

— Как успя да се 
паш така?

Петгодишният Коля:
— Ами а зсъм по-близо до 

земятя от теб, мамче ...

изця-*
■к „ л.— Какво слушахте своеци 

.. в операта. - ' г ’
— Гаспарини искал'да се 

развежда, Биаика си изруси 
ла косата, а Ана си хванала 
нов любовник...

>■

*Един баща изпратил сина 
си до пощата, за да пусне 
едно писмо. Но в бързина
та забравил да надпише пли 
ка. Когато се върнал синът, 
той го попитал:

— Забравих да напиша ад
реса. Ти не видя ли?

— Видях, татко, но поми
слих, че не искаш да знам 
за коя е писмото и затова 
не ти се обадих.

На улицата младеж се 
приближава към девойка.

— Позволете да ви поканя 
на едно кафе.

— Не, благодаря.
— Но имайте предвид, че 

не каня всяка на кафе.
— А вие — че не на всеки 

отказвам.

*
— Знаеш ли, жена ми из

неверява.
— Как установи това?
— Снощи са върна късно 

и каза, че била у Елвира.
—. Е, и?
— У Елвира бях аз...

Рибата расте

цт.пггоо*

БдР&он-$и
!


