
Съвещание за развитието е* Югоизточна Сърбия ОЩЕ ЕДИН ШАНС 

ЗА КОЖАРА 

„БРАТСТВО“
Да се активизират

природни ресурси
Щ Регионът се нуждае от помощ на републиката Необхо 
дими са промени в производствените структури Има 
спективи за рудните залежи в региона?

наличните

ли пре- 
Стр. 2 Най-напред стопанско-поли ство и финанси и на Стопан 

тическия актив и Съветът по ско-политически 
стопанство и финанси,, а след новосъздалото се положение 

отборниците на Общи в тази организация с избира 
нската скупщина на заседа- нето на нов директор, реша 
нието си от 29 януари 1971 ването на известни органи- 
година, дадоха на колекти- зационни въпроси, изработ-

актив, че
| 5 ФЕВРУАРИ 1971 * БРОЙ: 484 % ГОДИНАХШ * ЦЕНА 50 ПАРИ | това и

БрдтсПо
ва на кожара „Братство“ ката на проекто-годишен 
още един шанс като решиха план и сключването на нови

въвеждат ппинудител Делови аранжмади, както и въвеждат принудител желанието на колектива да
уреди положението в своята 
организация, говорят, че в то 
зи момент не трябва да се 
въвежда принудително ръко 
водство. Отборниците прие
ха й препоръката органите

да не
но ръководство в трудова 
организация, 
ти две години не слиза от 
дневните редове на тези фо
руми. Всъщност, Общинска- 
.та скупщина прие заключе
нието на съвместното засе-

която . поч-

* В&СТИИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ 8 С01Р ЮГОСЛАВИЯ *
НА СТР. 6дание на Съвета по стопан-

От конференцията 
ва СК в Димитров
град

СК ще се бо
ри за после
дователно 

осъществя
ване на кад
ровата поли
тика в общи
ната

Завчера в Димитровград 
заседание на Об-се проведе 

щинската конференция на 
СКС, на което бяха разгле
дани проблемите И задачите 
на СК в осъществяването на 

политика и зае-кадровата 
мането, прието решение за 
задачите и организацията на 
Общинската конференция на 
СКС Димитровград в общо
народната отбрана на стра
ната, извършена реорганиза 
ция на. Първа местна орга
низация и на СК „Гумара < 
и избран делегат за Ш кон I 
ференция на СК на Сърбия.

В материалите се казва, | 
чо ротацията и реизборнос- 
тта. на. ръководните кадри, 
като един от основните при | 
нцнпи дава. възможност на 
ръководни места да идват , 
млади специалисти. Също та | 
ка, все повече намира израз 
явлението трудещите се са- | 
ми да. предлагат лица за ръ | 
ководни постове, с което се 
напуска старата 
„планиране" на кадри в те
сен кръг. Обаче има и явле
ния на неразбиране 
бходимостта от подмладява- 

кадри на ръководни 
Ръководствата и орга 

СК са недоста

ТОДОР СЯАВИН-НА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДА ството, След разискванията 
НИЕ на обществено-полити- — Скупщината прие резолю 

ция, която бе изготвил Съю-ческата и стопанската кама СКИ ЗА КОНСТИ-ра с камарата на народите, зния изпълнителен съвет. 
Съюз-подпредседателят на 

ни» изпълнителен съвет Але 
ксандър Гърличков изнесе Гърличков изнася експозе в 

по Резолюцията и Съюзната скупщина (Фото
ТУЦИОННИТЕ ПРО-На снимката: Александър

МЕНИ И СТАБИ-скспозс

БРОЙ: стопан- Ташог).стабилизацията на

ЯИЗАЦИЯТА
Сътрудничество между Миналата седмица пред

политическия актив на общи 
на Димитровград говори чле 
нът на Републиканската кон 

I ференция на ССРН Тодор 
Славински. Той се спря вър
ху измененията в политиче
ската система в нашата стра 
на и по-специално върху ста 
билизационните мерки и де
валвацията на динара. Сла
вински подчерта, че успехът 
на стабилизационната про
грама и на проведената де
валвация зависи на първо 
място от това да ли ще ус
пеем да се противопоставим 
на натисците за покачване

Защо са 

изключени 

23 комунисти 

от СК в 

комбинат 

„Димитровград“

система на

БОСИЛЕГРАДна нео-

Ине на. 
места.
низациито на 
тъчно ефикаенн в борбата 
против такива разбирания» 
което често довежда до не- 

в становищата в ПА ПАЛАНКА но цените.единство 
осъществяването на принци 

политика. Във връзка с това Тодор 
Славински изтъкна ролята 
и значението на съзнателни- 
то сили в нашето общество, 
на първо място на Съюза 
на комунистите.

5пя на кадровата 
Съпротива оказва 
част от ръководния кадър в 
общината, особено ония, ко 
ито не изпълняват условия
та за тези постове.

и една

НА СТР. 3



Югойзточна Сярбяя Анте Дръндин наименован 

за посланик в НР България
Оьвешвние за развитието иа

А* СЕ АКТИВИЗИРАТ НАЛИЧНИТЕ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
1941 година, изпълнявал раз 

политически функции, 
освобождението е

С указ на президента на 
СФР Югославия, ЙосипБроз 
Тито, за извънреден И Упъл
номощен посланик на СФРЮ 
в Народна република Бълга 

наименован Анте Ар
помощник

лични 
След

бил народен представител в 
Хърватско. Вди 

пломатическа служба се
1947 година. Бил е 

СФРЮ в Бирма

ствуваха: председателят на
(то^ръково*” ^вещаниет^ председа- 
кГ-%“ = Председателят

конференция на ССРН ^|1>а11?ликзн менкович, председателят на републикан 
ската конференция на Съюза на мла
дежта от Сърбия - Мирослав Марко- 
вич и техни сътрудницй.

в Ниш се състоя 
от 29-те об-Миналия вторник

^„ТГ^ХшГсърб^я с прелета- 
републиката за възможнос- 

на този регион през

рия е
недържавния секретар на 
външните работи.

Анте Дръндич е роден 
Пазин (Нет

на
Събора на

на-внтели на 
тите в развитието 
следващите пет години.

В съвещанието участвуваха предсе- 
ОС, ръководители на общнн- 

СК, ССРН, Син-

мира от 
посланик на1915 година в 

рия).На длъжност посланик 
София отива от длъжнос- и Тайланд.дателн на

ските ръководства на 
диката и младежта, народни представи
тели от региона и представители на сд- 
рн предприятия от страната. Също уча-

в

От разискващите по про
блемите на нашите комуни 
говориха председателят на 

Любислав Илич, 
Благодат Лю-

. С валутната рефор- 
откриоат нови възмо- 

за стимул на произ

во и пр 
------ ма се

жности
то да раздвижат стопанство „одителите на суровини и за 
то па региона, и интеграция, преоценяването на техните

резултати особено в този ре
гион.

ОС Пирот 
директорът на 
бисав Милич, секретарят на 
ОК иа СКС в Димитровград 
Райко Зарков и др.

НЕ САМО ОБЩИТЕ УСЛО- да се развива, ако ползва са 
ВИЯ НО И ДОПЪЛНИТЕЛ- мо общите условия на стона 
НИ МАТЕРИАЛНИ ИНТЕР- меката система. Регноиал- 

ВЕНДИИ ОТ РЕПУБЛИ- мата политика па република 
КАТА , та през следващия период

слага ударение върху раз- 
На съвещанието бяха из- воя на съобщенията а те са 

несени три доклада: на д-р безсъмнено првото условие 
Борислав Йович, член на Из за развоя и на този регион".

СР то на пътя Пирот—Бела Па- 
Сърбия, на Данило Кнеже- ланка и възможното поправ 
вич и Бора Кръстич, предсе яне и изграждане на още, 
дателн на основните стопан- стотици километри други 
ски камари в Ниш и в Лес- шосета, за конто ще се из
повед. разходват над 600 милиона

динара.

ОШ1РЛНЕ Ж Сегаш
ната структура Като изтъкна, че елекгро- 

бработващата, Райко Зарков говори за 
проблема по електрифицира 
него, пътищата и допълни
телните средства, 
нужни за 
служби, които произлизат от 
движението на пътници през 
граничния преход.

Говорейки за електрифика 
цията тбй каза, че малко 
села са електрифицирани. 
„Като имаме предвид иконо 
мическото състояние на на
шето население, каза той, и 
бюджетните средства, които 
с допълнителните републи
кански средства възлизат на 
430 милиона стари динара, 
тогава е ясно, че без помощ 
на общността не можем да 
решим проблема. Тъй като 
при Фонда за неразвитите 
райони вратата са ни затво 
рени, зарад третирането на 
комуната, искаме да ни се 
помогне да ни се отпуснат 
кредити при известни облек 
чения.

Той говори за пътищата 
и за необходимостта от по

йната, мегалоо 
След уводните изказвания химическата, гумарската про 

ма Данило Киежевич и Бо- мишлеИост и цветната мега 
ра Кръстич, които изтъкна- Аургия Са опори иа региона, 
ха в основни черти възмож коихо заслужават подкрепа 
постите от развитие на ре- от републиката, той каза: 
гиона и изискванията за ин
тервенции от общността и-
маше 40 изказвания, които ми се струва, че повече от 
в повечето случаи целяха да необходимото се осланяме на 
запознаят участниците с про съществуващата структура, 
блемите на отделните край- Шансът не бива да се търси

само в тази структура но, в 
значително й изменение в

които са
поддържане напълнителния съвет на

Желая обаче да кажа, че

„Обществената акция, ка
за д-р Йович в уводната реч, 
за ускоряване развоя на Ю- тие 
гоизточна Сърбия през след растеж, а във връзка с това 

изменения в стопанската 
структура. Днес има проми
шленост, която е малко аку 
мулативна (текстилната), ня 
ма развити спомагателни де 

Тези характеристики са: йности, селското стопанство 
националният доход в пове- е неразвито, а богати нахо- 
чето общини е само до 50°/о дища на полезни изкопаеми 
от средното равнище за ре- в района на Бесна кобила 
публиката, а 12 общини в и по другите планини в реги 
южната част на региона са она са неактивизнрани. Ак- 
между най-слаборазвитите в тивизирането на тези ресур- 
Сърбия. Въпреки това тук ще съдействува за уско- 
съществуват и такива про- роен растеж на благостъсто 
мишлени предприятия, кои- янието в региона. Република 
то считат даже за гиганти на та ТУК ще оказва значително 
страната: — „ЕИ“ и „МИН“ съдействие, но е необходимо 

— Враня, Аа се положат усилия и за 
фармацевтичната промишле привличане на едри заинте? 
ност на Аесковец и др., но ресовани предприятия, кои- 
са съвсем недостатъчни да 
подействуват стимулиращо 
за ускоряване развоя на це-

Но по-нататъшното разви- 
изисква по-динамичен ща на региона.

Най-впечатлителио бе из
казването на председателя неразвитите ра'йони“. 
на Изпълнителния съвет на 
Сърбия Миленко Боянич.
„Ускореното развитие на Ю- ностите от развой на селс- 
гоизточна Сърбия е от ин
терес и е условие за уско
рено развитие на цялото сто

ващия петгодишен период 
трябва, естествено, да изхо
жда от сегашните му иконо 
мически характеристики“. Боянич изтъкна възмож-

кото стопанство. Животно
въдството в условията на ва 
лутната реформа има усло
вия за засилен износ на ме
со. Туризмът и търговията 
също, но едра организирана 
търговия,

панско развитие на републи 
ката и на страната“, каза 
Боянич.

Според него валутната ре
форма е важна стъпка да, 
се премахне диспаритетът в

която подтиква
към засилване на производ
ството в региона. За това са

вече средства за допълнител 
но финансиране на служби
те в комуната“.

цените и в положението на необходими определени про- 
районите притежаващи су- грами, които да се базират 
ровини, в селското стопанст

в Ниш, „Алфа“

на производството за пазар. М. Нейков

Какво става в Латинска Америка в субект на световната политика, стана Чили. Име-лия регион.
нно тази страна, чието развитие тази година тря
бва внимателно да се следи, се оказа в ролята на 
политически и обществено-икономически полигон, 
върху който ще се проверят много същински неща 
важни не само за бъдещето на Латинска Америка..

Двумесечната практика на правителството на
чело на което стои марксистът, президента Салва
дор Аленде, се натъкна на редица трудности и пре
пятствия в провеждането на програмата на Фронта 
на националното единство. Дори и ония обективни 
трудности, с които се срещна президентът Аленд^ 
на първата крачка са достатъчно големи 
правителство в света. Непосредствено след избори
те от Чили избяга капиталът,

Но „регионалната полити
ка на развитието, каза д-р 
Йович, която води републи
ката,. има огромно значение 
за развитието на този ре
гион. Особено защрто по сво 
ите основни особености е ела 
бо развит и с това утежнен

ВЕТРОВЕ НА 

ПРОМЕНИ
I

Макар че старите стълбове на обществото са 
разядени из основи, почти всички стари злини 
още притискат латиноамериканските страни и на
роди. Латифундската олигархия (105 хиляди земе- 
владения държат 65% от обработваемата земя!) за
щищава всяка педя, също както и американския 
капитал, който всяка година отнася от зеления кон
тинент огромни профити (от 1950 до 1966 година 
върна в Америка 59 милиарда долара!) и по този 
начин осуетява по-бързия растеж на обществения 
продукт, който през изтеклите двадесет години се 
развиваше средно годишно със само 1,6%, изоста
вайки значително зад експлозивното нарастване на 
населението. Към това трябва да се прибави огром
ния апарат на корумпираната бюрокрация, 
торските режими и владичеството на военните хун
ти, до неотдавна верни съюзници на американския 
капитал, полицейският терор (в Бразилия 10 
ди политзатворници), глад и редица друга „съпро
вождащи явления", и представата за причините на 
перманетните брожения и бунтове ще бъде по-цяло
стна.

БРАТСТВО
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ

за всяко

домашният и чежду- 
странен, който се преценява на 200 милиона дола-

Излмза всеки петък 
Урежда редакционна колегия 

Директор,
главен и отговорен редактор 

АСЕН ЛАЗАРОВ

дикта-
Издава „Братство" —- Ниш 
Ст. Пауновия 72, телефон 

25-444 и 25-480. 
Годишен абонамент 15 а по- хиля-

лугодкшеа 7,5 н. динара
Тек. сметка 625-3-78 Служба 

друштвено книговодство 
НишНар. б

Главно огнище — Цяло едно десетилетие Куба 
представляваше фокус на революцията в Латинска 
Америка. Днес фронтът е станал значително по-ши
рок, а главно огнище на борбата за еманципация 
на континента и за неговото превръщане от обект

Печатница „Вук Караджич"

в агитация
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ИЗКАЗВАНИЯ БОСИЛЕГРАД

ДРАГОСЛАВ МАРКОВИЧ Съвместно заседание не политическите ръксводства
Председател на Скупщината на 
СР Сърбия РАЗГЛЕДАНИ ТЕЗИСИТЕ НА ЦК НА СНС

„Ние с нашата 
трябва да направим^Гбъде 46 Трябва Аа се
насърчаваща, да има иконо- ектавни усили^вАени суб‘ 
мическа заинтересованост в усилИя в
такава степен, че трудовите пйптТ'6' Аа Се Устройват 
организации и в тази топи Ш тРУДови договори на
™аРиЯ'звън републ„каПабЛИ‘ територ^ГТъс"стопащ
влагат свои средства. То&

не на ориентировката в то
ва отношение, обаче това 
усилие, което

ните отношения в комуната 
зависи успешното реализи
ране на предстоящите про
мени.

Обаче функциите на кому 
налните скупщински систе
ми не са по-обстойно засег
нати в .тезисите. Демократи 
ческото самоуправително ра 
звитие в комуните не може 
занапред успешно да се раз 
вива, при положение ако об 
•щинските скупщини се кон
ституират по досегашния на 
чин. Именно, досегашното 
конституираме не гарантира 
и не осигурява на произ
водствениците да бъдат за

това на- В понеделник, на 1 февруари в Босилеград се 
проведе съвместно заседание на ръководствата и 
на изпълнителните органи на обществено-полити
ческите организации в комуната, на което се раз
гледаха тезисите на ЦК на Сърбия за по-нататъш
ното развитие на нашата обществено-политическа 
система и заключенията на междуобхцинската пар
тийна конференция във Враня във връзка с меж- 
дуобщинското сътрудничество и идейно-политиче
ската дейност на комунистите в институциите, ко
ито са от съвместен интерес за тоя регион.

може да се постигне и аз 
мислех, че тъкмо това липс
ва на нашата политика, чрез 
различни намалени лихви, 
чрез по-подходящи условия’ 
с дългосрочни кредити и ра 
зни други облекчения. Счи-

не подценя
вам ще остане без резултат 
ако не изградим определени 
икономически . инструменти,

тям а? глрлпя ло мерки, които в това отноше там, че следва да се приемат ние да действуват“.
В работата на заседанието ски промени, самоуправите- 

взе участие Бериша Весав, лната система в общините 
член на Изпълнителния съ- Сърбия е намерила по-опре- 
вет на СР Сърбия. делено и конкретно място в

В разискванията бяха да- тезисите на цк на ск т 
Дени повече конкретни пред 
ложения. Сериозни забележ
ки бяха отправени до рабо- от Ролята на самоуправител 
тата на междуобщинските 

скоро да изготвим най-добри служби и институции, кои- 
програми, най-добри проек- то в повечето области обслу 
ти и въз основа на деловите жват общините 
аранжмани, делово свързва- Вранска околия. Затова 
не, концетрация и така на- цяло не бяха приети заклю- 
татък, от банките, от креди ченията на междуобщинска 
терите в страната, от креди та партийна конференция, 
терите от чужбина да се по

МИЛЕНКО БОЯНИЧ В стъпени в скупщината и да 
имат по-решаващо влияние 
върху решаването на общи
те належащи въпроси в ко-председател на Изпълнителния 

съвет на СР Сърбия ва е и разбираемо, защото муната.
НА 6 СТР.

„Що се касае до капита
ловложенията, считам, че то 
ва е твърде добра ориенти- 
ровка — трудовите органи
зации да са носители на раз 
витието, че те застават във 
фокуса и че те следва да бъ
дат носители на разширено
то възпроизводство...

... Най-важното е час по-

Югославия днесот бивша
из-

Стопанското разви 

тие тази година
Ето какво се изтъкна в от

трсят допълнителни средст- делиите разисквания.
Асен Лазаров, директор 

на издателство .„Братство“: 
— В рамките на предстоя
щите обществено - политиче

ва“.

БОРИСАВ ЙОВИЧ
ОТ КОНФЕРЕНЦИЯ 

НА СК В 
ДИМИТРОВГРАД

член на Изпълтелния съвет на 
СР Сърбия

ВЕСТТА за девалвацията на дина
ра предизвиква хората да се питат, как
во ще е стопанското развитие и жизне
ното равнище при тия условия. Въпро
сът възниква главно по следните при
чини: девалвацията значи намаляване 
стойността на динара, а намаляване 
стойността му води към покачване на 
цените и към увеличаване на разходите 
на живота.

вици, които могат да бъдат 
от огромно значение за бъ
дещето. Ние тъкмо се зала
вя ма с една от най-тежките 
задачи — паралелно с изна- 
мирането на пътища за уско 
рено развитие, прогресивно 
да променяме и схващания
та и навиците, дори и убеж

„На тази територия тъкмо 
сега предстои широка инду
стриализация. С течение на 
обстоятелствата, 
промишлено развитие пове
че пада в предстоящия, от- 
колкото в изтеклия етап. То 
ва създава днес сериозни 
трудности на плана на об
щественото развитие, но пре 
дставлява и шанс в по-на
татъшното стопанско разви
тие да се върви рационално 
и да се изградят делови на-

ОТ 1 СТР.
неговото КРИТЕРИИ ЗА ЗАЕМАНЕ 

САМО В „ДИМИТРОВ- 
ГРАД/' И „СВОБОДА'
Правилници за системати

зация на работните места, 
се казва в материалите на 

конференция Ако затова се поставя въ- Обаче при наличността на де 
просът, хората могат да бъ- валвацията, едва ли ще. спре 
дат спокойни. Мерките, ко- растежът, тъй като ще 'има 
ито съпътствуват девалваци повече възможност за износ 
ята, няма да позволят да се, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
стигне до намаляване реал- — Средно добра реколта. То 
пата стойност на работните ва е прогнозата за тазгодиш 
заплати и на доходите, а то- ния добив на зърно. Пред- 
ва значи, че и жизненото ра полага се, че не са засети по 
внище няма да се понижи, вече площи с пшеница, от- 

Още сега може да се зак- колкото дани, а се разчита 
лючи, според програмите за и на действията на стихии- 
развоя, че годината ще бъде те. Затова и прогнозата е 
сравнително добра в стопан повече от предпазлива — 
ско отношение. Особено в средно плодородие, а това 
първите няколко месеца, ко значи повтаряне на добива 
гато ще са в действие стаби от миналата година.

Но животнотвъдството се

денията на хората, които ес Общинската 
тествено, са толкова по-от- съществуват почти във вси

чки трудови организации, но 
само в комбинат „Димитров 
град“ той е съгласуван с 
нуждите и зискванията за 
дадено работно място и ча
стично в конфекция „Свобо
да“. Затова при приемането 
на нова работна ръка се яв
яват много неправилиости. 
По отношение иа стипенди-

порни, колкото областта е 
по-неразвита“.

ра. Краят на миналата година Чили посрещна с ин
флационен процент от около 40°/о, докато дългове
те на чужбина от което повече от половината на 
САЩ, значително надминават 2 милиарда долара. 
Цифрата на незаетите надминава 300 хиляди, до- 
като 250 хиляди семейства са без домове.

Трудности от две страни — Нови трудности ид
ват и от ляво и от дясно. Първите не застрашават 
новия строй, но му създават различни трудности. 
Най-бедните слоеве от селото и града очакваха, ч 

Аленде веднага ще изпълни про
даде земя, домове, 

на земевладенията, не

райето иа кадри 
единствено място заема ком 
бинаг „Димитровград“, кой
то стипендира 20 души.

Що се касае до незаетата 
работна ръка в материали
те се казва, че броят ма ре7 
гистрираните при Завода за 
заемаме на работна ръка в 
момента възлиза на над 400

видно и

лизацйонните мероприятия 
на Съюзния изпълнителен съ очаква да ни изненада с ус- 
вет по съгласуване търсене- пех. Счита се, че животновъ 
то и предлагането и уравио- дите ще предложат за изкуп 
весяване на цените. Очаква близо 420 милиона килогра- 
се постепенно намаляване на ма месо. Първо около 212 
търсенето на вътрешния па- мил кг говеждо, 140 — свин- 
зар, а това ще е крачка към ско 23 — овчо и агнешко и 
регулирани и на цените. ПРО близо 45 милиона килогра- 
МИШЛЕНОСТТА — като ма птиче месо. 
най-важна стопанска област Натискът иа предлагането 
в страната, според прецен- иа добитък сс очаква да бъ- 
ки на специалисти, ще даде Ае особено силен през зим- 
9 на сто повече продукция ните и пролетните месеци, 
през първото четиримесечие когато ще се предложат за 
отколкото през същия пе- изкуп близо 15 мил кг месо 
риод миналата година, ма- повече, отколкото през също 
кар че в Резолюцията се пре то време миналата година, 
движда растеж само от 5%. Потреблението иа месото 
Девалвацията, която улесня се разпределя — за вътреш- 
ва проникването на маши на консумация, за туристи- 
стоки извън границите и на ческия потребител и за вън

шните пазари. Увеличението 
на личните доходи и сравни 
телно стабилният стандарт 
ма живота са предпоставки

правилеството на 
грамните си обещания и да им 
работа. Чрез завладяването
чакайки аграната реформа, която министърът 
селеското стопанство Чончоло енергично провежда, 
се подкопава вярата в мощта на правителството 
че ще проведе аграрната реформа в съгласие със 
закона, а крупните земевладелци до един се ареа 

антиправителствените редици. Чрез заемане 
жилищни сгради се съз- 
властта се принуждава 
мерки к^м ония, чииго

иа души и то предимно неква
лифицирани (70%). В поли
тиката на заемането не са 
разрешени множество съще 
ствени въпроси. На първо 
място, не е ясно понятието 
що е незаето лице, а от дру
га страна трудовите органи
зации не разполагат с изгра 
дени критерии за приемане 
на нова работна ръка. Въ
преки че съществуват крите 
рии, изградени от Скупщи
ната на завода за заемаме и 
Събора на общината, с из
ключение иа комбинат „Ди
митровград“ и конфекция 
„Свобода“ — в останалите сърчава износа, ще се отра- 
трудови организации тези зи благоприятно и върху про 
критерии ие са зачитани.

Има и случаи отделни тру 
дови организации да укри
ват свободните работни ме- тежът няма да е толкав. Ди
ета и по този начин приемат иамиката на производството 
жени и деца на свои работ
ници, което отрицателно влй 
яе върху политиката на за-

дат в
то на още недовършените 
дава хаос по градовете, 
да приприема непопулярни 
гласове го доведоха начело на страната

Опасността от редовете на домашната десница, 
която подкрепя чуждестранния капитал, главно а- 

много по-сериозна.

а

мериканския, е
Аленде веднага започна ак- 

богатства и стопанство- 
капи-

Правителството на
ция да извлече нрир°А»«*е чуждестранния
““ ГоГшГите монополи св/рзани с него. Вече 
е „редпрнедо или подготвя редица национализации 
о/медците миии, които държи ам=нската Аш. 
конда" (тази компания годишно отнасяше 260 ми. 
лиома долара профит, а на Чили плащаше само 35 
милиона), До' превземане на акции от 22 домашн

дукцията.
Има обаче мнения че рас за по-значително консумира 

ие на този продукт, така че 
няма боязън от застои в нз- 
купа ма добитък.растеж през 1970 годинас в

и според някои явления тря 
д. бва да трае до февруари т.г.

частни банки. М. Н. Н.емането.— СЛЕДВА —
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Между граничарите и младежта
СИНДИКАЛНА ПОМОЩ ЗА СОЦИАЛНО 
УГРОЗЕНИ БОГАТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Общинският синдикален съвет на своето 
последно заседание взе решение да задели ма 

по 300 динара на седем 
Това са: Дачка Сотиро-

младе-териална помощ от 
свои бивши членове. -----

Райчиловци, Марика Насева от Босиле- 
Зли дол, Лиляна

Не от вчера сътрудничат 
жите от село 
от местната застава
областта-на културно-забавния и спо-

ртния живот.

В селото редовно се организират 
културно-забавни програми и спорт- 

Те са не само привлекате- 
но все по-вече инте

ресуват и по-старите хора от

Почти редовно младежи- Тс сс интересуваха между 
те посещават своите друга- собно за своите трудности 
ри в заставата. и водиха разговори за по-

Това става организирано, нататъшното
Така например при послед- ство. __
ната среща от преди някой « След това младите п д - 
ден младежите бяха сърдеч- риха. книги на: Пенка 1асе- 
но приети в заставата и за- ва, Боян Тасев и Лимонка 
познати с живота и рабо- Владимирова. На граничари 
тата на граничарите. те бе връчен албум със сни-

Груинци и граничарите 
. Най-добре —

ва от
Стоянош^от Босилеград, Верка Крумова от 
Извор, Бранка Чипева от Босилеград и доори 
Аначков от Парлово.

в

Занапред синдикалния съвет тце настоява 
материално да подпомага и други свои чле
нове, които се 
състояние.

намират в трудно социално

В. В.
ни срещи, 
лни за младите,

селото.Бележка
от живота на тоя мла-мки 

дежки актив.
Вечерта в училищната 

сграда бе предадена съвме
стна културно-забавна про
грама, която след това про
дължи с танцова забава.

ИМА ЛИ ОПРАВДАНИЕ 

ДА СЕ ВЗИМАТ ДНЕВНИ?
сътрудниче-

Трайче Матушев». 
взводен

циализация на отделни 
функции, което не мо
же да се приеме за оп 
равдателно. Наистина 
тук не се касае за ви
соки дневни (от 20—40 
динара), обаче имайки 
предвид финансовите 
възможности и това са 
значителни средства.

Поставя се въпрос: 
за какво се обезщетя-

дин републикански 
ръководител на об 
щинско заседание 

в Босилеград направи 
забележка,

Е
сериозна 
когато узна, че тукдне 
вни получават и оне
зи, които „минат от 
една в друга канцела
рия".

Това наистина е та
ка. Общинските отбор 
ници, членовете на об
щинските обществено- 
политически организа 
щш и техните изпълни 
телни органи, на раз
лични комисии и съ-

ОПЛАКВАТ СЕ, НО НЕ НА ПРАВО МЯСТО
'

ват с дневни присъст- 
вуващите от Босиле
град, когато за същото 
време, което са загуби 
ли на работното си мя 
сто, не им се правят 
задръжки.

Такава практика си
гурно трудно може да 
се срещне на друго мя 
сто.

Републиката, в която се оп
лаква за наказанието и гьр 
си работа. Обаче той до 
преди работел, но поради 
спекула бил уволнен. 11. М. 
от Горна Лисина търси со
циална помощ от съюзните

в днозина граждани от Бо 
1у| силеградско се оплак- 

1 ват и възразяват на по 
стъпките на отделни лица, 
служби, трудови организа
ции и др. Оплакват се и от 
постъпките на местните ор
гани на властта — предимно 
инспекционните служби.

Това не изненадва, защо- 
то стават грешки. В повечето 
случаи оплакванията са оп
равдани. Обаче те не се от

правят на право място, до 
най-компетентните. Конкре 
тно до комисията за жалби, 
молби и оплаквания при Об 
щинската скупщина.

Вместо там — жалбите се 
изращат до по-висшите ор
гани: Републиканската скуп 
щина. Републиканския йзпъ 
лнителен съвет, Съюзната 
скупщина, все до президен
та на Републиката.

Така наприхмер Д. С. от 
Горна Любата, на когото съ 
седите не му дават вода из
пратил жалба до Република 
нския изпълнителен съвет. 
С това той е игнорирал най- 
компетентните за решаване 
по тоя случай общински ор
гани, а в случая и комисия
та, за която говорим.

Друга една жалба е изпра 
тена до Републиканския се
кретариат по градоустрой
ство и жилищно-комунална 
дейност.

Един младеж от Църно- 
щица, който се занимавал с 
търговска спекула (препро
давал агнета, за което бил 
наказан от съдията за нару 
шения с 1.000 динара) изпра 
тил жалба до президента на

вети, макар че са от 
Босилеград взимат дне 
вни. Разбира се на за
платите им не се прав 
ят задръжки. Изглеж
да, касае се за номер*

органи, .макар че за такава, 
не се е обръщал в Общин
ската скупщина.

Разбира се, всички жал
би и оплаквания връщат се 
комисия, където се разглеж
дат и решеват. Така напри
мер на своето последно засе
дание тази комисия е удовле 
творила на иска на М. П. 
от 1‘. Лисина да му се опре
дели социална помощ, защо 
то за това има нужда и ус
ловия-

По жалбата на Д. С. от Г. 
Любата е заключено компе
тентния общински орган да 
реши не само тоя, но още 
и хмного други подобни слу
чаи в това село.

В. В.

— Изглежда ще минат още мно
го години докато Тлъмино получи 
ток. Ето защо моите съселяни започ-~ тнаха да го наричат „ 1 ъмнино .

На това нещо един горнолиси- 
нец, който има ток възрази: има ли 
поне месечина в неговото село.

Казано на събрание

Познават ги 

дрехите
по

• а а

На събрание в Горна Лисина е- 
дин земеделец каза:

— В тези зимни дни се налага 
по-често да пътуваме до Босилеград, 
но трудно ни приемат в автобусите. 
А ето защо: за да се качиш в авто
буса, когато чакат много пътници, а 
така е сега почти винаги, трябва да 
си хубаво облечен . . . или пък да 
обещаеш на кондуктора черпушка, в 
Босилеград!

Зад всяка врата 

магазин
На обстоен начин тази ко 

мисия разглежда и всички 
други неща, които са в ней- 

Обачена компетенция, 
крайно време е тя да не се. 
пренебрягва.На същото заседание друг взе 

да говори за търговията:

— В центъра на Босилеград ко
ято и да било врата да отвориш, ви
наги ще влезнеш в търговски мага
зин. Струва ми се, че е това добре за 
магазионерите. Нямат възможност 
да правят голями дефицити както 
преди.

В. В.

Тлъмино или 

Тъмнино
Дори ще изпаднат по-добри от 

селските си колеги.
-На заседанието на Общинската 

конференция на ССРН в Босилеград 
един тлъминец каза: в. в.ч
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Димитровградска
хроника
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Из живота ва партийните организации От какво се оплакват гражданите в Димитровградско

Защо са изключени 23 

комунисти от СК в комбинат 

»Димитровград«?
НЕКВАЛИФИЦИРАНИТЕ 

ИСКАТ РАБОТАНа последната конферен
ция на организацията на СК 
в комбинат „Димитровград“ 
бяха изключени 23 комунис
ти от общо 139 членове 
тази организация- Основна
та причина 
на членския внос 
ствието на изключените на 

конференции. 
Почти всички, с изключение 
на един изключен, който при

да получат. Двама от тях са 
били на специализация в 
чужбина, четирима получи
ли кредити за жилищно стро 
ителство, трима ползват об
ществени квартири, осем са 
съпружници в комбината 
итн.

и солидна производителност 
би трябвало да се обмисли 
сериозно въпросът, какво да 
се прави с незаетата работ
на ръка — неквалифицира
ната на първо място.

Защото:
— Търсещите работа не

квалифицирани са същевре
менно и бедни, без достатъч 
но средства за живот.

— Те са тукашна работна 
сила, която няма изгледи да 
напуска работното си място 
и да отива в други предприя 
тия извън комуната.

А въпросът за квалифици
рането е разрешим. Защо не 
се повтаря вече старата пра 
ктика, която някога гумара- 
та поддържаше — квалифи
циране на своята, работна си. 
ла. Общинската скупщина. 
Бюро работна ръка, при из
вестно участие и на предпри 
ятията, биха могли да пред
приемат мерки (като оси
гурят средства) за квалифи
циране на незаетите и тър
сещи работа. Иначе това ще ' 
са социални случаи, които . 
се отминават защото хората . 
са трудоспособни.

А като няма работа, как- * 
во е файдата от трудоспосо 
бността в осигуряването на 
средства за живот?

и кои са приети, и да дава 
препоръки, които нямат ни- 

ставки и притъжби" прате- какво правно действие, 
ни само 24 оплаквания. Само 
девет не са по трудови от
ношения. Има ли условия за 
квалифициране?

— До Комисията за „предна

А в приемането в повече-, 
то случаи е спазван редът 
и условията на конкурсите 
и са приемани хора с търсе 
ните квалификации и други 
условия-

е неплащането
и неприсъ

Трудно е човек да се отър 
ве от мисълта, че всичко е 
постигнато и че вече няма 
какво да се постигне, особе

партийните

Преброяване на населението
какво мислят в ко
МИСИЯТА

Комисията за оплаквания 
на гражданите при ОС в Ди 
митровград не е имала мно
го работа миналата година. Явлението, че повечето оп 
По-малко е имало писмени лаквания са по въпроса за 
оплаквания, отколкото мина работа говори все пак заня 
лите години, обаче най-мно кои неразрешени въпроси в 
го се отнасят за приемане- политиката на приемане на 
то на работа. работа, или за нуждата от

Веднага да си направим едно реално гледание и на 
заключението, че това на- квалификацията, 
маляване е резултат на не- Цитираме няколко реда 
що. Търсенето на причина- от доклада на тази комисия: 
та ни води към извода, че „Макар, че работниците, 
работите на органите в об- които се оплакват са с осно 
щината са подобрени, а хора вно образование и неквали- 
та вече знаят каналния ред фицирани, Комисията, счита, 
за оплакване и искане на че трябва, да се държи смет 
правда.* Предишните години ка тези хора да могат да бъ- 
и за незначителни неща, хора дат приети на работа, защо- 
та се обръщаха направо до то повечето от тях могат бър 
председателя на република- зо да се квалифицират. В 
та, до съюзни и републикан периода от 1965 до 1969, . го- 
ски органи и това усложня- дина в комуната общо са 
ваше работата на тази ко- приети на работа 287 неква- 
мисия- лифицирани работници. За

това комисията е на мнение, 
че не бива да се ангажира 
и да настоява за единични 
случаи, но да се установят 
съответни критерии за при
емане на работна ръка, към 

работа, които да се придържат тру-

НАЗНАЧЕНИ СА ИНСТРУКТОРИ 

ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО
По предложение на Общинската комисия по пре

брояването в Димитровград Общинската скупщина в Ди
митровград на днешната сесия е назначила деветима 
общински инструктори по преброяването. Това са: Алек
сандър Леков, Владимир Николов, Младен Димов, Ди
митър Величков, Виктор Илиев, Васил Петров, Райко 
Ацев, Любен Любенов и Първан Тодоров.

Скупщината също е установила имена на редица 
улици в града, а улиците в селата Желюша и Лукавица 
са получили също имена.

Всичко това са прави предимно с цел да се улесни 
преброяването на населението и на жилищата, което ще 
започне на 1 април тази година.

МгН.Н. '—г - -

вежда семейни причини, за 
явяват, че не могат . да пла- 
тлгоред тяхно мнение е го
лям.

но когато се знае, че членът 
на СК няма никакви приви
легии в обществото, а напро 

по-големи задължения
НАЙ-МНОГО ОПЛАКВА
НИЯ ОТ НЕЗАЕТИТЕтив

Но да видим дали наисти- като авангардна сила в на- 
на изключените от СК не са шето самоуправително соци 
могли да плащат членския алистическо общество. Зато 
внос има'йки предвид тяхна ва изключването в комбинат 
та зарабтока през 1970 годи- „Димитровград“ 
на. масово да е, естествен процес

Божа Стоянов през 1970 На реорганизацията 
година осъществил през ми- каква трагедия за 1 
налата година над 2 милио- Някои разбират това изклю 
на стари динара личен до- чване. По този начин Съю- 
ход- Миряна Ставрова, зае- ' Зът на комунистите само за 
дно’ с мъжа си, който също здравява редиците си като 
работи в предприятието, о- се освобождава от всичко 
коло 3 милиона; Борис Стоя случайно влезнало, което ня. 
^ов заедно с жена си над ма нищо общо с програмата 
2 милиона динара. Средните и целите на СЮК. 

доходи

На<й-много са се оплаква
ли хора, търсещи
Оплакването е, че има не- довите организации“, 
правилности в заемането по Тези редове, които сме ци 
предприятията, или се молят тирали звучат като предло- 
да им се помогне да намер- жение, което на някакво са 
ят работа, Повечето от хо- моуправително 
рата изтъкват, че нямат сре на представители от предпри 
дства за издръжка. ятията би трябвало да се

Комисията е била безпо- обсъди, макар и по инициа- 
мощиа да им помогне. Едип тива на синдикалните орга- 
ственото, което може да на- низаци.
прави е да пита комисиите Без да навлизаме в това, 
за приемане на работна ръ- че квалифицираните кадри 
ка или в Бюро работна ръ- струват по-евтино, защото 
ка как е минало приемането веднага са готови за работа

м. н. н.

колкото и

а не ня- 
кактоСК, съвещание

на Д. Йотовмесечни лични 
изключените възлизат на над 

, 1.000 динара. Значи, причи-
която те привеждат 

членски внос
А тук, в „Балкан" работата, колкото и чи- 
да е, предизвиква недоумения. Талка ста

нала чистачка, а предишната станала помощ
ничка в кухнята. За по-голяма беля новата 
помощничка е жена на директора на пред
приятието. Независимо колко законна е пос
тъпката, хората отстрани си го тълкуват спо
ред народната — господ първо на себе си е 
направил брада.

И не може човек да не се пита — що им 
е трябвало на тия, които решават по кадро
вите въпроси в „Балкан", да правят такива 
смени, когато знаят, че веднага ще се раз
вият приказки за несправедливост и лошо 
отношение към тия, които си нямат „здрава 
чужда гьрбина"?

Впрочем материал за такова размишле
ние има. Ако е вярно, че и двете са без гот
варска подготовка, както се казва, естествено 
е, че тая, която повече време е стояла в кух
нята има повече право да си остане там. Си
гурно има по-голям опит, ако в ншцо друго, 
поне в миенето на съдове.

Компетеитнито от самоуправйтелните ор* 
гани в предприятието би трябвало да си по
мислят малко — защо така доста уронват ав
торитета на ръководителя на „Балкан".

ВИДЯХМЕ я неотдавна в една от кръч- 
„Балкаи" в Димитровград. Когато поВместо

обществена
хроника

нитата стамитс на
следните нощни гости се наканиха да си идат, 

метлата и взе да чисти помещението
— ВИСОКИЯТ
— не може да се приеме по 
простата причина, че имен
но изключените спадат в ка

с добри лични до

тя взе
— да бъде приготвено за сутрешните гости. 

Знаехме и от по-рано като помощница на 
— година, две, три — може би итегорията 

ходи. И още нещо: на всич
ки предишни заседания на 
партийната организация 
просиите другари са заявя
вали, че ше платят членския 
си внос. Партийната органи 
зация е проявила нужната 
толерантност и не ги изклю 
чила по-рало въпреки, че ня 
кои от тях имали да плащат 

внос за осем и по-

готвачката 
повече. И това ни озадачи.

Не ни се удаде да приказваме с нея, не 
искаше. Но други ни подказаха каква е ра
ботата.

въ^

_. Талка ли, рече един от нейния колек
тив. Чистачка е сега. Чистеше ресторанта на 
гарата малко, а сега ето я тук чисти и пома- 

това-онова. Става и така по предприя- 
и виж, така става и в нашето. Впрочее,

га за
тията
едно време тя сама искаше по-лека от готвар 
ската работа, защото била закъсала нещо 
със сърцето. А когато я преместиха не беше 
й по воля — зарад заплатата ли, зарад друго 
ли — не умея да ти кажа. Но стига ти и ка-

сачленски 
вече месеца.

Причините са в нещо дру 
го. По наше мнение с реор
ганизацията СК се освобож 
дава от членовете на хартия, 
от ония, които са влезли в 
организацията с определени 
цели, с надеждата, че като 
членове на СК ще имат при 
аилегии в обществото, па и 
в своята трудова организа
ция. А мнозина от изключе
ните са получили 
вото всичко, което са могли

зах — рече.
Става така — да_преместят работник 07 

едно на друго работно място. Някога по же
лание на работника, някога по желание на 
директора, някога съвсем законно, по еди- 
каква си оправданна причина. Но когато ра
ботникът се противи на такова решение — 
тогава има нещо, което иска обстойно проу-

сасо т
м. н. н.чване.от общест
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БосилеградОЩЕ ЕДИН ШАНС ЗА 

КОЖАРА »БРАТСТВ0« Разгледани тезисите на
Съвместно заседание на политическите рък^

ждусобните отношения и ните ра,„
връзките помежду републи- Във ВС1г1 

Ето защо е необходимо ките и общините. По-опреде баче центь?
Тиетата конференция на СК лено трябва да се устано- положени»!
■Д Съпбия по-задълбочено вят и материалните иитер- трудовия Дям
шниските скупщини в свет- Ва, а с оглед на ограниче- щите проьЗ 
лииата на промените на на- ните материални възможно- За да се ^ 
шата обществено - политиче сти такива общини не могат мократичвД 
ска система. да бъдат самостоятелни. По ще се насД

радя тази причина и Боси- политическ?
леградската община досега включено 1

Така ще се I
ализира редица важни зада воположнш, 
чи. Например в областта на ито не се I 

Във връзка с втория въ- съобщенията, здравеопазва- човек и сдр 
прос Лазаров изтъкна, че ме пето, учебното дело и др. Най-ваяЯ 
ждуобщинското сътрудни- Занапред по^голямо внима- щите ■ проц 
чество трябва да бъде резу- ние трябва да се задели за да се према 
лтат на общите интереси на намаляване на разликите етатизъм и 
общините. Единствено така между икономически разви- начини, 
ще бъде от полза. Ако се тите и изостаналите регио- ствено пред 
има интерес то може да об- ни. базите,
хваща и по-големи региони. Иван Митрев, председател Федерацц« 
В случая обаче някой ако наг общинския синдикален Ще създава 
прикрива интересите си с съвет: — Нужно е преустро. ноправие «а 
помощта на съвместните слу йство и активизиране на об- и наРодноср 
жби и институции, сътруд- ществено-политическите ор- н.а съгласу® 
ничеството получава друга ганизации в комуната. Един Само така 1 
насока. Такива тенденции ствено по такъв начин с го- ществена ко 
съществуват. Конкретно в товност ще посрещнем тези- то общество, 
заключенията стои, че се ка сите. В констит
сае за обединен икономиче- Стоичко Ангелов, секре- нщнските, а| 
ски регион, което не е точ- тар на ОК на СК: — За ус- публиканск

пеха на обществено - поли- главна дума 
За финансирането на тези тическите и стопанските ак- вено'п°лйтич 

служби нужни са определе- Ции има отделно значение Управителни 
ни критерии. Те ще оправ- личната и обществената от- Така Ще се 
даят ролята си ако действу говорност. Това нещо се чу- Р^ния етат 
ват в общините с качестве- вствува и в недостатъчната нася в репу! 
ни услуги. „ последователност по въпро- ™те- Основ

Междуобщинските полити са за развитие,-на недоста- бъд^т пром 
чески организации, по мие-' тъчно развитите краища. Е- те' Ще бъА 
нието на Лазаров, трябва да то защо сега очакваме мно- 4X11 сегашн 
се изборят за решаване на го от републиканския- фонд °бщините д 
най-належащите въпроси в за развитие. ^ и преизпитв
която и да било община. По-специадно Ангелов из- Аа 06

Никола Велинов, член на тъкна неравномерното ^ раз- ло_ВСяКа 
изпълнителния отбор на витие на отделни народно- « българска 
ССРН: — В заключенията сти в републиката Сърбия боРи 33 с°<5 
на междуобщинската кон- без оглед на констихуцион- ЦИЯ* При то 
ференция недостигат нужни ното равноправие. Напри- конкРетни Р 
детайли за по-нататъшно ме мер, някои икономически ® тезисш 
ждуобгцинско сътрудниче- въпроси в комуните на бъл- но за рази 
ство. Получава се впечатле- царската народност много тъчно Р33 
ние че тенденцията на меж по-бавно се решават в срав- Съответният 
дуобщинските служби и ин- нение с други. .
ституции е да се създава -фонд разпод
нов околийски център на реч на Бериша Весав 500 милиом* 
деиствуване. За това се по-

В разискванията взе
стие на Бериша Весав. Меж ства няма Д1 
ду другото, той каза: — Тези Важно 
сите, по които разискваме 
са израз на предстоящите 
промени в нашата обществе силеградскат 
но-политическа система. За ни проградш 
сега ЦК на СК в тях е пред
ложил основните и най-важ 
ните начала за по-нататъш-

ОТ 3 СТР.манията и че загуби сигур- пред ще бъдат основна пре 
какви ще бъ- чка за по-добри делови ре-ОТ 1 СТР.

, - но ще-има, но
на управлението в „Братст- дат ОТГОВОр ще даде заклю- зултати. 
во" и целият трудов колек- чихедната сметка на предпри 
тив максимално да се анга-

I
Преценявайки, че подобни 

дуели и разисквания не вод
на ос-

ятието в края на месеца.
жират за заздравяване на 
положението, а службата на 
общината и общественото тия основни данни в анали

за, представителите на пред
приятието, очевидно разде
лени в две основни групи,

Вместо да се разисква по ят към разрешаване
новиия проблем — загубите 

„Братство“, отборникът 
Борис Борисов постави въ
проса може ли новото ръко 
водство на предприятието да 
даде отговор пред отборни-

Общинската скупщина за де или неоправдаността на от- ците по кой па шн ще се е 
ловите резултати в „Братст- делни най-нови похвати в пират загубите. Той съвсем 
зо» колектива. Новоизбраният оправдано -поиска от ръко

водството на предприятието 
със заключителната

вкниговодство постоянно да 
следят положението в тази Има тенденции към съз-

околийски цен- не е била в състояние да реорганизация и навременно 
да осведомяват Съвета, сто- доказваха, всеки от своя гле

точка оправдаността
даване на 
трове

панско-политическия актив и дна

директор заяви и пред сто-
- Изходна основа за разис- папско-политическия актив заедно 
кваннята представляваше и пред отборниците на Об- сметка на представи 
анализът на службата на Се ниската скупщина, че в пре Общинската скупщина и ед- 
кретариата по стопанство н- дприятието не е имало ни- на санациоина програма, от 
финанси, ко*Лто макар и не- какви нормативни актове, че която да се види как и от 
пълен, все пак обрисува в едвам сега е изработена си- кои средства ще бъдат сани 
главни черти положението в стематизация на' работните рани загубите, за които все 
тази трудова организация- места, правилник за разпре- 0ще не се знае колко са и 
Според анализа до 30 ноем- деление но личните доходи, какви са. Твърде неубеди-

пред

ври 1970 година съвкупните правилник за вътрешния телни бяха уверяванията на 
задължения на предприяти- ред, въведени норми итн. отделни членове на колекти 
е1*о възлизат на. 5.364.850,51 Другата група доказваше, че ва> че работниците, ако тря- 
динара, а вземанията от ку- посочените нормативни ак- бва, сами ще се откажат от 
пувачите възлизат на около тове са съществували, но ос личните доходи за да се са- 

. 2."803;.730,56 динара. Остататъ новна грешка е че не са за- нират загубите. Трябва да
кът от задълженията тряб- читани, че новата система- се подчертае, че представите 
ва да се санира от активаТа тизация преследва целта за ЛИте на „Братство“, а и це
на

но.

предприятието (от стой- отмъщение към отделни хо 
ността на недовършеното ра с оглед, че е премахнато' варително е разглеждал' и 
производство, запасите от го работното място секретар на приел анализа на службата 
тови материали и готови про 
изведения). Обаче в анализа 
се изразява съмнение да ли
тази актива ще може да по- най-различни' групи още вед се 
крие всичките задължения- наж показва, че междусоб- 
В анализа се изнася факта, че

лият колектив, който пред

на Секретариата по стопан
ство и финанси, бяха единни 
в оценката, че це трябва да 

въвежда принудително

предприятието и технически 
директор. Този дуел между

ръководство, че колективът 
ните отношения в този ко- със собствени сили ще успее 
лектив, въпреки уверявания Аа се справи с положение-- 

с та, че органите на управле- то'
текущата сметка на предпри 
отнето е блокирана 

4.527,975,00 динара, че задъл Обаче, както каза отбор
никът Борис Борисов, зад 
тези добри желания на ко
лектива и на ръководството 
няма никакво материално 
доказателство, което би би
ло убедително за отборници 
те. Още повече, че в устата 
на отборниците все още е 
горчивият вкус от преди две 
години, когато представите
ли на бившия „Фабрад“ уве 
ряваха по същия начин от
борниците, че вече няма да 
чукат на вратата на Общин 
ската скупщина.

нието ще успеят да се сЦрав 
ят с положението, и зана-женията са по-големи от взе

недостатъчно 
не означава,ставя въпроса.колко’те - са 

на равнището на задачите 
си. По-точно колко добре са 
организирани.

Владимир Стоичков, пред
седател на ОС: — В по-ната
тъшните подготовки по рео
рганизация на обществено- 
политическата система от 
значение е да се уточнят ме

уча-

е се 
общини, към

ства. !ЛЕСКОВА

Л еляните и работниците 
^ могат да бъдат спокойни 

още някой месец. Нане 
отдавнашното заседание на 
комуналната общност на 
здравно осигурените не се 

даден, имайки предвид взеха решения за увеличава- 
всичките отрицателни после не размера на облаганията 
дици от принудително ръко за здравно осигуряване. То

ва обаче не значи, че няма 
да има увеличение за тази 
година, защото бе казано ня 

състав

\Някои представители
лекарите, т.е. на здравните _________
заведения бяха упорити — та, по предпр), 
дългове се правили, много лата страна. - 
разходи имало, не могло без дим трябва ^ * 
увеличения. дицински Цв-

на те ремъка, к 
гаме ние на' ■

С КЛОНОВЕТЕ# По този начин на колекти 
ва на кожара „Братство“ бе
ше

Здраве и осигуряване
водство, още един шанс, да 
направи поврат в своята ра
бота и да .се залови с основ

аното —
ЗАЩО И ЛЕКАРИТЕ НЕ ПК 

РЕМЪКА?
как така — новият

с производство, а да на комуналната общност не- 
пресече веднага личните ин- ка си Решава въпрЬсите след 
тереси и. лошите междусоб- три “есеца- 

отношения. Същевреме
нно, това е и шанс на орга-. п0 същия въпрос. Заседава-
ните на управлението, кои- ха политически ръководите- Слушаха ги ръководни хо-носките, т.е, / 
то в досегашната практика ли от ?омУните, да обсъдят, Ра. представители на земе- всичко, за ко

____ - у съвместно със завода и с Аелеките производители и кяявя тук'-'"
неразбираеми ре- лекари, може ли да се оста- Упорствуваха — да не се уве нови отделя » 

шения, това и шанс и поука не при сегашното облагане личават размерите на обла- когато ей го У 
за първичната - организация или Ще се увеличи. Димит- гането, поне. до сесията на там има так®’ 
на Съюза на комунистите РовгРаАският председател на н°вия състав на общността, лекуване. Ак®. 
която също не успя ла се скупщината и секретарят на * Къв център
тт_лт У я да се комитета бяха категорични: Никой обаче не постави тпябват ли У®
издигне над личните интере, „Не желаем никакви увели- един съвсем реален -и необ^ ако увелича»* 
си и да се с?свободи от раз- чения, особено на селското хоДим въпрос на лекарите: тори по села*' 
колиническата дейност на облагане- без пред- „А бе, другари доктоои вие на с уредя0*-
отделни свои членове. ка^ сеНОхарчатОТВсъбраните СаМО Увеличение искате. Но Аа 6иеМ }

л пари. И трябва да питаме я ни кажете, какво сте на- А и АРУ10 .'
А. Йотов хората на събрания“. правили да ограничите раз- болниците яя*

(Вьар >с, кой го не е повД(приема Бяхме на едно заседаниени
щ

та на злополуки.
Банката води валутни сметки иа 

със заплашане на лихга от 6 и 7Д1ЙПИ“ 
Спестовната служба ^((ентралата на банката 

работи всеки работен ден от 7 до 19 часа.

и по- 
дствия.

частни лица

Телекс — 1*6-79 ЧКБ 
Телефони: 20-15, 21-15, 33-63



Из нащяте села
'Л

Дукатчани ще строят път Съвети Iна лекаря

1КС КАШЛИЦА
:: силеградски селастад0*1™0“'4’3' който да

се готви за обемна акция рже Центъра на селото с 
О. която да започне през про! центРалното шосе при „Две

Ч^чаема легга' Става въ"Р°с за из- Реки".
>5 '!= гражданв на път в дължина дтаат _Аукат е между ония села 

комуната, които

шия път имат и в започната 
акция за изграждане на у- 
чилтцна сграда. Строител
ния материал се пренася на 
коне.

ПРЕЗ зимните
век сигурно се е пГл“™ Вс™ ~
Аица« е това каш-

Ето какво е: кашлица се състои от силно 
шане, чиято сила зависи

Ата 
•ук об- 

значе- 
редстоя-

*,лна де
«1ИЧН0СТ
^обемна 
Ъ бъде 
деление. 
;;'г проти
№ в к0
:>,уДОВИЯ 
ЗДД- 
Кедстоя- 
(< цепено 
главния 
ЕОрми и 
ьпосред- 
|-Лта от

Сяанрел 
?а«- 

Гнароди 
'.основа 
5>ер

изди-
от съпротивата, която 

среща въздухът през органите на дишането. 
Различават се

Л внай-лоши пътища и съобщи 
телни връзки. Поради 
причина и редица 
не могат да се проведат. О- 
баче на й-го леми

За изграждането на пътя 
населението ще ссъбере 15 
хиляди динара. Също така 
акцията ще бъде значител
но подпомогната от лисин- 
ската земеделска коопера
ция, търговското предприя
тие „Слога", а очаква се по
мощ и от другите стопан
ски организации.

два вида кашлица: влажна н 
суха. Влажната кашлица е полезна, защото осво
бождава дихателните пътища от секретите и зато
ва не бива да я спирам с лекарства. Сухата 
лица е вредна и изморителна, особено за ония хо
ра, кои то страдат от хроническа сърдечна 
татъчност. Значи тази кашлица трябва 
купа с лекарства.

Трябва да се знае, че кашлицата е симптом и 
на други болести на дихателните пътгаце. ще по
сочим някои от тях:

ТЮТЮНОВ ДИМ — Упоритото и постоянно 
кашляне е последица на злокачествено заболяване 
на дихателните пътшца. Американски учени 
ват тук като важна причина външната среда — 
замърсеността на въздуха и климата. Но тук за
числяват и пушенето т.е. действието на тютлве-

тази 
акции неЧЕТИРИ

АГНЕТА
ЯСЕНОВ

капь
трудности 

с ежед- 
стоки.

има в снабдяването 
невните хранителни 
оказване на бърза помощ и

недос- 
да се ле-в

АР-
в момента 

трудности пък
не но-малко 

зарад ло В. В.ДЕЛ изтък-

Съвети н> правникаВ стадото на Дими
тър Антонов, земеде
лец от Ясенов дел ед
на овца обагнила 4 аг
нета, от които три са 
живи. Това е единстве 
ният случай в Ясенов 
дел, а и в този край 
изобщо, овца да обаг
ни 4 агнета.

В стадото на брацна. 
Димитър, Мирчо, мина 
лата година 10 овце се 
обагнили по втори път.

:•
вия дим.

Хронически бронхит е катар с изкашляне на 
слизести или слизесто-гнойни храчки, койгго трае 
повече от три месеца.

Бронхиална астма и пневмония винаги са пос
ледвани от кашлица. Но постоянното кашляне, при 
дружено от ниски температури е обикновено свър
зано с туберкулоза на белите дробове, особено * 
нашите предели.

Грипът и настинката винаги са последвани от 
възпаление на лигавицата на ждрелото и носа, и 
затова кашлицата е неминуема, Тази кашлица не- 
пушачите много по-лесно лекуват от пушачите.

Кашлицата понякога може да бъде и обикно
вен навик в нервните хора. В сегашната 
иа се говори за психосоматична кашлица, а това 
е оная, която няма никаква връзка с болестите на 
дихателните пътища.

ЛЕКУВАНЕ НА КАШЛИЦАТА — Влажната ка
шлица чисти дихателните пътшца и не бива

Когато животно направи 

щета на друг стопанин
еси. 
осъ- 

- наше-

^на об-
и речщини

2общест
само-

'-зации.
• феде- 

пре- 
[ ОбщИ- 
и ще 

‘Зщини- 
2 го вси- 
^цш в 
визират

на един стопанин направи 
някаква щета на друг сто
панин, отговаря притежа
телят на животното, без 
оглед дали животното е из 
бягало или не. Притежате
лят също отговаря и кога
то животното повреди или 
причини друга щета на 
слугата,, който _ го гледа и- 
ли работи с него. Прите
жателят на животното мо
же да бъде освободен от

резултат на висша сила 
или по вина на повредения 
или ощетения.. •

И. М.
Когато някой стопанин 

завари чуждо животно в 
свой имот, как му прави 
щета, той има право да го 
залови, но не и да го убие. 
Тогава върху него той до
бива така наречено залож
но право. Това значи, че 
може да го държи като за 
лог за искане на възмез
дие за направената щета.

медици-

ДО КОГА ЩЕ 

СЕ ЧАКА?
Е да се

спира с лекарства. Сухата кашлица обаче трябва 
да се лекува, т.е. да се направи влажна. Болният 
трябва да стои в влажни

* изця- 
Ш така.
& да се - - 
51НЦИПа 
Ь са и

и умерено затоплени по
мещения, защото влажният въздух намалява драз
ненето на кашлица. Иначе за лекарство против ка
шлица — трябва да дадем правото на избор 
каря.

В магазина на земеделска 
кооперация «Ерма" в 
Пресека и днес няма 
трически ток, макар че мре отговорност само ако дока 
жата е доведена още 
1970 година.

Недалеч от

%
село

елек-
Ф каза- 
^доста7 
раища.

на ле»

Д-р Й. Поповичпрез.кански же, че щетата е станала в
:>ента с
. :оето е ставен електрически стълб, 

но не се предприемат мер
ки да се постави и жицата. 

Защо се чака и какво —

магазина е по-

това
< сред-
:шават, не знаем?
витите На магазинера и на пот- 

и Бо- Ребителите остава да си за
дават въпроса. — кога най- 
посло някой от компетентни 

? сРеА те в кооперацията ще са за7 
ангажира да се разреши то
зи въпрос.

годин паваМу ама за кво и що йе не знам.

— Я че ви кажем, насмея се сват Гога и 
дърпну пердето. Те койе промените времето и 
затърше береЬетат-Ьимну къмото йедну групи 
младиню. А

онкрет|>
сега нека ми каже некой оди 

двоицата койе йе мушко, а койе йе женско.
вас

В. В.
Гледам я минуше двойица с дълге косе, дъл

ги балтоне и широке панталоне. Девойчето ко 
попадия — дрея му доземи, ама озад расечено 
та му се лг>снула дебелата меса.

Й. М.

■тритгя- 
шцина- 
— в ця 
да ви

тая ме- 
Пирот,

малко работят, или са дори 
излишни, дали тези извън
редни пари, които се полу
чават. за извънреден труд 
кога е необходимо да се 
дават,, т.е. дали действително 
се заработват. А и заплати
те да видим, и друго там, па 
да посравним с предприяти
ята.

СА СТАНУМО■

— Памтиш ли 
нийе беомо ер$ен>е

Манчо, сепну ме Гога, ка 
не можеомо да видимо

жену колено, а гледе са кво йе чудо. Върнуше се 
на старуту моду, ама ко че Ьу препрайе 
цити, расекли назад та па да 
то. Е те ти са койи

на

ГРАД синдра- 
се види и кратко- 

поразише времето.НАТ Соърну некня сват Гогу у ,,Гациното" да 
си пооратимо и да пийемо по чашу. Седомо куде 
пенджарат, а надзор убаво време кока йе пролет. 
Народ се ушмигало. Младиня ко на сваНи петак 
дошла на сгледушку. Тамън наручимо по пийе- 
№С дойде и кум Денко та седе на нащу масу. А 
сват Гога зинул през пенджарат и ич ни не чуйе

И тогава да пресметнем, 
па ако трябва,, да плащаме 
— болен за цена не пита.

Денко, дека йедън ад<ЛшЛ дГГГкГе бид 

ко момчето да пройде за резил.
*) та замал-

Такъв въпрос не бе поста
вен. '■ — Далитгегне- 

се при- 
' ле^ла, 
какво,

>Ле е, а
'ели за иска. . 
вим та- 

ще 
!Я? И

АОК-
‘аторий 
,А» а ие
•довете. «чорбаджии“ и на Завода, и 

на здравните заведения.

га това чудо има нанадоле?

ДеКа нигде по 
косе колко у Цари-

— Казую човеци, Манчо 
Сърбию нема толко дълге 
брод.

А тйй е необходим, защо- 
то всякъде може да се по- 
г/ритегне ремъкът, когато се

кво оратимо.
— Куме, рече Денко, ти си стар човек да 

убаво време през 
месец. Гледе кво йе бре, кока йе пролет.

ми кажеш памтиш ли текова 
големи
Я ме стра дървията че почну да цъвту па че 
соийе после кривъцЪт та реНия ич нема да има. 

— Право да ти кажем, Денко, текова време 
нейе имало. Това чудо поче оди некою

Е са смо станули град,Дано въпросът се постави 
ли от новия състав на кому- | а със здрааийс допетак.

налната общност на здрав
но осигурените. Нали те са по-рано

МанЧа с.р.

'ам по 
*> които М. Н. Н.



Изкуства* Просвета *КултураЛо решение на ОС
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Детската градина и 

забавачницата съединени
У-и '• • •

ята на нейната работа, с фи- ботата на комисията, особе- 
нно във връзка с даннитеЕДИН ОБИКНОВЕН про

фесионален образователно- 
педагогически въпрос по сте 
учение на различни обстоя- 

политически

зическото съединяване се ма
рушава вътрешния ред в за броя на децата за разме- 
детската градина в чието фи ра на средствата, които се 
нансиране участвуват и ро- събират от родителите и за 
дителите. По тези причини 
Съветът за образование и 
култура се застъпваше да не 
се вземат прибързани реше
ния, но да се потърси изход ше 
в дограждането на още две момент. Членът на комисия 
помещения в рамките на гра 
дините, с което би се решил 
и въпроса със забавачница- дори предложи детската гра 

дина да се присъедини към 
От друга страна пред от- основното училище „Моша 

борниците бе прочетено и 
писмото, отправено от орга
на на управлението на дет-, 
ската градина в което се ка отхвърлиха заключението на 
зва че с формирането иа ко Съвета за образование и кул 
мисията са нарушени само- 
управителните права иа дет
ската градина, която изоб- най-близко до едно настина 
що не е била запозната с це дългосрочно решение на про 
лите и работата на комисия блема със забавачницата, 
та. Същевременно в писмо* Трябва да се има предвид, 
то са направени редица за- че в Димитровград все още 
бележки по отношение ра- няма традиция, че това е

Телства прие 
днмензин по който трябва
ше да решава Общинската 
скупщина. Още на миналото 
заседание на Общинската 
скупщина от 28 декември 
миналата година бе взето ре 
птение да се образува коми
сия от петима отборници, 
-която да проучи положение 
то в детската градина и въз 
можностнте за присъединя
ване на забавачницата към 
нея. В информацията си ко
мисията констатира, че ка
пацитетът на детската гра
дина не е използван, че раз
ходите възлизат на 350.000 
стари динара за едно дете и 
че съществуват всички въз
можности в същата сграда 
да се премести и забавачнн 
цата. В информацията на ко 
мисията за казва също така 
че съществуват възможност 
ти по време на четиричасо- 
вото си пребиваване децата 
от забавачницата да получа 
ват суха храна в детската 
градина, в чието финансира
не би участвували и родите
лите. Начинът на финанси
ране на забавчницата да се 
•уреди с отделен договор ме 
жду органа на управлението 
на Общинския фонд за не
посредствена детска защита, 
основното училище „Моша 
Пияде" и Общинската обра
зователна общност. Предла
га се също така да се напра 
ви изменение в Статута на 
детската градина и да полу
чи статут на учреждение за 
предучилищна възраст.

Разглеждайки информаци 
ята Съветът за образование 
и култура при Общинската 
скупщина се съгласи, че ка
пацитетът на детската гра
дина не е използван рацио-

работата иа персонала на
детската градина.

В разискванията доминира 
главно икономическия Забавачницата

слабост лежи в недостатъч
ното популяризиране на то- 

учреждение всред 1?абот- .. 
Трябва да се има

та и отборник Иван Лазаров от тозипърво учреждание 
род й че с развитието на гра 
да нуждата от детската гра
дина ще става все по-голяма 
и по-голяма. От друга страна 
изглежда мнозина от работ
ниците не са запознати с ус 
ловията за приемане на тех 
ните деца в детската гради
на. Все още не знаят, че ра
ботници с низки лични до
ходи плащат само по 40 ди
нара месечно.

Струва ни се, че основната

вата.
циците.
предвид, че персонала е го
тов да въведе и втора смя- .

Пияде“.
Въпреки, че отборниците

на доколкото има достатъ
чен брой интересуващи се..

С една дума, с простото фи* 
зическо съединяване на за
бавачницата и детската гра
дина проблема си остава ви*

тура, струва ни се, то беше

сящ.

Д. Йотов.

Спокойна вода. Слънцето е високо, припича. 
На едва забележимата вълна потрепват рит
мично два поплавъка. Единият тапа от вине-

сребриста бабушка. Мята се, подскача. После из
тегля същата рибка и плешивият. Слънцето при
пича.

но шише, другият — изящен, боядисан с червено 
и жълто, със синя ивица покрая, купен наскоро в 
магазина за риболовни принадлежности. Въдицата 
с тапата

Да хапнем нещо — обажда се младият, и 
посяга към хубавата чанта от свинска кожа. Из-.- 
важда сандвичи, завити с пергамент. Отстрани по
ставя половинлитрова бутилка „Ореховка". Плеши 
вият слага до сандвичите хляб и две селди.

— За нашето запознаване —- усмихва се мла
дият. Пият една след друга по две чашки. Горещо * 
е, младият съблича ризата си. Очите му придоби
ват блясък, приличат на разтопено масло. — Оби
чам да ходя за риба. Да избяга човек от града, да 
се скрие някъде край водата и да си лови риба.. 
Цяла седмица се трепем, но в неделя 
А щом е почивка, то на риболов. Още по една.

Плешивият не отговаря, изтрива запотеното, сит 
чело с кърпа.

— Вие ми харесвате — продължава по-младият. 
— Вие сте честен човек. Аз познавам хората. На* 
трийсет и седем години съм, наистина, но имам 
опит. Вие ми харесвате. Да пием брудершафт.

Водката е силна. На

е на плешивия мъж с железничарски пан 
талон. До него седи по-млад мъж, със светла риза 
и буен перчем.

Александър Минковски
(НР Полша)

НА РИБОЛОВ почивка.

— Не кълве —нално, но имайки предвид 
сегашния профил на детска
та градина по отношение на 
възрастната структура, сис
темата и организацията на 
нейната работа, предложи 
на Общинската скупщина де 
цата от забавачницата дабъ 
дат приети в детската гра
дина но при същите условия 
при които се приемат деца 
на дневно пребиваване в нея 
и да се предприемат мерки 
за дограждане на две поме
щения в рамките на детска- 
та градина цел за която тя 
се застъпва — високите раз 
ходи и малкия брой деца в 
детската градина. Имайки 
предвид сегашния профил на 
детската градина по отноше
ние на възрастната структу
ра, системата и организаци-

казва младият. — Казваха ми,
че тук ще има щука.

Няма щука тук — отговаря плешивият. — 
Тук кълве само бабушка.

Мълчат и не плешивия започва да му 
шуми в ушите. Усмихва се и одобрително кима е 
глава. Младият налива, чукат се. После младият 
прегръща за врата плешивия 
ните.

снемат очи от танцуващите по- 
плавъци. Изведнъж тапата сменя ритъма и се скри 
ва под водата. Плешивият мъж вдига въдицата и 
зачаква. После изтегля. От водата изкача тапата, 
а след нея голата кукичка. Младият се усмихва 
иронично.

— Много изчакахте. Изяла е червея и си оти-

и го целува по стра—

Аз съм прост човек. — Младият говори не
естествено високо. — От работническата класа. Ба
ща ми се блъскаше 
бях, в Народната фабриката. Партизанин 

армия, тук два куршума имаше- 
— удря се по бедрото. — После 
Работа с

шла. във
Плешивият мълчи, хвърля въдицата. Сяда на 

плоския камък и изважда цигари.
— Закъснях — каза внезапно, 

къснявам.

школа и кадри.
ти с г™- Ех’ браТКО' най-труулно се рабо-
- »Г машините - трудно, с документите
век тона "° НаН'ТРУАН° - с хората- Живият чо- век, това е на^сложната

Плешивият
действително

— Аз винаги за-
— Работа?
— На работа не закъснявам. Работя по 

ниците, там не може да се закъснява Аз 
вам в живота. Веднъж искаха 
курс, обещаваха.

машина.
кима. Горещо му е, жегата 

на алкохола.
— А аз двадесет години на една и съша 

прекъсва той младия. — Жената 
ции. Веднъж беше пристигнал един 
си изгубил портфейла с документите Аз 
Р“ и зан*сох. Благодари ми,
Жената има претенции, че не

желез-
закъсня- 

да ме изпратят на 
че след курса ще ме преместят 

по-голяма гара. Щях да печеля двеста 
че. Защото аз работя 
лезниците, а заплатата ми 
ми да попълня въпросника 
ната вика: „Будала си. Никога 
добния момент в живота. Не

усилва •_

в гара- 
има претен-злоти пове-

вече двадесет години по же- 
е една и съща. Казаха 

и да го изпратя. Же- 
не си използвал у- 

умееш да правиш впе

инспектор и 
— го наме—

стиска ми ръката.. 
съм направил дума-

ше забеал3ежатМ°Геа'радоСтяЯвстарате^Гое'

вншат. ЖенатГщГмГос10 Забележат и Щ<= ме по-’ 
МдЯд„;‘ а ще ме «стави на мира.
- Бъди ' споко™ГбраткТтТ' ВН63аПНО 

съм твой приятел. Ги
— Усмихва

та за повишение. А
някога самичатление, да се харесаш на

могат? А ти си добър работник””' 3аЩ° АРугите 
работата". Аз й отговарям: „Остави 
збирам си от работа, всички

че си обичамразбираш си от
ме на мира. Ра

знаят това. Може някога да ме повишат. Но сам сяда*, 
харесваш, аз.

знаците, над“?"“т* рГботиш^Гж™^

Аа — плешивият не 
дума. „Ореховката" 
дият вади от джоба 
калка:

няма да се натрапвам, митакъв съм си и туй то".
В очите на младия светва любопитство 
— Ас въпросника какво стана?
— Нали ви казвам, късно го изпратих, не го Разбра за какво стават 

. е размътила главата. Мла- 
си кожен бележник и химн-

приеха.
Младият изтегля въдицата и на тревата пада
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а + просвета ★ изкуство
ЛЗ босилеградските училища

Нямат специалисти по 

мизикално възпитание
НИТО едно от босилеград 

■ските основни училища, ни- 
гимназията, имат 

по музикално 
•образование. Компетентните 
в училищата казват, че вся- 

Жа година обявяват

Ето защо много талантли
ви момчета и момичета, на 
които при друго положение 
музикалното образование би 
било сигурно тяхна бъдеща 
професия остават неоткри
ти, ненасърчени и незапоз
нати по основни понятия в 
тази област. Това е очебие-* 
що още повече ако напра
вим сравнение с училищата 
в Димитровградско, където 
музикалното възпитание е 
решено на много по-задово- 
ляващ начин.

Поради тези причини ос
тават неизползвани и ком
плектните музикални инстру 
менти за духов оркестър, 
който притежава основното 
училище в Босилеград. Ма
кар, че са получени като по 
дарък още преди една годи
на — те не се използват. Ед 
ва сега обмислят да се обър 
нат за помощ, която да им 
окажат музикалните специ
алисти от Димитровград.

то пък
•специалисти

конкур
си, но не могат да получат 
такива специалисти.

Наистина тези 
ти все още ги няма достатъ 
'чно и като такива могат да 
избират и работни места и 
■училища. Но ако им се пред 
ложат по-добри условия, ко 

■ето ще рече по-големи за
плати и възможности за ра 

‘бота, сигурно е, че 
-специалисти ще дойдат и в 
-босилеградските 
"Обаче върху 
"ние училищните 
не обмислят. И въобще не 
правят по-сериозен опит да 
'решат тоя въпрос. Музикал
но възпитание 
неквалифицирани за 
работа просветни работни
ят.

Славко Темерлин: Жътваспециалис-
1$$

НАКЪДЕ ВОДЯТ РАЗНОГЛАСИЯТА
щинаха времената, когато за босиле- 
|у| градските училища се говореше 

все най-хубаво. Минаха, защото 
училищата престанаха да работят как- 
то някога.

Босилеградските просветни работни 
ци не са много платени, обаче не може 
да се каже, че са и подценени. Дори за 
местните условия и възможности те са 
сега между най-добре платените. Всъщ
ност, касае се за другата страна на ме
дала: оправдават ли взетите средства?

Образователно-възпитателните резу 
лтати не задоволяват. Това е факт, ко
йто и предупреждава и тревожи. Защо
то училищата босилеградските са фа
брики. Учебното дело е най-развития и 
от най-голямо значение стопански отра 
съл в комуната.

Фактът, за който говорим е трезва 
констатация на всички, които добре 
познават условията и възможностите, 
постигнатото и пропуснатото. Тук не 
става въпрос за никакъв скептицизъм.

Дори и беглите анализи показват и 
нещо друго: недостатъчно развити са- 
моуправителни отношения и лоши от
ношения в училищата. И тъкмо тези 
моменти действуват отрицателно вър
ху успеха в училищата. А, когато само- 
управителните отношения взимат пог
решна насока в училищата и взаимни
те отношения стават лоши и непоноси
ми. В такива обстоятелства безотговор
но и слабо се работи.

За съжаление, в повечето училища 
в комуната съществуват лоши отноше
ния. И колкото те са по-рязки, толко
ва и успеха е по-слаб. ;

Най-показателен в това отношение 
е случая с долнолюбатското основно у- 
чилище, в което връхна точка е ос

тавката на директора. Подобни отноше 
ния съществуват и в бистърското учи
лище. Поради слабата работа и неефи- 
касността на самоуправителните органи 
тук все по-често училищните въпроси 
се решават в съда. Дори и за разпреде
лението на часовете.

Напоследък и в горнолюбатското 
училище започнаха да се явяват сим
птоми на нездрави взаимни отношения.

Не е нужно да коментираме, че при 
такова положение изостава пълното ан
гажиране на просветните работници в 
професионалните им задачи. Пък и тру
дно е да се контролира кой колко ра
боти и с какъв успех. Защото и дирек
торите остават усамотени и безпомощ-

такива

училища, 
такова реше- 

колективи

преподават 
тази

В. В.

— Как се казваш?
Плешивият му казва презимето си и гарата, на 

която работи. Все със същата усмивка младият 
скрива бележника.

— Бъди спокоен, ще те повишат. Аз ти казвам
това.

Слънцето е преплувало от другата страна на 
небето. По това време рибата не кълве. Мъжете 
прибират въдиците и лягат на сянка под храста. 
Не им се говори. Дремят. Минават два часа.

По шосето, на сто метра от тях, минава кола. 
Спира. Шофьорът излиза, оглежда се, после 
ръка на клансона и дава няколко къси 
Младият вдига глава, поглежда часовника си. 

Това е за мен, наближава пет.

ни.
Ето защо е необходимо обществе

но-политическите организации в комуна 
та най-обстойно да проанализират по
ложението, за да могат да се превзе
мат сериозни и навременни мерки. За
щото от голяма вреда е ако се толери
рат субективните слабости на много 
просветни работници. Ако те не се пре
махнат — учебното дело в Босилеградско 
и занапред ще преживява кризи и ще 
бележи упадък.

слага
сигнала.

Двамата стават, прибират разхвърлените по 
тревата вещи. Плешивият усеща, че шумът в уши
те му е изчезнал.

— Виж какво — младият го тупа по рамото. 
— Та аз работя в министерството на транспорт. 
Директор съм. Давам ти директорска дума, че ще 
те изтегля оттук. Защото ми харесваш, свестен 
век си. Няма да забравя-

Плешивият мръщи чело, не отговаря. Мъчи го 
някаква мисъл. Приближава колата. Младият от
варя пред него вратата:

— Сядай, ще те откарам.
Плешивият внимателно се нагласява на мека-

В. В.

Из дейността на младежките 
организации

40-

БОГАТ КУЛТУРНО - 

ЗАБАВЕН ЖИВОТта седалка. Приятно е така да си седиш и поглеж
даш през стъклото. Колата влиза в градчето, за
бавя ход.

— Тука — плешивият показва малка червена 
къщичка. — Тука живея.

Младият му протяга ръка, стиска силно.
— Радвам се, че се запознахме, Може следва- 

пак да дойда тук за риба и ще се ви-

Младежите от почти всич
ки села в Димитровградско^ 
използваха зимната вакан
ция за подготовка на култур 
но-забавни програми и гос- 
тувания по другите села в 
комуната. Младежите, от 
Смиловци се представиха с 
подбрана програма в Лука- 
вица, орово и Бар>йе.

Младежите от Лукавица 
също готвят програма с ко
ято ще посетят някои села. 
В Бребевница миналата сед
мица младежите съвместна 
танцова забава в която участ 
уваха младежите от селата 
Моинци, Мазгош и Пърто- 
попинци.

В града поради липса на 
помещения културно-забав
ния живот се изчерпва с так 
цовн забави, които се орга
низират три пътн седмично- 
в хола на културния лом.

ща неделя 
дим. А за тази работа, няма да забравя.

Плешивият отново мръщи чело, вижда се, че
нека нещо да каже:

— Ако става дума за това, то... — започва за
еквайки, — не трябва другарю директор, за пре
местването значи...

Младият го поглежда с искрено учудване.
— Защо?
— Защото, виждате ли... — плешивият се объ

рква. — Аз двайсет години... как съм могъл най- 
добре и въобще... без повишение. А сега, това не 
иа риболов и хайде... Аз съм си такъв — завър
шва отчаяно, като не може по-ясно да изрази ми
слите си.

Старинна 
къща в 
ПетърлашМладият нищо не разбира. Още веднъж стиска 

плешивия и затваря вратата на колата.ръката иа
Плешивият влиза по стълбите и решава нищо 

за това познанство. Пакда не казва на жена си 
ще има претенции.
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кти, Да изброим още някол 
ко новини. Крива паланка, 
която има условия за разви 
тие па транзитния туризъм, 
понеже тук минава между
народния път за България, 
все повече се свързва с око 
лнитс села със съвременни 
пътища. Пътят стигна и до 
на!й-отдалеченото село в ко
муната, Огут.

Кривопалаичани имат доб 
ро жизнено равнище. Но 
ще се увеличи още повече 
когато „Бетонмак“ открие 
нов цех за антимон в селото 
Кръстовдол и флотация за 
оловно-цинковата руда в се
ло Туранйца.

Посещението, на Крива па 
лаика завръшвамс с още ед 
на новина. Именно, в после
дно време са установени пъ 
рвите контакти с Босиле
град, с който ще се развива 
стопанско сътрудничество за 
напред.

НАПУСНАХМЕ Крива па
ланка. На манастира „Свети 
Йоаким Осоговски“ останах
ме дълбоко импресионира- 
ни от фреските от XVI и 
ХУН век.

От нашите 

републики
СТОИМ на останките от 

четириъгълна крепост, пър- 
—цт обект, построен в Кри 

паланка около 1633 годн- 
с принудителен труд на 

заселението от околните се- 
ла. Споменатият обект е по ч 
прося в тясна клисура, не- 
шосредствено до устието на 
•бързата Дълга река в Кри
ва река, според която веещ- 
пост и градът е получил и- 
всто си. Оттам, от крепост- паланка

ПАЛАНКА 

ДНЕС И УТРЕ
ВЧЕРА,КРИВА

На имагииариото платно 
на тялото пред нашите очи лентата пи 

долавя по-нататъшните стра 
майки и близки, аскерът е дания и мъчения на населе

нието в този град. Най-стра-

чки краища в Югославия, а 
вече и в чужбина, предимно 
в Чехословакия.

Споменахме само няколко 
по-значителни стопански обе

7а погледа ни се спира в докато се съвземе, почувст- 
.тьстнте далечини на време-* вува топлината 
то, което е изминало с бър- му. Много невести и моми, 
вяната на стрела, пусната от
лък. Пред нашите очи като завил черно. Мнозина сме
ла филмово платно проти- ли братя И бащи, не можей шии са опия, които върши 

бурните и кървави съ- ки да гледат как турците от българския фашистки оку- 
бития и известните момен- веждат моми и невести, ста- патор. Но народния шев ра 
ви на победителско щастие, нали хайдути. Така си отмъ сте. Дошъл е последния час.

По змиевидния път, кой- щавали. Те се разплащали с Огнено въстание объвазца 
з-о се провира между скло- аскера за сторените зулуми всеки македонски бряг. На
ловете на Осогово, Чупино и нещастия... Горите на О родът в Крива паланка взи- 
бьрдо и Билино и сред пло- согово, Чупино бърдо и Би- ма активно участие в Наро- 
Аородното Славишко поле лино били тяхна закрила. доосвободителната борба и 
«е движат кервани от тър- Ето ни в 1661 година. О- със собствени сили разбива 
товци и аскер към Дубров- коло крепостта се намират германските и българските 
ник и другите градове по около 50 къщи, джамия, окупаторски сили и на 8 ок- 
бреговете на Адриатика или склад за муниции, топове и томвРИ 1944 година — изди- 
Хосна и другите краища на 200 войници. Малко по-да- га знамето на свободата. 
Отоманската империя към леч от нея — е градът с око Напускаме руинираната 
Цариград. Това бил най-къ- ло 800 къщи. Клисурата на крепост. Разглеждаме града, 
стят път, който свързвал Криворечна паланка, както Трябва да направим 
Турция с източните области отначало я наричали, била
за Балканския полуостров много опасна. Имало много На Аосегашното свобод- 
л с Адриатическо море. хайдути в нея, пише извест- но Развитие на Крива палан 

КЕРВАНИТЕ отнасяли ог- ният турски пътеписец Ев- ка. Бързият обществен и 
рабеното македонско богат- лия Челебия.
«тао. Търговците, аскерите, Пшцят зурли, ечат тъпа- 
зсоито ги придружавали, са- ни. Сватба след сватба. Го
ло изглеждали весели и бо- леми хора. Едно до друго... кРачка не само в града, но 
-дри. Но сърцето им трепе- хиляди македонци. В хорото и в неговата околност, 
рело. Трърки ги побивали, се хваща и старо и младо. НОВИ И МОДЕРНИ

, кХ'Г„е^рС„М„етЛробсНКи ПраЗНува се побеАата- Вси- вд- Обществени 
терор. Те се бунтуват. Орга- 4X11 искат Да излеят от сър- обекти, нови къщи и множе 
згазирали смели хайдушки чата си най-хубави думи за ство новини изпълнят пог- 

Гъстите гори скри прочутия и храбър Карпош, леда ни в днешна Крива па 
своите въстаници лаика.

цождатците ги Л1ща. Връща- пРез *°°9 година освободил 
ли се с плячка, която разде- Крива паланка.

Вие се хорото на гордост
та... Карпош неудържимо, 
като вятър, лети към Кума-

Миле Маневски

Димитровград

Междуобщинско съвеща- 

ние за финансиране 

на гимназиите
По инициатива на Общин

ската образователна общност 
в Димитровград днес се про 
веде междуобщинско съве
щание на което участвува
ха представители на общин
ските скупщини, обществе
но-политическите 
ции и на просветните инсти 
туции от Димитровград, Бо
силеград и Прешево. Основ
на тема на съвещанието бе 
финансирането на гимназии 
те в тези общини и пробле

мните във връзка с него. Бе 
изтъкнато, че гимназиите в 
тези общини имат особено 
значение и че в тяхното фи
нансиране трябва да участ
вува и Република Сърбия.

След това междуобщинско 
съвещание представителите 
на тези общини ще запозна
ят Републиканския изпълни
телен съвет със становища 
та заети на съвещанието в 
Димитровград.

резю-

стопански развой са остави
ли дълбоки следи на всяка

организа

ули- 
и жилищни

В новопостроените проми
шлени предприятия работятЛили помежду си и на бед- 

яото население.
ИЗПЛАШЕН и вбесен, тур 

ският везир Байрам-паша за 
тювядал да се построи чети- ново> към Скопие... 
_риъгьлна крепост с кули на Геройската смърт на Кар-
^"Т^бИВ™ гар' пош и голготата лизон от-двесте аскери, кои-
то да охраняват пътя. В кре те въстаници в 1690 година 
охостта, заемаща към 4 000 същевременно е и 
квадратни метра площ, пок- на македонското население
™ и°ХГ х^алк^ В Кр™а "В™ Гра^
хъсно, край крепостта ник
нали къщи, в които най-на- АИН македонец не бил поща 
лред настанили турци и ци
гани, а след това, по запо
вед, и македонци от околни плачат. По тях газят множе 
те села.

АСКЕРИТЕ

няколкао хиляди души.
Започваме 

„Карпош“.
Тя изработва

с фабриката

тежки деко
ративни тъкани и е най-го- 
лемия производител на та
кива
Фабриката

на негови-
тъкани в Югославия.голгота е модернизирана 

многои днес произвежда 
повече, отколкото преди 

МИННОТО 
„Бентомак“

по
гънал в кърви ... Нито е- предприятие

има цех за пре
работка на бетонитиден.

Оттогава насам с годи- 
тона.пътищата шна мощност от 30 000 

Специалистите казват, че 
суровинната база на ЗАБРАНЕНИ НЯКОИ РАБО

ТИЛНИЦИ В ЕДНА ЧАСТ 

НА ГРАДА

ство турски войски и баши- 
прекъснали бозуци, които ограбват и из 

съня на девойката. Убитото биват. Отвеждат македонци 
либе донесли

това
предприятие е една от на%- 

и качествените в Европа 
в това предприятие е 

• иай-големите от

и че 
едно от

вън от тяхното огнище, 
други краища, в робство .. 

ГЮЛХАНСКИЯТ

на кон, и тя

този вид в 
стария континент. Това не
що даде възможност „Бето
нмак“ да изнася и в Запад
на Европа.

Горско-промишления
бинат „Осогово“

хатише- 
риф от 1839 създава условия 
за развитие на Крива палан 
ка. Бързо се развило занаят 
чийството и търговията. Гра 
Дът имал 249 дюкяни. Отно-

Общинската
Димитровград
с което се

скупщина в 
взе решение 

забранява упраж 
няването на налбантска, 
вашка, столарска и тенекид 
жийска дейност в една 
на града, която обхваща 
част от ул. М. Тито до рам- 
пата_на същата улица и до 

„ Ул- М. Гшяде, площад Осво-
светли персек- бождение, част от ул. Най- 

ден Киров до ул. В. Иванов, 
Строителното предприятие част от Ул- Христо Ботев до' 

„Руен“ схрои почхи във вси н^Гри/ ^

Христо Смирненски, 7-юли, 
Нишава, част от ул. Иван 
Караиванов (бивша Петър 
Тасев) до

ком
кое един от 

а най-старите стопански обек- 
и ти в Крива паланка. Той ус-

моста.
Според решението 

вуващите занаятчийски 
ботилници
града ще останат до разру
шаването на локалите в ко
ито са поместени без право 
на осигуряване на друго де
лово помещение за работа 
и средствата за

оживява пътя Цариград 
— Скопйе, Дубровник ... „ 
обратно. Това продължава „ришп 
все до Ш8 година кохахо е

пие. Той има

во
същесгчаст ра-

в тази част на

освобождението на Бълга
рия угасва ролята и се пре
късва пътя с границата над 
Крива паланка ...

тиви.

преселване.

Д-
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Сътрудничество между Босилеград и Крива Папанк*

широки възможности ОТТУКоттамската община да има поне 
един специалист по минно 
дело. Само така ще може 
да се организират известни 
акции и определено устано
вяват перспективите на ми
нното дело в комуната. Бе 
предложено той да сътруд
ничи с миньорския екип от 
Крива Паланка, а посредст
вом него по някои въпроси 
с Републиканския фонд за 
минно дело в Македония и 
Сърбия.

стигне и до отпочване с ра
бота на фосфатната мина в 
Долна Лисина и графитната 
в Долна Любата.

Миналата седмица в Босилеград се състоя но
ва среща между най-отговорните обществено-поли
тически организации от Кривопаланска и Босиле- 
градска община. От Крива Паланка в разговорите 
участвуваха: СПИРО СТОЙЧЕВСКИ, председател 
на ОС; ЛЮБЕН СТЕФАНОВСКИ, републикански 
представител; ЦОНЕ СТОЯНОВСКИ, завеждащ сто 
ланската служба при ОС; БЛАГОЯ ФИЛИПОВСКИ, 
директор на Фонда по минно дело на СР Македо
ния и НЕДЕАКО ДЖОРДЖЕВИЧ, главен инженер 
на тоя фонд.

Те бяха посрещнати от ВЛАДИМИР СТОИЧ
КОВ, председател на ОС в Босилеград; СТОИЧКО 
АНГЕЛОВ, секретар на ОК на СК; ЦОНЕ ТОДО
РОВ, председател на ОК на ССРН и ИВАН ДЕСПО- 
ТОВ, секретар на ОС.

Интересът за откриване 
на тези мини е разбираем, 
защото Босилеградската ко
муна вижда перспективите 
си именно в минното дело. 
Обаче дългогодишното .раз- 
такане на тоя въпрос създа 
ва недоверие. Защото вече 
петнадесет години в комуна 
та се правят изследвания 
без видими резултати.

В разговорите бе казано, 
че до неотдавна в подобно 
положение се намирала и 
Кривопаланската община. 
Но с формирането на служ
ба от миньори 
сти при общината сега на 
много по-конкретан начин 
се знаят възможностите, пе 
рспектнвите и акциите, кои
то трябва да се предприе
мат в тази област.

Л
Нови 

названия 

на някои 

улици в 

Димитров
град

Заключи се, че е необхо- 
екип от специалистидимо

да изучи резултатите на до
сегашните рударски изслед
вания в двете общини. Цел
та е да се установят количе 
ствата на рудните 
Това е едно от условията за

Тоя път главно разговори 
се водеха за възможностите 
за сътрудничество в област
та на минното дело. Защото 
и в едната, и в другата об
щина са разкрити богати за 
лежи, обаче мини не се от
криват. С оглед на това, че 
се касае за един географски 
регион с две общини, кои
то могат да се свържат с 
деветкилометров път, възмо 
жностите за сътрудничество 
в тази област са големи. А 
това е от съвместен

е да се активизира мината 
г; ..Подвирове“ в Карамани- 
ца и изследваните, но досе
га неексплоатирани залежи 
в ..Поповица“ край Догани- залежи.
ца.

специали- възможното откриване на 
мина, която да има дълго
трайна перспектива. Според 
договора окончателен срок 
за това начинание ще бъде 
месец март.

Известно време тук комби 
нат „Трепча“ е организирал 
експлоатация на рудите, о- 
баче от преди една година 
всички миньорски акции са 

^:пряли. Кога отново ще про 
Дължат — не е известно.

Разбира се, от голямо зна 
за Босилеградската комуна чение за комуната ще е ако се

Във връзка с предс
тоящото преброяване 
на населението Общин 
ската скупщина на по
следното си заседание 
прие препоръките на 
Изпълнителния отбор 
на ССРН за названия
та на нови улици в на 
селените места - Димит 
ровград, Лукавица и 
Желюша. Названията 
за нови улици се въ
веждат предимно за се 
ли ща ив града изграде
ни през последните ня 
колко години.

Общинската скугаци 
на прие също така и 
препоръката на Изпъл 
нителния отбор бивша 
та улица „Петър Тасев" 
в бъдеще да носи име
то на
нов, бившата улица 
„Гробарска" да носи 
името „Гребен плани
на" и улица „Цариброд 
ски партизански от
ряд" в бъдеще да носи 
името улица 
тември".

инте- Дотогава ще стигнат и ре
зултатите от изследванията, 
с които разполагат републи 
канските минни институции

рее и за двете комуни.
В случая, най-интересно Изтъкна се, че е необходи 

мо за начало и Босилеград-

Разбира се, и Босилеград
ската, и Кривопаланската 
община не могат отделно и 
самостоятелно да открият 
мина, защото нямат толкова 
средства. Обаче съвместно
то сътрудничество и включ
ването на нови заинтересо
вани за • тази област парт
ньори, може да бъде резул
татно.

Мсждунационалви отношения

Разработване на конституционните 

разпоредби за равноправието Иван Караива-

тономните покрайнини. Те 
ще ползват тези права 
наги когато се явяват като 
граждани—страни, за което ща на ръководителите на 
за компетентни съответни двете комуни да се излезне 
републикански органи и ин- с конкретни данни за мин

ното дело, за да се знае с

Разговорите приключиха с 
решение на следващата сре-

Пред компетентните ка- Между държавните орга- 
мари в Скупщината на СР ни, които в най-голяма сте- 
Съобия наскоро ще се наме пен общуват с гражданите 
ри проектозакона за начи- са правосъдните органи, 
на на осъществяване права
та на народностите за упо- При изготвянето на 
треба на майчин език и пие- проектозакон изобщо не
смо в републиканските ор- било сп°Р',о и неговите= ра На територияха „а 
гани, с което се конкретизи п°РеАби *Р5* дпугите бия, без автономните
рат конституционните раз- гат и в =ЪА°® ооаздаването райнини, има само осем об-
на^народите иТароГосхите ^Г^иублиГискГр^виище, щини, в които живеят отде- 
в оетбликата. С приемане- както и окръжните правосъ лни народности в по-голям 
то^на^този закон ще се до- дни органи. Каква ще бъде 6р0,й в тазн общини
пълни разпоредбата, отнася- "“;Т?:"к!ГшеВсе°^дсли с веят към 83 000 жители
ща се до употребата на ези- Е ниските статути. албанска и българска народ

.ците на народи и народно- общи гу ност „ към ш.000 сърби. Самар, който да свърже те-
пв работата на републикан Макар че това не би тря Само в три общини народ- зи две съседни общини.

V»». и - М.К.Р, » и го. п„ „
институции. движда отделна разпоредба шинство 01 населението бяха взети някои по-коикре-

Изхождайки от принципа — кой да поема разноските, в Прешево 67,3 на сто, в о- тнц решенИя може да се за-
равноправието на всички Това е „ разбираемо кога- силеград 97,91 и в Димитро- ключ^ че

граждани в републиката^ х0 се има предвиД1 че пок- вград — 93,9 на сто. 6яха 0т полза. Защото с по-
хоаимсГ напълнсГ еднакво да рйй правото на народности- Начииът „ услоВията за нататъшни инициативи и
се третира правото на упот те на употреба на свой н авиа употреба на е- конкретни договори ще мо-
реба на езиците на народно език стои и задължението н е д пнсмохо в тези об- гат съвместно да се реша-
гГи Ито^товГп™' °ел- на летния орган,т.е. ин щини трябва да 6ъдат регу- ват редица въпроси в двете
|,акво валидно за всички . ституция да обезпе ЛИрани със статутите и АРУ- комуни,
народности без оглед на чи- право. гите общи актове в трудови
сленост и област, в която то и другиТе организации,
живеят. Тези права Р Задачите на общините намират в тези об-

„а всички граждани Изхождайки оттам,
задължава обгцини-

ви-

„28 сеп-този
е ституции. УСър- какво се разполага, какво се 

пок- желае и какво трябва да се 
направи занапред. ГОДИШНО 

СЪБРАНИЕ НА 
РИБОЛОВЦИТЕ

Дотогава трябва да бъде 
жи- завършен проекта и напра- 

от вени подготовки за изграж
дането на пътя от Голеш до

НА 25 ЯНУАРИ в Ди
митровград се състоя го
дишно-отчетно събрание 
на риболовното дружест
во „Нишава", на което 
присъствуваха и гости от 
Бела паланка. В доклада 
за работата на дружество
то през изтеклата година, 
който изнесе Кирил Ранге 
лов, се изтъква, че са по
стигнати значителни успе
хи в борбата срещу брако 
ниерите. В това отноше
ние най-много се е проя
вил милиционерът Братис 
лав Ракич, който е зало
вил повечо от десетина 
бракониери и им съставил 
актове.

Имайки предвид заслу
гите за развитието на този 
спорт в Димитровградско, 
дружеството взо решение 
на Стефан Тотев и на Ди
митър Станков да се да- 
дат безплатни позволнтел-

бол-

тези разговориза

В. В.

тират
когато търсят нещо от ре- щини.

л ппгяни кога Предвидено е този закон законът
то свидетелствуват, подават ^ ^

ни, защото те са упълномо- сила, със своите статутарни 
щени самостоятелно да ре- и дРугите |Общи 
гулират отношенията на сво да реГулират въпроса с упо
ите територии. Това не пра- хребата на езиците 
ви никакви трудности с пра та на народностите на сво- 
вата по републиканския за
кон да си служат и народ
ностите, които живеят в ав-

заявления и в други 
ни случаи. Със самоуправи- 
телни актове за вътрешния

актове

ред в републиканските орга 
ни ще се утвърдят по-опре- 
лелсно и конкретно всички 
условия, при които без тру
дности да се употребяват и 
езиците на народностите.

ни.и писма- на рибо- 
бе из-

За председател 
ловното дружество 
бран Никола Дснков.

М. Андреевци
ята територия.

Д. Р.
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Карикатурен екран
Б. НИКОЛОВ

КАДРОВА ПОЛИТИКА

Открай време е така вървяло, 
тъй вЪрви и в наши времена, 
от здравото дърво се прави рало 
а от върбата — прът за знамена.

ПРИЗНАНИЕ

Да, истината е призната 
за нещо свято в наши дни —
аз видях как дори лъжата

гроба й се поклони!. . .на

ЗАВИСТ

,.Широко ти е около вратът —
с усмивка ми говорят всеки път.
— „Е, да...'-— отвръщам аз. разбрал.
че е вратът мн отънял. . .

Конете не се занимават
с магаретата. За това си

Не само в театъра заима конски мухи.
всички роли има един суф

Андреевичльор.
*

Само хората се хапят от 
разстояние.I!!И мечката става прия

тел на заека, ако у него е 
гърнето с меда.

Ив® § * трай марко.Ш Най-щедър е когато раз 
дава общото на себе си.

■ ■
* *

*
Човек се учи да говори 

Но цял
М. АНДРЕЕВИЧ"Най-често безсърдечния- 

та се позовава на сърцето
две-три години, 
живот не му стига да 
научи да мълчи. •

Когато човек се издига, 
хората го забелязват по-до 
бре. Макар че се отдале
чава от тях.

си.

141*
1 СКРЪБНА ВЕСТш

С болка на сърце съобщаваме, 
МИЛ ^ СЪПРУГ И

От красивите облаци не 
вали дъжд.

НС -гДИМИТЪР НИКОЛОВтI Р’ •Ч А С | =. 7Най-леко е да докажеш 
на някого, че е умен.внезапно почина на 65-годишна 

възраст. I -
Нс пОпечалено семейство 

Николови
Сега най-съвременното е 

античното. — А това, вероятно, е библиотеката? 
времева ”';блТиотекатаИНОтеКаТа и Ракиотеката ... Има

РОЗТ -ТТОШ,А|ВАЛУТНА I адя у ггт/4 ] ~п-7л Г*<>о* г -с,х

Б*Р ©он-^и
•г'


