
Заседание на ОК на ССРН в Босилеград Секретарят на ОК 
на СКС за кадро
вата политика

НадпревараКонференцията ще има още 19 делегати
— Обсъдена средносрочната запрограма г оворейки на съвместно 

то заседание на Кон
ференцията на Съюза 

на синдикатите и на Общин 
ския комитет на СКС за кад 
ровата политика в община
та и за някои явления на бо 
рба за ръководни постог/: 
намерили израз особено в 
предизборната дейност в ор
ганизациите на ССРН, секре 

тарят на Общинския комитет БУДИМИР ВЕЛИЧКОВИЧ 
предупреди, че носителите на такива отрицателни явле
ния могат да действуват само извън Съюза на комуни
стите. Във връзка с това той каза:

„Чувствува се, че кадровата политика в общината 
все повече става дело на отделни лица. Трябва да видим 
чия работа са общинските ръководства и да оценим кой 
трябва да съставлява тези ръководства. Кой ще бъде на 
ръководно място — това е работа на общинските ръко
водства, а не на републиканските органи на съответните 
организации. Положението около изборите в ССРН из
тъква някои явления, които са резултат на стремежа за 
ръководители да се кандидатират хора, които не отгова
рят на утвърдените о.бществени критерии. Това доведе 
до активността на отделни хора с незадоволени полити
чески амбиции. Касае до личната активност, която няма 
нищо общо с политиката на СКЖ и на които СК служи 
като параван за осъществяване на лични интереси.

Защо тези явления възникват именно по време, на 
орите и то там където има свободни ръководни ме-

В неделя, на 28 февруари 
в Босилеград се проведе за
седание на Общинската кон- 
ференция на ССРН, на което 
се разгледа проектопрогра
мата за средносрочпо обхце- Имайки 
ствено-икономическо

виха изменения върху прави такива облици на действува 
лата на Конференцията 
избиране на 
делегати.

за не, които да свързват акци
ите на всички обществени 
структури в комуната въп
росните изменения са били 

Об- нужни. Според тях, състава

допълнителни празни
кресла

предвид, че в
ра?^1- щинската конференция на 

тие на комуната и се напра- ССРН трябва да се развиват (НА 4 СТР.)
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Славко Зечевич 

посети Босилеград и 

Сурдулица

АЛЛЛ^^ЛЛЛЛЛЛЛ/ изб
стаг

Бабушница Мисля, че с това те показват, че съзнават малката 
си обществена стойност зарад която средата няма да ги 
изтъкне като кандидати за функции и затова те се опит
ват да се натрапят на тази среда и да влияят върху нея. 
Затова обикалят селата, търсят съмишленици, мобилизи
рат менажери за подкрепа. При всичко това най-голяма 
опасност е тази, че може да се случи съставът на общин 
ските ръководства да се подчини на такива личности. 
Ние сме длъжни да кажем на тези сили, че това могат 
да правят само извън Съюза на комунистите. Това гово
ря защото съществува опасност такава обстановка в про 
веждането на изборите, която има корени още от избо
рите за представителни тела, да се пренесе и в синди
ката.

Афирмацията 
на синдиката 
зависи и от 
активността

Славко Зечевич, републи
кански секретар за вътреш
ните работи на СР Сърбия 
посети на 27 февруари Боси
леград.

След това другаря Зече
вич, придружен от ръково
дителите на Босилеградска 
комуна бе посрещнат от ръ
ководителите на Сурдулиш- 
ка комуна на Власинско езе” 
ро. И с босилеградските и 
сурдулишките ръководите
ли на ОС и обществено-по
литическите организации

то!л говори за възможности
те за интеграцията на служ 
бата за вътрешните работи 
чието седалище да бъде във 
Враня за всичките комуни 
от бивша Вранска околия-

Окончателно решение още 
не е взето.

И проблемите на митниче
ските прелези при с. Стрези 
мировци и Рибарци бяха пре 
дмет на разискване, а във 
връзка с това и необходимо 
стта от изграждането на съ
временен път до тях.

на Около функциите в‘ССРН и_ синдиката засега няма 
официално становище на Съюза на комунистите 
кова по-тежки са греховете на ония, които това работят 
от негово име. СК се застъпва за демократическо допит
ване без предварително подготвени становища. Общин
ският комитет във всеки случай ще уважава мнението на 
обществеността по тези въпроси, а обществеността оче
видно не е за решения, които се предлагат извън Съюза

Д. Йотов

и тол-комунистите
■Стр. 3

в.
на комунистите.

Стопански новини

СМИ МАРТ№ Ш> ШОбединяване на „Тигър“ и 

„Димитровгради

В СКОРО време ще се сти зува компетентни комисии, 
гне до интеграцията на два- да работят по изготвяне на 
та каучукови завода от 1/о- материалите за интеграция- 
нишавието — „Тигър" от Пи та, които после трябва да 66 
рот и „Димитровград” от Ди съдят работническите колзд 
митровград. тиви и да решат окончател

но за обединяването. Това 
На 16 февруари една дело ще стане до 5 март, след ко 

вна група, съставена от пре- ехо единна комисия ще об- 
дставители на двата завода, А енят на жената 

е след' два дни.
В Димитров

градско ще бъде пос
рещнат тържествено 
както винаги. По пре
дприятията се готвят 
подаръци за работни 
чките, в училищата 
се готвят съответни 

програми, с които учениците да поздравят майките по случай празника. 
Приеми па представителки па дружеството па жените Ще има в града.

Работничките от завод „Димитровград” са планирали и малък из
лет за празника — планът е да се отиде до Ело|вишко врело и да се прека
рат няколко часа сред природата.

Нужното внимание на жените, които са също строителни на но
вия живот, ще бъде отдадено и този път.

съди материалите и ще 
води разговори за възмож- даде на работническите 
ностите и формите на обеди 
няване между двете предпри 
ятия и след всестранно обсъ 
ждане на въпросите е кон
статирано следното:

вети.

Тези стъпки на двете пред 
приятия, които са между 
най-големитс в този субре- 
гион, отразяват съзнанието 

— условията за образува- п0 колективите, че само обс> 
не на единно предприятие динени, силни предприятия 
чрез присъединяване на за- могат да работят по-успеш- 

" към за- но в новите условия на сто
панското развитие.

„Димитровград' 
вод „Тигър'' са съзрели.

— работническите съве/и
от двете предприятия тряб- Подчертаваме го това, за- 
ва да се запознаят със зак- щото години наред се прика 
люпенията на деловата гру- зва за интеграцията като за

основно условие за сигурно 
и стабилно развитие на пред 
приятията в Димитровград, 
а досега пито едно не бе на- 
правило необходимите крач- 

Работническите съвети на ки да Се обедини с някое 
двете предприятия са имали друго. Разговори, официал-
заселяни* ( Лимитповгпад" ни или неофициални, е има- заседания („Димитровград успехът на начинани
на 19 и „Тигър на 22 фев- л '

вод

па и да решат по продължа
ването на подготовките за 
обединяването.

сто винаги е изоставал.
руари) н са решили, че ус
ловия за интеграция има, Дано примера на заводн- 
и са дали съгласие за пред- те „Димитровград” и „Ти- 
приемане иа съответни мер- „.р" последват и другите 
ки за по-скорошно интегри- предприятия, задцото на тях 
райе. Във връзка с тези ре- им е по-необходима интегра- 
шеиия, съветите са си раз
менили информации.

Деловата група ще офа-

ция.

М. Н. И.



Междуобщинско сътрудничествоЗассд»ние иа Председателството на СЮК

МНОГО ОБЩИ ЗАДАЧИ И 

ПРОБЛЕМИтито• В конституцията трудещите
• се трябва да намерят себе си

рим тази обществена рефор
ма да се развива и осъщест
вява по-бързо“.

Като каза, че е необходи
ма реорганизация ма СЮК 
но че е било невъзможно да 
се пристъпи към това^дока- 
то не се привърши работата 
по конституционните аманд- 
маии и че Съюзът и а кому
нистите следва съответно да 
се постави към нуждите па 
тази реформа др. Тито про
дължи:

„Аз веднаж казах, но може 
би някои не са ме разбрали, 
че считам че Съюзът на ко-

Прсдседатслството иа Съюза на югославските кому- 
нма заседание, на което обсъди конфе са предприети мерки и 

Враня сътрудничество с нишкия ре 
Тук обаче трябва по

заМеждуобщинската

"а Р“126Ий<руари в Сурлу- скоро да се изготвят «онцеп 
пПстой о ра.гледа пя- циите и организационните обегоимо Р форми иа сътрудничество.

- текущи въпроси от меп ^с»|овата )|а тази лейност
дуоОщинского со РУ ка. слел,ш ла бъде нишкото съ-
СТ долюст на комунистите вощаиие по развитието на 

дсипос! И,ггс неразвитите райони в Сър-
бия.

В подготовката иа това за Разискванията, в които у- В подготовка!.* частвуваха представителите
ктоа изтъкна Владо Стевано на всички общини показаха, 
вич секретар на Междуоб- че съществуват много оощи 
п инската конференция, под- задачи и проблеми, които 
поб ю са анализирани във наистина могат и следва да роено са а 1вталнте се решават. И критиките, ко
интереси и проблеми иа то- ито се чуха по отношение 

регион Целта иа заседа- работата на някои общи ин- 
Р както и иа разисква- ституции имаха за цел по- 

градивно да се работи зана
пред. Разбира се, сътрудни-

11НСТИ миналия вторник 
предстоящите конституционни промени.

Уводно изложение по въпроса изнесе др. Едвард 
Кардел, а пръв направи изказване след това председа
телят на СЮК (Носии Броз Тито.

Председателствуващ на заседанието бе др. Мика

СКС във

ние
лица
кои

Трнпало.
КАРДЕЛ: Крачка напред, а не корекция на грешки или 

отстъпка на националистически давления"
В уводното изложение Кар- райиииите, а чрез органите 

дел означи конституционни- На федерацията само ония 
те промени като „предложе суверени права, конто изри 
ние за договор на прогесив- Ч1Ю установява Конституци- 
ните сили в нашето общест- ята иа СФРЮ„ приета със съ 
во начело със СК>К за обще глаСието иа всички републи 
ствеиа акция, която отгова- кн и автономни покрайнини, 
ря на сегашното време“.

„Следователно — каза Кар 
дел — тези промени не го
ворят за никаква политиче
ска лабилност на нашето об 
щество, а обратно, за голя
мата стабилност на основни 
те обществено-икономически 
отношения и процеси, в рам СЮК и населението на стра- 
кнте на конто се развива ц пата във връзка с обсъжда- 
нашата конституционна сис ието па проектите за комети 
тема. В този смисъл трябва туцнонните промени, 
да се гледат и предстоящн-

та
в институциите
рее.

муиистите в Югославия ня
ма граници, пито републи
кански, пито местим, пито 
други. При топа мислех, че 
идейно-политическата работа 
и идейно-политическата роля 
па Съюза па комунистите 
трябва да бъдат единни за 
цялата страна. Това се от
нася и за амандмапите. 
чки комунисти в всички ре
публики до първичните орга 
низации трябва да са едино
душни в приемане същнос
тта на конституционните а- 
мандмани...

Комунистите трябва да 
се придържат строго към ос 
иовиите становища по 
росите, които се отнасят до 
цялата общност. Онова, кое
то е в интерес на цялата об
щност е в интерес и на вся
ка република.

На края другарят Тито из 
хъкна, че промените са от 
огромно значение за разви
тието и каза:

„Онова, с което

всички
ТИТО: .ДЕЛО, ЗАСЛУЖА
ВАЩО ГОЛЯМО ВНИМА
НИЕ И ПРИЗНАНИЕ

зи
иисто,
пията, водени в общинските
комитети, се състои в това мпж. г>_
ла се обединят акциите в оо чествого не може да бъде 
шините и идейно-политичес- качествено по-дооро ако се 

ла се подготвят нови ин- очаква само междуобщин- 
теграциоини похвати, които ските форуми да го разви
ва от общ интерес за по-на- ват. Необходима е повече са 
татъшпото развитие иа този моинициативност и в общи-

ниге, особено в разрешава- 
ком у пистите, нето иа отделни проблеми 

от стопанско, просветно, 
здравно и др. естество. Из
тъкна се, също така, че меж 
дуобщинското сътрудничес
тво е много по-широко поле 
за действие от региона и то 
трябва да се развива в рам
ките на цялата република и 
федерацията.

Междуобщинската конфе 
ренция взе решение за дого
вора да се изготвят заклю
чения, проекта на които бе 
разгледан на 
Проекта обхваща 
ща по сътрудничеството във 
всички обществени области.

Заседанието 
вей членовете

В изказването си др. Тн- 
то изтъкна някои основни
задачи, конто стоят пред

ки

„Желая, каза той, пред- 
те конституционни промени, стоящото всенародно обсъж 
По своята същност те не са

регион.
Акциите на 

преди всичко, трябва да ану 
лират редица спорни въпро
си и да се изборят за макси 
мална организираност и де- 
ловитост. Това същевремен- 

изтъкна Стевано- 
разобличаване на дреб-

дане, да бъде също така еди 
коригиране на предишни гре Н1Ю и мирно, т.е. да се ор

ганизира възможно най-до- 
имало, пито са бре. Забележки, сигурно ще 

отстъпка, както искат да го

шки, макар че не твърдя, че 
такива не и въи-

има, обаче комунистите тря- 
представят някои, на нацио- 5ва да покажат способност 
налистически давления- Те 
са крачка напред в нашата 
революция- Всъщност това

но значи 
вич,
ио-буржоазните схващания и 
политикантство. Развивайки 
тази своя мисъл Стеванович 
каза, че политиканстко-гру- 
повската дейност, която обе 
ктивно се ражда във всеоб
щата изостаналост на регио
на, се подхранва и от някои 
субективни сили. Първите о- 
пити от сегашната степен на 
междуобщинското сътруд
ничество не само са охрабря 
ващи, но показват и първи
те резултати. Работата на ме 
ждуобщинските институции 
е все по-добра. Самоуправи- 
гелните договори са все по- 
конкретни и по-плодовити, 
Всичко това говори, че об
щите интереси на

и да не позволят обсъжда
нето да бъде изкривено, но 
да се доведе докрай така, че 

е първият комплекс на по- да можем най-скоро да прик 
енергични мероприятия за лючим работите по промени- 
по-нататъшното развитие на те на Конституцията“ 
обществената нн реформа, ' „Ние, изтъкна др. Тито, 
които правим след редица пристъпихме към обществе- 
години, т.е. след 1965 година. . натаи стопанската реформа 
След тях, разбира се, тряб- 1965 година. В осъществява- 
ва да последват и нови крач Нето на стопанската рефор- 
1си във втората фаза на кон- ма са постигнати доста го- 
ституционите промени, пре- леми резултати, макар че мо 
ди всичко в самата общест- же да се говори и за извес- 
вена практика и в цялата си ТНа бавност и непоследова- 
стема на самоуправителните телност, които се явяваха отношения в- нашето общес- ^ «вявдле».тво“ Обаче, що се касае до обще

След като отговори на въ- ствената реформа — до сис- 
просите дали нашата страна темни и други въпроси —аз 
е федерация или става кон
ференция и съобщи, че ня
ма нужда да се мени назва
нието на държавата, той из 
тъкна, че конституционните ществяване. А наша задача 
промени целят да се устано-> 
ви такъв тип федерализъм, 
в който трудещите се ще си 
осъществяват суверените пра 
ва в републиките, те, в пок-

сега излц
заме, ще затвори устата ма 
мнозина, които до сега 
правеха всякакви 
правеха всякакви 
и се опитваха 
нашата работа по

заседанието.
станови-

си
прогно^т 
прогнози 

да възпрат 
промени

те на Конституцията. Тези 
промени ще имат силно 
в редовете на 
но трябва добре да 
разяснени. И аз вярвам, че

на което 
на междуоб

щинската конференция при 
съствуваха и гости от меж- 
дуобщинските конференции 
от Ниш и Прокупие, 
ни представители от всички 
камари на Съюзната и Репу 
бликанската скупщини, 
каза, че такива договори от
криват пътища за нов под
ход към общите проблеми,

ос-

ехо
комунистите, 

бъдат
народ-

нас ще ни подкрепи цялата 
работническа класа, 
наши производственици, об
ществените организации и 
други.

помисля, че тя едвам сега, с те 
зи амйндмани, добива пълна

региона 
търсят и обща програма на 
развитие, която да даде отго

всички
възможност за размах и осъ

вор за възможностите, кои
то са от жизнен

които могат да се разрешат 
с общи усилия.интерес за

всяка комуна. За тази
на комунистите, е да осигу- м. н. н. цел А. Л.

ПО СВЕТА изхвърлила антиколониалната революция. Гражданските 
публицисти въоръжаването на новоосвободените страни 
обикновено приписват на техния стремеж към престиж, 
въз основа на което и правят извода, че се касае да пра-БРЕМЕТО НА 

ОРЪЖИЕТО
ВяРН° е, че това представлява голямо бреме за бед- 

Нй 1 НО За това те не са виновни. За запазванена независимостта — поучителен е неотдавнашният при
мер на Гвинея, — е необходим минимум собствена отбра
нителна сила, собствена войска и оръжие Ако някой е
изво^тел^ГнГо"3 ПЪРВ° МЯСТ° Са "™и глав„Гте ,фо 
малките и бедни държави, "об^тоетелството^тою о™

згаг
хъртовГ„^таНсИорТъ™®^Г СП°РеД Аж°вдж Т“р
нея участвуват с ад“ Вещжобп!^ отишли САШ Те в
палн "С°ВИ Причинн' Аокато Франвдя"” ГЬрГуВа ™сто по 
падноевропеиски страни не лъпжат 
ците на тази търговия. Р Т

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРОКА- 
ТА НАРОДНОСТ В 

ЮГОСЛАВИЯ
Имю» 1СПВ

Урежда редакщао!

Директор, 
отговорен редактор

АСЕН ЛАЗАРОВ

на големите3'военни блокове”^ ™ °ръжие В РВМКИТе

Гр^в»™"а” - ~СГГдТуТзТ

тията в отделните световни снието
ненти.

СФР

пегь*
сред

на съби- 
региона и върху цели конти-

к олети

ване 1гемРн3ГрдаедоТлРааГ кГтГдоГпТСпо^ ВЪ°РЪЖа-

В повечето неразвити страни 
на неграмотни е твърде висок 
вече пари отколкото 
ннето 6:1 изобщо

гаакея и в

дър- 
търговия 

и Латинска Америка, 
в които иначе процентът 

за оръжие се дават 
за просвета, при което 

не е рядкост.

и още някокои за- 
сметка за последи-

Издака „Братство" — Наш 
Ог. Пауновия 72, телефон 

23 444 и 25-480. те страни оръжие заА570 милион^ изнесли в неразвити- 
Британия за 180, Франция за 80 °Лара’„9ССР 33 32°- 
30 итн. Външнополитическият к’п„^аЛИЯ и„ШвеЦ1,я за по 
преценява, че военната тъпгояи„ ^ Т На Сената на САЩ 
задачи на правителството.*5 Я става еАна от главните

по-
съотноше-

№ твъплиет'ИТе страни' както^ -често м““зеерии:акаатТовсеНпо

-
жие. I- помощта иа 
редица страни,

«л Втората
лучиха независимост

1иа,—; —
на върха беше

1Годиш«н абонамент 15 а по-
дЗтода*п>®« 7я н. дмнара ИштТт. «сетна 625-3-78 Служба 
ДРУШ1МВО книговодство 

Ниш
СССР е доставил досега на 

реактивни 
ракети.

оръ- 
него, в 

след
Нар. б ло 1.500 ; 

фанзивни самолети, тол“^™ С“ око
танкове и де-- й които 

световна война
П«ча

От. Пкушипк 72 — н-Вуи Ккркджич"
по-

долара износ на 
ния експорт.

Г'. 1 на от външната

орзщше,гГГ„арВ~яСв^38оГ„^> -ЧС;. ч» хичи, които
Страввцк 2
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Отговор вя статиятя
щина е приела това учили-ставили няколко изречения, 
ще с паралелки на двата е- Защо не сте превели изрече- 
зика. Къде сте намерили све нието: „Програмата по 
дението, че в паралелката е
имало 13 ученици? Свобод- компетентния орган но като 
но твърдя, че в тази пара- майчин език”. Изоставено е 
лелка никога не е. имало по- 
малко от 35 ученици, както 
и днес в Основното училище 
в Димитровград повече от 
50% от учениците учат 
сърбохърватски език.

В отговора, който получих 
от гимназията пише:

„Учителският съвет

„НЕЗАКОННО ЛИ Е ИЗУЧАВАНЕТО НА 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ГИМНАЗИЯТА“
КОЯ

ТО' се работи е одобрена от

също така: „Имало е часо
ве', когато тези деца са тър
сили отделна помощ от учи 
теля по български език, а 

на другарите и другарките са 
им подхвърляли „Ако вие не 
знаете, ние знаем”. „Защо на 
вас трябва отделно да се пре 

няма вежда, ако не ви се учи бъ- 
нищо против формирането лгарски език отивайте в Пи- 
на паралелки за ученици от рот”. „Трябва да четете пове 
сръбска народност без бъл
гарски език, но счита, че за 
това трябва да съществуват 
определени условия — необ
ходим брой ученици и осигу 
репи материални средства”.

Това директорът е напи
сал на 12. ?. 1971 година, а 
на. 19. 2. 1971 година

В статия под горното за 
главие от 26. II. 1971 брен' от Съвета

т„г^~~д1ОВОРи За пРавата ята в Димитровград сега е 
гпп‘ гт_,^СКИя Съвет’ ио ие_ застъпен с четири часа — 
г_ во ® само Аа прила- не зная по коя програма!

тГСбеН пля1* и ПР°- Първи клас изучава изобра- 
К ‘м'^ТО 6 °АобРена- зително изкуство и физиче- 

__ мгт анеТ° си търсех дъще ско възпитание с един час 
бъде освободена от седмично по-малко, а за то- 

л V*- ве на български език Ва не съществува съгласие.
А този въпрос не бъде Какво ще стане с дете, кое-

°Т компетентен орган. то пожелае след първи клас палелките п т,пвн Преди писмения иск дирек- да ппемине в лоуго училите Ралелкпте в п>рви клас
торът дори ми каза, че това на територията на СР Сър- списък на всички у- При КОето е необходима по-
е мое право като родител, бия" ченици, които основно учи- л&щта на специалисти - ли-
В отговора, който получих. Вината за това положение бо^оватскт^^Р^ пгл^ СЪ^‘ ?тгвисти' педагози, правници, 
от директора на 13. 2. 1971 директорът прехвърляше въ ™ ъРватски без оглед от На въпроса какво ще стане 
година се твърди, че пара- рху С^вет! за ппосве?^и об Я националвост са. Същия 
лелки на сърбохърватски е- разование на СР Сърбия ко На коиФеРе11Цията на зик не съществуват пт 10Л7 Разование на ьъроия, ко представители на класовите ^ьЩествУват от 1У0/ иго, ето, вече три години не обшности 

^ин^’ а оттогава по-голя- иска да им одобри някакво 
__тЛТ МИ син е *™А 01Це Дво тяхно предложение, 
учебни години и не изучавал 5. За бележките мога сво- 
г.?ДГа^СКИ език- От вашата бодно да кажа, че не са .от- 
^ *я виудаме само беле- ражение на знанието. От 
_ за * ** 11 клас. Къде страх , да не им се направи 
?т!^ТИГ.аТа’ ТаЗИ ГОАИНа забележка, че не искат да Общинската щ ря ми е ученичка в пър- учат този предмет, ученици- 

I клас и затова едвам сега те преписват и домашните и 
иждам истинското положе- класните упражнения. Това 

ние за което мога свободно твърде добре знае и дирек- 
да кажа, че има своеволие 
и че Учителският съвет

_ година
брой 487 сте повдигнали е- 
дин въпрос, който измъчва 
много родители, а когато ве
че е така, трябва да се види 
истинското му лице.

1. Заключението на Общин 
ската скупщина от 26. 6. 1967 
година, на

че лектира, защото вашата 
паралелка е против българ
ски език”.

Чувствува се тенденцията 
този въпрос да се прехвър
ли на релсите на национал-, 
ните отношения, което е ап- 
сурдно. Мисля, че на всички 
е ясно че въпросът е решен, 

е но сега се търсят решения

което толкова 
много се позовават и журна 
листите и . гимназията “Йо- 
сип Броз Тито„, 
ние, но заключение, 
няма сила на решение.

2. Що се касае 
ската среща от 8 юнгг 1967 
година, това е както и вся
ка друга родителска среща, 
а не самоуправителен форум 
който може да взема реше
ния. Казано е, че родители
те стопроцентно са се изка
зали за изучаване на българ 
ски език. Може би, 
бил. Но поставям

не е реше-
което по пат

до родител

ако някои родители търсят 
да се учи на български език 
всички предмети, мога да ка 
жа, че е вярно, че това е тях 
но конституционно право, 

ници, които не са учили бъл но не ми е известно някой 
гарски език и че би могло родител да се е жалил, че 
да се оформи паралелка на това му е оспорвано. Извест 
съроохърватскн език, но за но ми е също така, че с ад- 
това трябва одобрение от министративни и други мер 

. . скупщина. ки сме забранявали на роди
Много ясна е целта на ва- телите да записват своите 

шата статия, но все пак ми- деца в паралелки със сърбо 
сля, че ще имате възмож- хърватски език. 
ност да публикувате какво 

торът на училището, защото по този въпрос имслят обще
Убеден в изправността „а ня п“к™ното "упражнение занГ ^бьТп™
КО-СС™етРъетШезНаИЯпро^еТРи е °СВеЛ0МИЛ' 46 ^ библи0те ДобренаТхдап^едо^Г,: 
култдфа нГсР Съобия е пло КаТа са ц3®™ всичките Раз' те грижата около политика- 
брил^един «беи гля Л Ка3" 0Т Чехов' С интерно Ре ™ ™ СкЖ по националния 
Я лин V4606” план за шение към ученици, които въпрос. А когато Еече сте би
на които тойГе м^йчГн език "6 Са Учили бългапски език ли добри да публикувате це- ™ва е маичнн език се прилага по-слаб критерий лия мой иск защо сте
", трябва да се учи пет часа А че това доведе до нежела- __________Щ
седмично;

е заявил, че в пър 
ви клас има голям брой Vче

не съм
въпрос на 

директора на гимназията: в 
това наше демократическо, 
свободно самоуправително 
общество да ли той 
кейто ще запише

е онзи,
в черната 

книга името на всеки оня, 
който, ето, се е осмелил да 
не гласува за неговото пред
ложение? Да ли е имал пра
во да направи това, а дали 
има право печатът да спо
менава имената на хооа, ко 
ито не са гласували. Между 
другото да кажа, че съпру
гата ми Виденов Бояна не 
е била на тази

Този отговор написах, за
щото считам, че читалетите, 
на първо място учениците и 
техните родители, имат пра 
во да знаят истината, а 
друга страна според конкре
тните местни условия да се 
търсят и най-адекватнн 
шения.

от

ре-
родителска изо-. Живко Виденовсреша.

3. Защо това е първа жал
ба за четири години? Да ли 
сме напълно убедени в то
ва! Кой кога

ни разпри и до създаване на 
за училища в които сър я3 между децата никой не 

бохърватски не е майчин е- обмисля. А с какво поаво 
зик същестува план с трича 
са седмично;

Съвместно заседание на ОК на синди- 
ката и на ОК на СКС в Бабушница

и по кой и да 
е питал нещо родителите? 
Решение нямат, 
чението не са провели. Кой 
родител е дал писмено съгла 
сие за изучаване на българ
ски език, а това са били длъ 
жни да направят (мисля че 
и това е конституционно за
дължение).

4. Навсякъде съществува 
един ред, па и с средните 
училища. Директорът се по 
зовава на Закона за средни 
те училища чл. 118. Защо не 
сте прочели и члена в ко>тто 
се казва, че може да се при
лага само оная учебна про
грама и план, който е одо-

може да се търси от ученик, 
кс^пго досега е учил на своя 

— за училища в които сър майчин сърбохърватски е- 
бохърватски е майчин 
съществува програма с пет зказва Вазов, да учи ведна- 
часа седмично.

Това са

а и заклю-
зик на 8 септември да поера ДФИРМД11КЯТД НА СИН/ИКШ ЗАВИСИ

и от активността нл КОМУНИСТИТЕ
език

га дълги рецитации, а на 4 
ноември вече толкова знае 
български език, че да може

програми, които 
могат да се прилагат. А как
во правят в гимназията?

Една година отделят
делна паралелка децата, кои бохърватски на български Завчера в Бабушница се за накрая Александоов съ 
то не са учили български език. (Това са изводи от уче проведе съвместно заседа- държателно и убедително 
език, другата година рабо- гошеските тетрадки). ние на Конференцията на се третират въпросите за
тят с пет часа седмично бъл На родителската среща Съюза на синдикатите и на взаимозависимостта межди 
гарски език, а три часа сед- ппез ноември поставих въ- Общинския комитет на СКС, кадрите и възможното сълъ 

сърбохърватски. Та- проса,за учениците, които на което бяха изцяло бяха рженне на работата на гин 
зи година български е с че- досега са учили на българ- приети новите Правила за диката тогава можем ля о- 
тири часа седмично, а гимиа ски език. От дъщеря ми уз- организация на синдиката в чакваме че ще избегнем <Ъо 
зияТа в Босилеград работи с нах, че ученето па всички комуната и разгледана ни- рмалпз.ма и стихията в пое\

__ предмети па сърбохърват- формацията за обществения лагането на кандидати Р
ски език им причинява голе- договор за критериите и пре синдикални 

на ми трудности. Говорил съм димствата при заемането 
и сега това повтарям, че учи нова работна ръка. 
лището е длъжно да осигу
ри някакъв преходен период 
за тези ученици, защото не

да превежда и разказа от 
Иво Андрич „Коса” от сър-в от-

мично

за
органи.

В разискванията 
ше мисълта, че

Встъпително слово за за- и ролята на синдиката не е 
дачите па първичните орга- схванато и че в Бабушница 

с така просто отяслгп ж лч Ц"заШ1И иа синдиката и на той не заема онова -място в 
се учи Гатема™ физика апш!т;"и тЗие’Тполто наТежГт™' К°е-то ^ при

ни^ -
- "е ™то.оВрТ°С УЧИЛШЦеТ° -■ =,Гк^оБГаГЧРеВГ
чо и милиони граждани, намирайки хляб във военното Статута на общината съм Гпип-н-ч!. . °В' Ликата се е паенвизнрал, за-
производство, са заинтересовани за неговата по-нататъш- прочел и там мнозина мм топките V, ^°!,° всичко се Решава в ор
иа експанзия, то стана източник на техния стандард и на казаха, чс единствен орган °Р1те гои П0А ганите на самоуправлението
личното щастие. който е компетентен да ану- X™ орга' без предварително по-шнро-

Преди три години в девет от 50 американски съюз- лира вече съществуващите жДаТ „ а<Ьмпмиппт °к»тоГ?Р’ Грпппе"™3”0 С ,колектива-
ни държави военните поръчки донасяха годишно над паралелки с Общинската мостоятелниР Р?Р°Р®ЙК" за Работата на
200 долара на глава от населението, на Алякса 392 а в скупщина, която топа ще на Ппе»ипт° ™мУн”стнте в останалите
Конектикат цели 805 долара. Стойността на тези цифри прави с решение (доколкото „Т|30Р Р, ' ям ко Рп.пР "V политичвски °Р
може да се прецени в сравнение с факта, че в огромен се постави такъв въпрос, кеч но?т ™ ™ р ™” зации Будимир Величко
брой неразвити страни — което представлява две трети ето досега не с направено), „итедиптя самоУпРа' 1 “а: "Ск не е място за
от човечеството — съвкупният национален доход на гла- Вашето .твърдение, че ие съ- система. за раоота на членовете, но
ва от населението възлиза годишно между 70 и 150 до- ществува решение за форми Председателят на ОСС по- еамо място за договор за ра-

рапе па паралелки със сър- специзлно се спря върху из р“та в останалите обществе- 
Съзнанието, че и някои други развити страни в про бохърватски език е ясна тен ш1Рането иа кадри в орга- 10 ' политически органнза- 

изводството за война тръгват по пътя на Америка, може денция Ла внесете смут иите иа синдиката като зая- ЦИИ- Основно е СК да рабо-
само да увеличи неспокойството. всред българската народ- ви’ 40 заАачмте иа сиидикал ти Аокато за решенията на-

Въоръжаването не е вече само по себе си, като сто- ност. Те съществуват 11 го- ш,те организации и на орга- отроко се разисква и в по-
ка, която чака да бъде израсходпаиа за да предизвика дини, а директорът иа учи- ш,т0 в изграждането на об- Дготонкптс на решенията, а
смърт, единствената огромна опасност за нашата циви- лището сега се досеща, че Ществените и икономически ие във форумите в които се
дизация. Сега това е целокупният процес на създаване няма решение. Мисля че пп- отношенмп изискват избира- взсмат решения. Отношения

не па способни, политически а межлу синдиката и, СК 
да каже, чс въпроса за сред ”згРаАсшг_ и упорити кадри, "е„б'1ва Аа се рпзбнрат като 
ните училища псе до ликви- ^ова трябва да бъдат хора, якпкъв паралелпзъм. Не 

В този кръг известно е само, че никой не знае ни- дирапето иа Околия Ниш е които са готови да се аига- “,юже Аа се говори за подял-
решавала Околийската скуп *к,фат в синдиката. Ако в ,,а власт, ио само за по* 
щица и че Общинската скуп предизборната дейност, ка- Аялба па работа.

В известни случаи търговията придобива вид 
помощ наистина нужна на страните, чиято независимост 
е угрозена, при което чистият делови профит не е при
оритетен. Но има и примери чрез помощта да се стига 
до политически профити както и до политически загуби. 
Картината е твърде разнообразна, няма аршини валидни 
за всички.

на доминира
значението

из-

лара.

на оръжие, и търговията с него, като елемент които уле- кой все пак е бил длъжен 
сиява продължаването на общата надпревара във въо
ръжаването.

то нейния смисъл, нито нейния край.
(КРАЙ)
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Заседание на ОК на ССРН в Босилеград
НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА СКУПЩИНАТА ЗА 

СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ КОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ ИМА ОЩЕ 

19 ДЕЛЕГАТИИзбирателното тяло, застъпващо босиле- 
гоадските трудови организации тези дни из- 
бра двама души за Скупщината на комунал
ната общност за социални осигуровки въц на ко11фсрснцията щс сс до- 
Враня. Това са д-р АНАНИ ХРИСТОВ, хирург пълш( с 19 нови делегати от 
и СТОИЧКО АНДОНОВ, директор на горно- онсзи хруд0пи и обществени

организации и дружества, 
застъпени

много по-обстойно ина згледат
по-оргацизирано. В тези ра- 
зисквания Ще бъдат включе- 

колкото се може повече 
членове на ССРН.

щия период правилата 
конференцията да се 
менят изцял°- Има нужда в 
тях ясно да се дефинира мя
стото, ролята и задачите на 
местните организации и под 
ружииците. Преобладава сега 
мнение, което бе погвърде- 

и на заседанието, че мест 
нитс организации са само разговори 
трансмисия между подруж- първата версия на сред- 
ницйте и общинската орга- НОсрочната програма за оо- 
пизация на ССРН. В такъв ществено - икономическото 
случай те нямат по-значите- развитие на комуната, 
лиа роля- Изтъкна се, че онова, кое-

Тоя, както и някои други то се предвижда в петогоди- 
организациоини въпроси в шното развитие е недостать- 
предстоящия период ще сера Ч}Ю) с оглед на съществува

щите нужди и възможности. 
Това е характерно за стопа- 

организации. Тяхни-

(ОТ 1 СТР.) про

ми
любатското основно училище.

И избирателното тяло, застъпващо оенгу които ссга не са 
реннте от земеделското осигуряване избра в ок иа ССрН. 
четирима членове на тази скупщина: елльь зъп Връзка с ТОя въпрос 
ПЕТРОВ от Зли дол, АЛЕКСАНДЪР от Цър- сс ч различни и противо- 
нощица, НИКОЛАОЙЧА СТАНКОВ от Млеко- ПОЛОЖИи мнения. Някои от 

РАДЕ НИКОЛОВ от Горна Ръжапа. тях яСИО да се дефинират мя 
На тези изборни заседания се водиха раз- ^орм за Вснчки членове 

говори по новите законопредписания по здра- конференцията. Изхождаше 
осигуряване, за правата на работници-

Предвижданията в средно- 
срочната програма са не
достатъчни и неконкретни
На заседанието обстойни 

се водиха и вър-
ио

минци и
иа

делега-вното
те и земеделците — осигурени и др.

се оттам, че някои 
ти сега застъпват повече ор- 

В. В. гаиизации, макар че са из- 
- брани само в една.
I Взе се решение в настоя-

10 ДНИ ЗАТВОР ЗА ПОБОЙ
Из дейността на младите иските

те делови предвиждания
почти на същото ра- 

което се намира Л 
дейност. Мно

зина поставиха въпрос дали 
това означава, че е наисти
на невъзможно Да се язлез- 
не от рамките на сегашни
те стопански предвиждания. 

По-конкретно във връзка 
път бе

ос-Съдията за нарушения в Босилеград на
каза деветнадесетгодишния Боян 3. Миленков 
от с. Долна Ръжана с десет дни затвор. Ро
дителите, с които Боян не живее в добри от
ношения получили тежки повреди от сина си. 
Но от насилничеството на тоя млад мъж не 
били пощадени, и останалите му близки: дя
до, баба и чичо му.

В момента, когато бил заловен от орга
ните на властта при него намерили бокс и 
кама.

Амбициозна програма за работа тават
внище, на 
сегашната им

Председателството иа Об- ката и културна дейност на 
щинската конференция на младите в комуната. За съ- 
Съюза на младежта в Боси- държанието и метода на и-, 
леград под ръководство на деологическата работа ще 
РАДЕ СТОЙКОВ изготви предприема конкретни мер-
програма за работа до ме- ки Общинската конферен- с тоя въпрос и ТОя 
сец юни, тази година. В нея ция на СЮМ. Същевременно 0 КрИТикувана работата
най-много се набляга върху ще се анализира и обществе на 1 

ната дейност на младите.
Инак осъденият насилник и досега много 

пъти тормозил родителите си. земеделските коопера
ции. Каза се, че при най-от
говорните за стопанско раз» 

В настоящия период голя витие лица съществува не- 
мо внимание ще се задели разбираемо самозадоволст- 
ли на проблемите в област- во т.е. примиряване със се 
та на културно-забавния жи- гашното положение. Това оз 
вот. Ще се предприемат мер начава неосигуряване на пе 
ки за обогатяването му чрез рспективи на развитие и не- 
нови форми. Тоя път в цен- прилагане на основното на- 
търа на внимание ще са сел чало: създаване на условия 
ските районни центрове. С за разширяване на стопан- 
помощта на другите отговор ската дейност, 
ни и заинтересовани ще се 
създават условия за по-обем бе обсъдена непоследовател
ни акции в този насока.

В. В. идеологическо - политичес-

Бележка

Опасно »състезаване«
В този смисъл енергично

ността около интегрирането 
на стопанските организации. * 

Общинската организация Макар че на всяко равнище' 
на СЮМ, много по-сериозно става дума за тази акция — 
отколкото досега, ще обсъ- не се предприемат конкрет- 
АИ проблемите на 
младеж, която е и най-числе й. 
на в структурата на всички

же да се постигне с от 
криването на разплод
ни станции. За тази 
нел съществува и ре
шение на общинския 
стопански съвет, обаче 
то не е проведено от 
страна на лисинската 
и босилеградската коо 
перации.

да се справят с тези 
„диви“ конкуренти, ко 
ито между другото ка 
зано, дават и по-големи 
изкупни цени, босиле- 
градските земеделски 
кооперации прилагат 
тъкмо тяхната практи
ка: изкупчиците им на 
рамват нежигосани и 
непроверени кантари 
през рамо и отиват от 
къща до къща... С то
ва първо се нарушава 
закона, защото непоз- 
волява такъв вид изку 
пуване, а второ нищо- 
не се постига за пре
махване на „дивите“ 
изкупчици, които по
казват по-голяма на
ходчивост.

Ш ивотновъдният фонд 
П1 в Босилеградска 
комуна рязко намаля
ва. Това е факт, който 
тревожи, но и упреква.

При такова положе
ние, разбира се, цена
та на добитъка расте. 
Тя многократно се уве 
личава и става все по- 
примамлива за босиле 
градските животновъ
ди. Това е добро и да
ва насърчение за раз
витие на този отрасъл 
Изпъква обаче въпрос 
който да осигури ос
новните предпоставки, 
необходими за ускоре
но интензивиране на 
животновъдството, 
случая на първо мяс
то това са земеделски 
те кооперации. Обаче, 
те не са единствените 
организации, които из 
купуват добитък в ко 
муната. Касае се за 
множество матрапази 
които работят за земе
делски и търговски ор 
гаиизации от други ко 
муни. Все по-често по 
селищата кръстостват 
и търговски спекулан
ти. Почти една трета 
от добитъка, който се 
изкупи безаконно попа 
да в тяхни ръце.

Не намирайки начин

учащата ни мерки за реализирането

Членовете на конференци- 
младежкн активи. Става въ- ята със задълбочен интерес 

подобряване на об-прос за 
разователните резултати, на

разгледаха мястото и поло
жението на селското стопан

условията за живот и школу ство в рамките на средносро 
ване на учениците, за вклю- чната пРогРама- С оглед, че 

„„ 90 на сто от населението в
» работа на само комуната главно се занима- 

управителните училищни ор ва с тоя отрасъл разбираем
е интереса, който владее за 
неговото развитие. Изтъкна 

Организационното укреп- се обаче, че тоя отрасъл не 
е представен съответно в 
средносрочната програма. 

Преди всичко, тук недости- 
гат елементарни факти, кои
то да посочат основните пъ
тища на развитие.

Според някои отделни, въ- 
настъпващия период пРоси в средносрочната про 

грама са поставени декдара- 
ще тивно и като такива не да-, 

ват ясна представа за реали 
трудови акции. Една учили- зирането им. Такъв е напри

мер случая със разрешава
нето на комуналните въпро
си в общината-.

В остра форма бе
построят басейн за плаване, вен и въпроса

на работа. От

Не е трудно да се 
разберат възможности 
те на земеделските ко
операции, които посре 
дством 
станции и други кон
кретни акции могат да 
прибързват към себе 
си частните производи 
тели на добитък. При 
това, и едните, и дру- 
*чте хце имат сигурно 
добри сметки.

разплодните
гани и др.

ване на младежките ат.типи 
ще бъде постоянна 
на ръководството на общин
ската организация и местни 
те комитети.

В задача

Решение, значи,. трят 
бва да се потърси на 
трета страна. Това е 
единствено планово и 
организирано развитие 
на животновъдството 
в комуната. Досегаш
ните опити в тази на
сока са останали безу
спешни поради непосле 
дователността на акци 
ите. Например живот
новъдите са заинтере
совани за изменение 
на породата 
добитъка. Това ще мо-

В случая Общинска
та скупщина трябва да 
разреши и един друг 
съществен въпрос да 
се наложи задъл
жително кастриране 

бикове 
„буша“ порода. Между 
другото и това ще е 
едно от предусловията 
за цялостно и успешно 
изменение на

В
младежите от комуната 
бълат включени в повече

иа Щнг бригада ще участвува 
акцията „Морава 1971”. В 
Босилеград

всички в

младежите ще поста- 
за заемането

проектопро-
акции и в грамата не се* вижда доста- 

разрешаването на селските тъчно ясно как в средносро 
комунални въпроси млале- ЧНИя пеРи0А ше се разреша-

ва тоя въпрос на общинско 
равнище.

Решенб е тази 
да се обсъди и в 

ците на ССРН.

породиг 
стия състав на доби-

В горанските

тъка.на
ще бъдат не само уча- 

стници, но и организатори.
житеВ. В.

програма
подружни-

В. В.
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Димитровградска
хроника
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Из нашите предприятия

ИВА ДИМИТРОВГРАДА 

ПОД ЕДИН ПОКРИВ
ВЪПРОСИ до
РАЗЛИЧНИ
КОМПЕТЕНТНИ ЗАЩО?

В скоро време в каучуко
вия завод „Димитровград“ 
ще бъдат пуснати в действие 
машините от новата фабри
ка на завода. Когато зара
ботят, още в първата година 
ще осигуряват обща продук 
ция за повече от седем ми
лиарда стари динара. А ко
гато се понабере производст 
вен опит, котато пристигнат.. 
специалисти и работниците 
упознаят машините и произ
водствените процеси, общата 
продукция ще се увеличи 
още по-значително.

Всъщност всичко е гото
во. Производствените пави
лиони са чисти, машините 
са монтирани. Чака се само 
да бъде завършен парният 
котел, който ще снабдява 
фабриката с енергия (плюс 
тока), и завод „Димитров, 
град“ ще започне да създа
ва нови .милиарди брутопро 
дукция.
Директорът на завода Жив 

ко Виденов, с когото бесед
вахме за новите фабрики ни 
съобщи интересни данни.

Ето някои от тях:
Производствените хали 

имат 11 хиляди квадратни 
метра ползваема площ. Това 
е толкова голямо пространст 
во, че биха могли да се по
местят жителите на два Ди7 
митровграда, като на всеки 
жител се падне почти цял 
квадратен метър площ.

Машините, които са от най 
-съвременен тип, ще произ
веждат стоки за повече от 
седем милиарда динара го
дишно, а това производство 
ще иска нова работна ръка. 
Ще са необходими, както ни 
съобщи директорът, около 
400 нови работници, обаче 
не наведнаж. Приемането на 
нова работна ръка ще ста
ва по етапи и ще се иска 
предимно квалификацирана 
работна сила. '

Естествено, за новото про
изводство ще са необходими 
и много специалисти: техно
лози, машинни инженери, е- 
лектроинженери; химици, и- 
кономисти, техници с различ 
на специалност, висококвали 
фицирани работници и дру
ги, които да носят произвол 
ството в новите фабрики.

Заводът ще има пет фаб
рики.

Една фабрика от завода е 
за производство на голи гу
мени нишки, другата е за 
производство на облечени гу 
мени нишки, които се упот
ребяват в производството 
чорапи, пасмантерийни сто
ки и друго, а тук се включ
ва и производството на елас 
тични ленти и други подоб
ни произведения. Третата 
фабрика е за производство 
на каучукова смес, която ще 
служи за производство на 
гумено платно, гумени фо- 
лии, лачени гумени обукви, 
гумено-текстилни пресовани 
обувки. 'Четвъртата — за 
шприцовани профили от ка
учук (оюнгерни стоки, пъл
на гума и други видове тех
нически гумени стоки. И пое 
Ледната — петата — фабри
ка е доскорошният 
„Фабрад“, който е поет от

завода „Димитровград“. Вси 
чки тези фабрики на завода 
ще бъдат самостоятелни це
хове, без свойството на прав 
но лице, което значи, че ще 
бъдат обединени и ще имат 
централни управителни и са 
моуправителни органи.

Цехът на енерго'добива ще 
бъде почти цяла фабрика, 
защото ще' снабдява с енер 
гия всички други цехове. За 
целта е доведена 
градското врело в Строшена 
чешма, а в скоро време ще 
бъде завършено монтиране
то на парния котел.

За да се осигури нормална 
работа в завода след пуска
нето в действие на новите 
цехове, отдавна вече са взе
ти мерки за обучаване на ка 
дрите. Мнозина специалисти 
и работници са били на усъ 
вършенствуване * в съответ
ни предприятия в чужбина, 
а в тези дни група работни
ци ще заминат на общение 
в заводите „Тигър“ в Пирот.

Според договора предпри
ятията доставчици на маши
ните са длъжни да изпратят 
свои специалисти при гшека 
нето на машините в работа. 
То*а също ще допринесе за 
по-бързото подготвяне на соб 
стаените кадри да поемат 
производството.

А за Димитровград пуска
нето на новите машини в ле 
йствие ще значи много. На 
първо място 
нова работна сила, материал 
но благосъстояние, увелича 
ване доходите на много се
мейства. работещи в завода 
и на приходите на обтцииа-, 
та изпяло. Още няколко ми 
лиарла по-голяма бш/топоо-

Димитровградските потре
бители на електрическа ене-* 
ргия, а те са към 6 хиляди трябва да идеш в службата, 
души, или най-малко две хи да се наредиш на опашка и 
ляди домакинства, са в тре- да чакаш с часове понякога 
вога от нещб. Електромери- да ти дОйде редът за плаща
те им сега били мерили то- нето. 
ка неверно, или „надписва- ,
ли” киловатите, както се го Начинът на това плащане 
вори из чаршията. Забеляза направо може да се нарече 
ли го по плащането, което „ПРИМИТИВЕН“, което пре 
сега е значително по-голямо ведено на наш език значи 
в домакинствата. ПРОСТАШКИ. Ако в Димит

Ето откъде идва тази тре- ровград има 2.000 потребите 
ли, две хиляди души ли тря 
бва да газят калта до пред- 

Дълго време електромери- приятието и да стоят там 
те бяха на някакъв контрол най-малко половин час, за 
Бяха ги взели от електросна да си платят тока. Нали то- 
бдяването и ги бяха прати- гава това са 1000 загубени 
ли някъде на проверки. Еле- трудочаса, макар че са и по 
ктроснабдяването в Димит- вече, а тези часове са сигур 
ровград се бави доста, до- но нужни на хората и на об 
като върне електромерите, щността. 
а сега гражданите се трево
жат, че техните електроме
ри „надписвали”.

Защото, ако трябва да пла 
тиш сметката си за тока,

ко в Димитровград, което 
да се продава едва ли не в 
цяло Югославия.

Но само се приказва, а 
млякото не пътува.

Зная, че преди години бе
ше едва ли не всичко друто 
готово и само трябваше да 
се намери за него амбала> 
Питаха се хората, какъв да 
бъде бурканът — от стъкло, 
от пластмаса, от нещо дру
го ли, па какъв амблем да 
носи и друго такова.

вода от

вога:

А после се утиши работа .
мляко не видяи киселото 

белия свят, но си остана са
мо димитровградско.

Ето и сега пак се приказ
ва за млякото. Но сега пък 
нямало голяма, модерна мле 
кара, в която да се прави 
млко и друго.

Не може ли другари ком
петентни да си помислите 
така: „Хората трябва да се 

Мен не ми се вярва, че улеснят, а това може да въ 
„надписват“ ^гока. Но това и рши някой, който сега в 
не е трудно да се провери Бюрото търси работа и то 
даже от всеки собственик да бъде използвано цялото 
на електромер. Вярвам в то- му работно време, 
ва, че хората лесно могат да 
си внушат, като забравят, че
са попохарчили повечко в някой пропусне да 

следва наказанието 
чаш тока му. А за това мал
ко ли време трябва.

А ние докато чакаме, все 
се придават производители
те на кисело мляко и си го 
пласират из страната. Засе
га десетина предприятия от 
Македония, Сърбия и друга 
де правят и пласират тако
ва мляко навсякъде. И печа 
лят, «разбира се, защото то 
не е евтино. Ние стоим и 
планираме.

А така какво става? Ако
плати,

отси-дните след връщането на е- 
лектромера им.

Обаче, когато слухът се Не прилича ли това пове
дение на тази служба на не- 

това да се обясни на хората позволено и неприлично за 
от службата по снабдяване- времето в което живеем?

Но докато направим удоб- . 
производството, нязаемане на пусне, няма ли възможност, ствата за 

ма ли да се намножат тия
производители в страната и 
цената му да спадне до гра
ницата на нерентабилното.

И мисля, че би могло да' 
се почне нещо и в малко по- 
скромния условия, за да си 
пазим реда на пазара.

то с ток.

КАМ ГО ТОВА ДИМИТ- 
РОВГРАДСКО КИСЕЛО 
МЛЯКО?

Независимо, че за ток пот 
ребителя не трябва да мо
лиш да го купи, и тия слу
жещи са само хора, длъжни 
да услужват ма граждан- ино се приказва за изгода-

ЛVкпия, това е основният пе 
з^/лтат, който ще се ‘отоази 
благоприятно въоху целия 
живот на комх/иата.

Отдавна, а и сега, постоя-

М. И. Нейков М. Н.Н.ството. та от правене на кисело мля

Прието е в спорта, покрай високото 
класиране, най-много да се цени и фер- 
илеят. Вероятно затуй, че основната за
дача на спорта е да облагородява човек.

По всичко личещо — топа златно пра 
вило не спазват ошш, конто трябва най- 
много да го уважават. Как инак може 
да се разбере сегашното държание и 
поведение на досегашното ръководство 
на „Асен Балкански"? Защото в момент, 
когато най-откровеио се заговори по на- 
болялите въпроси на спорта и имаше 
възможност да се намери изход, то нес- 
портмснски зададе нечист удар като се 
самораЗрешм от длъжност без да даде 
нужния отчет пред спортистите и лю
бителите на спорта в Димитровград. И 
самият факт, че се бяга от отчет не дава 
ли достатъчно основание за оправдани 
съмнения, предположения и заключе
ния?!

Но ако ненаучено на ферплей, то уме
нието на някои от ръководството да 
прехвърлят мсждусобио отговорността, 
подобно на футболна топка, достига поч 
ти съвършенство. При това открито се 
цели да се създаде впечатление за ко
лективна отговорност.

как не може да бъде колективна. Защо
то между членовете на саморазрешнло- 
то се ръководство има- хора, които с 
десетилетия работят и допринасят за 
развитието на спорта в града. Именно 
зарад тях и зарад тези, които ще пое
мат ръководството вбъдеще трябва ви
новниците за сегашното положение кон
кретно да се посочат. И разбира се, да 
се търси от тях отговорност.

Мнозина обаче се питат: как да се 
излезе от задънената улица, когато са- 
моразрешилите се членове на ръковод
ството на искат да дадат достоен отчет?

Изглежда, отново ще трябва да се 
потърси помощта на обществено-поли
тическите сили в града. Но помощ, коя
то ще бъде само насока, а конкретни
те мерки ще трябва да дойдат от редо
вете на самите спортисти и любителите 
на спорта в града.

Ще остане ли на крака димитровград
ският футбол след нечистия удар, нане
сен от някои членове на саморазрешн- 
лото се ръководство, е въпрос, от който 
зависи същестуването му за няколко 
годшш напред.

Едно е ясно: никак не смес да се до
пусне да се озове в нокаут, понеже пре
ди години но същия начин бяха нокау- 
тпраин ръчната топка и волейболът, па 
ето н до днес не са се съвзели.

Ст. Николов

Обществена
хроника

Отговорно
стта - като 

футболна
па

топка Следователно: 
всички са виновни — спортисти, члено
ве на ръководството, дори обсществено- 
иолитически дейци (защо навреме не 
са се намесили?!) — но никой не отго
варя.

Ясно с накъде целят подобни обясне
ния. Отговорността се степенува и низа под
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Адрес до отборницитс

ЕДНА ИДЕЯ ЗА П0ДКРЕПЯ1
★ Трябва ли фонд за електрификация. А кредити.'от село за село

чко. За%, 
къв, мисЛ, 
щеше да 
цирано.

Сесията 
скупщина 
ята на ц,
внесена к- 
отборнищ 
телно, за 
шително

За Димитровградско елек- и би била иолезна^ ако се и други 4^™°^ 3^полага
иа селищата осъществи. Ускорило ои КОЛКо ще отделя от при-

задача номер едно. След електрифицирането в ця ^ кол о^ п^ това иачинание.
изтекли в уве та община. това даже ни Се струва, че е

щаиия, в започваме на ак- Но когатовгГпешаване време да се вземе макар и 
ции населението се е раздви би предложил з р Не врсменно един служещ в об- 
жило. Събират се средства, иа се^"ита, й каза.^ щи1шта, който да поеме въ-
установяват се облагания в знам дали о > Р .лпжение“ просите за електрификация-
работна сила, оформят се ак приемат това прел • сътрудничи и пома-
ционни комитети, а община Точно по ™зи повод и пи та комитсти По
та, начело с председателя и шем тези редове, Д ■ електрифицирането във вси 
другите ръководни хора, у- питаме защо да не прием , 
сърдно подпомага всяко на- но да помогнем прием 
чпнание.

Опакото на въпроса години
'

Защо не се зачита 

обществения договор? А

ция в комуната не е приела 
тоя важен обществен дого
вор. Просто неговото прие-, 
мане се премълчава, като че 
ли и не сътцестува.

Това представлява пряко 
солидаризираме със сегаш
ната кадрова структура на 
заетите, както н с начина, 
по който се заема незаета 
работна ръка. Неприеманс- 
то на договора значи ведно 
и игнориране на принципно
то решаване на кадровия въ 
прос и пренебрягване иа ко 
нкурса като общоприета ин
ституция.

Ето защо с необходимо по 
тоя въпрос да се разисква 
на най-отговорни политиче-, 
ски събрания в комуната.

В. В.

По предложение на общи
нската * синдикална органи
зация към края на минала
та година Общинската скуп
щина в Босилеград прие об
ществен договор, с който се 
определят критерии при за- 
имане на незаета работна 
ръка и попълване на ръ
ководещите места в трудови 
те организации в комуната.

Тоя договор от страна на 
отборннците бе приет еднно 
душно. Това е и разбираемо 
с ог*лед на значението му. 
Същевременно, бе взето ре
шение той да се достави на 
разглеждане и приемане във 
всички трудови организа
ции. Макар, че от тогава из
мина дълго време досега пи
то една трудова организа-

на замисъла.
Именно — днес така се 

И резултатът засега може прави и в големите, бога™ 
да се изрази кратко така: общини. Строи се път, дове 
Върви" жда се ток, решават се дру

• " ги важни стопански въпро-
На едно заседание мина-, си с кредити срещу осроче- 

отОорниЦите иа пи суми. А после по договор 
съгласиха да става изплащането на взети

\

дата година
общината се . _ _ ,..... , . _
отделят от бюджета 37 ми- те кредити — на десет и по- 
лиоиа стари динара за елек вече години, 
трификацията. Всички хора Искаме да кажем, че ако 
поздравиха това, защото на- тази идея се приеме, поло- 
селението няма да може съ жеиието би било такова: 
веем само да си доведе ток. Ще имаме средства за кру 

пни акции по електрифици- 
Обаче има още средства, нето. 

които могат да се „сложат" 
върху тези милиони и да се 
тръгне към кредити от бай- да се изплатят сравнително 

лесно — като се въведе об
лагане, което ще е по-поно- 

Именно — във Фонда за симо, отколкото да се съби- 
комунална дейност- узнава- рат пари наведнаж, както 
ме, че има 18 милиона ста- сега е необходимо, 
ри динара без предназначе
ние ,а има изгледи след вре — Има възможност в из- 
ме да се понатрупат още па плащането да се участвува 
ри, които биха могли да пое и с бюджетни средства, а то 
лужат за целта. ва също улесни население-

— Кредитите биха могли

ките.

Каменица

Да се подобри работата 

на местните общности то.
Председателят на община

та Димитър Славов изнесе
една идея: Към 37-те мили- внесена като предложение 
она за електрификация да на компетентните органи, от 
се прибавят и 18-милиона от борниците би трябвало да 

трически ток, ако се подо- фонда за комунална дейност проявят благоразумие и дал- 
брят съобщенията, с една ду и да станат 55 МИЛиона: С новидност и да я приемат, 
ма, ако селата се благоустро тези пари да се отиде в бан- Електрификацията, колкото 
жизнени пткплк,2 ката’ Аа се пРеАЛОжи осроч по-бързо стане в Димитров-
то лосега’У отколко- ване на вноската срещу кре градско, толкова по-бързо

Тези и' друга въпроси би ^ ^раТедии оср^щ ще "Р001^ животът в се-
нГсериозн^обсъ^еТм! ДА0Тм ми^онТ™ *

и™ т1рпетГ отлагане’ 3аЩ°Т° електрификация, това значи йно време и за друго, не търпят отлагане. да се СВърши На<й-трудната
работа по довеждането на 
електропроводи до вяко се-

С изключение на няколсо 
села във Висока — местни
те общности бездействуват. 
Някои от тях дори и по 
пет-шест месеца не са има
ли събрания, някъде поради 
липса на обществени поме
щения, а другаде зарад па
сивност. Неразрешени въ
проси във Висока има мно
го. Пътищата са в лошо съ 
стояние, няма електрически 
ток и др. Но, изглежда се 
очаква някой отстрани да 
дойде и да разреши тези ви 
сящи въпроси. Височани каз 
ват, че миграцията е винов

ника за бездействието, но то 
зи въпрос има и опако. Дат 
ли миграцията няма да се 
намали ако се доведе елек-

Значи, ако идеята бъде

Но струва ни се, че- е кра-

Имаме пред вид следното: 
Общинската скупщина на 

сесия би трябвало да реши 
Идеята на председателя Аа образува свой фонд за 

Славов е съвЪем приемлива електрификация,

Ц. Димитров
ло.

Сухите брестове край Камкакто има

Електрифицирането ва Димитровградско проекти и
ределени саЛЕСКОВАЦ \ ще бъдат'

Сливница събира пари за селена мрежа сега се чака 
населението 
пари. Чува 
ра искали I 

т електрифий

Общината е изготвила „ро- ква^пещгалност“ ““ ““ чникТа имТнГискТплТ0 ^никак
нГ Не^яеГс^РИ!аТнРаНГот йНеОТДавна се“е Ба~ Щане в пари^а селскатГмрс “ ‘
вят се“ поеми Ш р5е викали председателя на жа. Иначе няма нито един
и седо Бавй™ 3абъРдие °5?™ата и заявили, че ис- човек, който да е против е- 

кат да доведат ток заедно -с лектрифицирането 
невлянци и другите жители Още една новина, която 
на района. Значи и те започ радва. С електроразпределе- 

Акциите по електрифици- сме -ВелнатГ ®АектРиФи«и нието общината е постигнп 
рането на димитровградски- поискалаА 6 Ла с5гласие вместо бетонни
ТесСеегаш™ятАЪршюртТза поло зГсе™ Барйе.0™ о^С^вниц^къТшв^оти

Бавничко" ноЛп1кК^игурно цаИда изпр1варивАсщ?га 'Ран ^ Дървени стъТбове. То-.
п^оПо ЕгЗ- н|=д=“-и'

?аРХ“аИа„ °бг1™ГамСеЛа' ПРИ“ къЛего. ^ Улесни хората.

по 30,000 стари диИара, „на писали СиптнпЯрИоя!„о Ф.ищтрането на този район, 
комин , като първа вноска и на тези бедни семейства 3а62‘Рлиет° е И по-заможно 

Зв" ““УРИфикацията- еАН°- няма да се отнеме пп^ от бурелските села, и токът^1?к»кг»нг

склсновдте в:
' - БУЯНОВАЦ ■

V ,:ч»#;ВЛ^ИШКИ ХАН ■;•: ^'-вМеотинци
■ . .

* ' .
приема'.^пестовяи влогоще със ваялашане на го 

. дишн^ л»1хй5;;от 6 и 7,5 на сто 
Всичкиаспестовцици с влогове от 1.000,и по | 

вече носи дййара сДзастраховани от последствия ' 
та на злополуки;'л ‘

Банката води валутни сметки на-частни линз 
със заплашане на лихга от 6 и 7,5 на сто. 
Спестовната служба в централата на банкага| 

юаботи всеки работен ден от 7 до 19

И село Барйе се включва.

та.
Иначе б 

Мъзгош, Мо 
Гуленовци,1

♦ 1

:г
прока- ж

се-

,
часа

Телекс — 1А6-79 ХКБ 
Телефони: 20-15, 21-15, 33-63

I ■ Горна



БистърГрознатовци

Помощ на бедни СПАНАК И КОПРИВАученициКАДИЯТА ТЕ 
тъжи - КАДИ
ЯТА ТЕ СЪДИ

От фонда детска 
Общинската ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ заемат важнозащита 

скупщина в Бо
силеград отпусна тези дни 
помощ от 3000 динара помощ 
на бедни ученици в бистър- 
ското училище.

Учителският 
стър вече е определил 
кои ученици да се даде по
мощ. На първо място, е ре- 
шено на съвета, да се помог 
не на бедните пътуващи у-

ченици (и сирачета). Общо 
66 деца са получили помощ.

Макар и незначителна — 
тази помощ е от голяма пол

място в хране
нето на човека, като се прилагат широко и в дие
тите при различни заболявания. Нашият народ от
давна използва като полезна храна спанака, лапада 
и копривата. И това не е случайно. Спанакът спада 
към най-полезните и хранителни зеленчуци поради 
богатството на белтъци, минерални соли и вита
мини. Той се усвоява от организма 
— близу 90°/о.

Съдържанието на основните хранителни веще
ства в спанака се колебае в значителни 
зависи от сорта, начина по който 
Все пак известни

за.^аше та- 
: ърдието 
■Лктрифи-
^ •^шската 
^ано иде 

бъде 
,,жение.и- 

! доложи
те по-ре-
1 Н. Н.

Макар и незначителна — 
тази помощ ще е от голяма 
полза.

Ведно —

съвет в Би-
През 1968 година пре 

дприятието за разпре
деление на електриче
ска енергия от Леско- 
вац е построило мрежа 
тгтрафопост в с. ГРОЗ
НАТОВЦИ. Тогава е 
извършено и изплаща
нето, а и офици

ално пуснат, електриче 
ския ток. До преди ня 
колко дни населението 
от с. Грознатовци е 
имало електрическо ос 
ретление без 
спънки.

Обаче, досетило се 
,предприятието, което е 
изграждало

на
почти напълнотя е и задълже- 

за по-добър успех и при
мерно поведение.
ние

?Я Р. Каранфилов граници и
се отглежда итн. 

са и някои средни цифри. Така 
например 100 грама спанак съдържат 3,77 г въгле- 
води и 0,65 г мазнини. Характерно за неговите бел
тъчини е, че те са лесно усвоими от организма и 
в много голяма степен пълноценни, защото съдър
жат всички незаменими аминокиселини. Спанакът 
се отличава и със сравнително 
жание на азотни

Д. Тлъмино

Помощ от земеделската кооперация
Земеделската кооперация 

„Напредък“ в Долно Тлъми
но проявява голямо разбира 
телство за проблемите на ос 
новното училище. Преди из
вестно време тя подари на 
училището в Бистър извест
но количество захар 200 ку
тии мармелад, един 
ориз, 25 килограма 
Ар. хранителни продукти за 
подобрение на храната в уч$ 
ническата кухня.

Но за тази помощ и учи
лището си има заслуги. Ви
наги досега учениците се от 
зоваваха на помощ на коопе 
рацията когато беше необхо 
димо да се върши залесява
не на голини или за събира
не на шипков плод.

Сътрудничеството между 
земеделската кооперация и 
училището се задълбочава ц 
занапред.

високото си съдър- 
веЩества, калиеви, натриеви, кал- 

циеви, магнезиеви, форсфорни и железни соли а 
също и е богатство на витамини от групата В и 
витамин С.

Спанакът

никакви

линията, 
понеже то и разпола
га с нея, че селото му 
Дължи някоя сума и 

_ наредило на клона си 
в Сурдулица да изклю
чи селото от мрежата. 
По такъв

_. „ притежава и прекрасни вкусови ка- 
чества. Гои възбужда секрецията на стомашния 
сок, засилва дейността на жлъчния мехур и отде- 
лянето на жлъчка. У А

Препоръчва се спанакът да бъде 
щироко в обикновеното 
ненето на децата и 
държание на

чувал 
олио и

използван най-Р. Каранфилов хранене и особено в хра- 
юношите. Поради богатото съ- 

минерални соли и витамини той се 
включва в диетите на болни 
туберкулоза, кронични 
селинност на стомашния 
запек, при затълстяване 

След какаото

начин вече 
няколко дни населени
ето от с. Грознатовци 
няма електрическо ос
ветление.

с анемии, авитаминози, 
гастирити с понижена ки- 
сок, при някои форми на 
и пр.

спанакът има най-високо 
жание на оксалова киселина и доста пуринни 
шества. Поради това трябва да се изключва от ди
етите „а болни от подагра, заболявания на ^л2Г-

““‘И’. и ЧСр,Шя Аро6' какт° и при заболява- ния на бъбреците. Консумирането 
болни с жлъчнокаменна 
често

Ред е бил с предпри
ятието да съобщи на 
местната общност на 
с. Грознатовци за реше 
нието си.

I Тези и такива воло
ве, които изграждат из 
ключително селата със 
собствени средства се 
предават на управля
ване на предприятието 
и то на плаща за израз 
ходването на тока, а 
официално „ескивира" 
да приеме мрежите ве
че няколко години. То 
ва е типичен примерна 
бюрократично отноше 
ние. Но, какво може 
да се направи, когато 
кадията те тъжи, а той 
ти и съди (едно и съ
що предприятие е из
градило електрическо- 
та мрежа и включва и 
изключва електричес
кия ток).

съдър-
ве-

на спанак от 
или пикочокаменна болест 

предизвиква силни болкови кризи.
Лападът и копривата се отличават по състав от 

спанака. Така лападът съдържи малко повече ркса- 
лова киселина. Но той е богат на витамин С и осо
бено на каротин — провитамин А.

От копривата се приговтвят главно супи Тя е 
богата на витамин С, витамин К и каротин. Ней- 
ните добри вкусови качества, както и възможно- 

да бъде използвана още от най-ранна пролет, 
когато липсват други източници на витамин С, я 
прави много ценна храна.

За да запазят свежия си зелен 
нното си съдържание, спанакът и копривата тря
бва да се приготвят във вряща и подсолена вода 
на силен огън. Съдът, в който се варят, да бъде 
добре запазен емайл и постоянно 
плътно с

За некою празник, а 

за некою делник
стта

ТУВА уьекььа па доби абър од снауту. Та
те, каже, йеднък да дойдете с маму да чувате 
детето, а нийе с Васила че идемо на излет за 
Осми март чък на Яловичко врело. Ванумо ав- 
тобусат и същият дън стигомо у град. На вра
тата ни дочека снаата увъртела се у брашно ко
ка йе воденичар. Детето лежи на отманат и пи
щи кико уървик. Дор га не узе бабата у руЬе 
не утая се. А снаата завалия на йедно место за- 

прай горубийе, на друго пече месо,

цвят и виталш-

да е затворен 
капак. След като се сварят, зеленчуците 

се свалят от огъня и се прецеждат. Изцеждат. Из
цедената отвара съдържа част от техните храни
телни съставки, оксилатите и пуршшите вещества. 
Тя може да се използва

почела да
судове се събрали кока йе имала първо госийе,

М. Величков
за приготвяне на други 

ястия. Необходимо е да се помни, че когато спана-па саде се върти по ижуту.
— Седи, тате, да сгреуем реНию до дека 

дойде Васил до работу па че ручамо, рече сна-
кът, лападът и копривата се готвят на пара, по-гол- 
ямата част от витамин С се разрушава.

;ла. Оп- Бребевница ще трябва да се 
където приключат на електропрово- 

вете и да при Радейна, която се е- 
'Мвижи лектрифицира през 
/събира миналата година, 
тия хо-
ше за че в скоро време ще засве- 
;оход от ти електричеството само в 
;комин". село Сливница, но не ще се 
/Ано да забави и в останалите села 
пречка в невлянски район. Другите 

ще продължат да тънат в 
иловци, мрак, ако не се наемат с ак- 
лровцц циите сериозно, 
танци и

ата.
Стану три саат, я испи вечима йедън чай- 
а Васил никико да стигне. Чък около петник,

саат зазвони дзвончето. Васил вану да се спо- 
тура йоще од вратата. Удар у стенуту,. па ве
лете та обори дое-три столиуе додека не найде 
йедну да седне. Мене и бабуту кока не види.

— Жено, каже, да бог даде соак дън да ви 
йе. празник. Денъска смо славили у предприя
тието вашият празник до ич. Има и пиеьье и 
йсдензс и цсливНс падоше. Снаата га гледа да 
му каже дека смо нийе тува, ама он синдракат 
кока се йе шашардисал, нища не види. Кико 
мину она до ььега он Ь\) УДари по дебелата меса. 
Я и бабата у земи да пропаднемо. Невестата по- 
уърве кико Нишир, развика се па вану да ока.

— Щурчо бре не видиш ли маму и тату. 
Ако си пил не си си мозакат испил. Целиваш 
ДруЬе, дарове носиш на онея у предприятието, 
а мене кво ми носиш. За кога я ринтам тува, кво 

я: измиНарка или жена. Аи обеща че ме

лятото

И според рапорта излиза, — Те, видиш ли тате, поче снаата да се 
плаче, кико я живейем. За сее жене йе празник, 
а за мене робия. Те са требеше да идемо да се 
договоримо с кумовете за ютре, а он кико мър- 
тавъу.

— Не бой се снао, кажем я, са че га я раз- 
вим. Отидо я чък у Строшену чешму табора

найдо конщрауи и кромиди лук, тури му подм. н. н.
носат, он вану да мъуа, ама толко се шпиртосал 
7 а никико не може да га дигнем на но$е.

— Че га остаймо снао за ютре, а ти иди
сама па се договори с кумовете.

Ка на ютре дън се диже Васил жълт-зелен 
кока йе пред змийе бегал. Снаата му прайи ка- 
ве, доноси му расолниуу из зевникат, а он саде 
дума „млого ми йе лоше, че идем па да си лег
нем“.сам ти

— Те това ти йе моят Осми март, рече сна
ата, па вану да вика.

Излезо я у чаршиют,у видим човеци нара
мили саксийе с увеЬе, па и я купи на Ънауту, ка 
се синат не евча.

изведеш негде та и я свет да видим.
Триста му наказа. Он тиЬе се омуси

не оидо
и само 

ви“, 
другуту собу

0Ка „иввиняоете тате и мамо —
Окну ме снаата да га иянсссмо у 
да се ивъспи, добре ама он нече да мърдне, 
до ко кречетало саде ока „несъм пиян, па несъм 
пиян". Елем некико га досецамо до собуту. Ки
ко га положимо на креветат — заспа ко заклан.

не-
А със здравийе, 

Манча с.р.

* ЛЦ (Сн.: Павел Томов)скоро ТОК?



гласът с заглушаван от вя-

, Куяшура т иросвеша яд изкуствотъра.
—I Дъждът ни измокри 

казвпм... Пиян съм наисти
на. Очнто ми са сс затвори- 

— А момичето 
Къдели навярно, 

ме отвежда някъде, 
отиваме... Залитам вече вър 
ху момичето. Ето, аз залит
нах върху неговото рамо под 
този непрестанен, тъмен, шу 
мящ дъжд, — и то се спря 
до уличния стълб и се при
тисна о мене с тих вик и ме 
прегърна отведиаж с ръце
те си... и ме докосваше нав-

На педагогически теми

Първи трудности при 

възпитание на детето
сякъде с ръце.

— Ела с мене, казва то и 
не со усмихва 
— Ела с мене... В моята ста 
ичка има също така вино и 
ром и един малък грамофон. 
Та аз не съм пияна, — ти 
виждаш, 
да со върнеш в онази гроз
на кръчма сега, при безум
ните, остарели, пияни жени, 
В моята стаичка има също 
бутилка с вино и ром... За
що не дойдеш... Защо не ме 
обичаш? — само тази нощ. 
Не ти струва нищо, ангел.

Дъждът, старият, тъмният 
дъжд пада над черните огро 
мни стълбове... По паважа 
неравномерно трака с мал^

11 Е Е ЛЕСНО от малкото безпомощно същество 
Н което нищо не може, не знае и не разбиращ» 

се изгради човек. Отглеждането и ««гштшшо
то на децата през Хкновено
много роАИтелски грижж ТР^™ен^случайно

н^ъ—а з^еГГа, к"

преодоляват своевременно, 
по-късна възраст, 

възпитанието на малкото 
на съня и хране

на бодър ству-

вече никак.

Нали ти няма

ито
и по-малки, ако не се

възпитанието взатрудняват
Първите стъпки при 

възникват при нарушаване
което следват нарушения и

дете 
пето, от
ваието. човешкият организъм има / 

активностПрез всички възрасти 
нужда от системна смяна на усилената

г=*.=2яе
система. V него всяка преумора води 

организъм, създава усло-
рА^кА? от

АлккСАМАЪр 
к Вутшлскмтт нала нервна 

до изтощаване на целия
вия за нервност.

При спазване на дневния режим родителите
3ствТхАрана,А^и° Г сГлГдо^т^ТаГГе 

. Нередовното хранене може да доведе до 
причина за много трудности 

по-късно. Някои родители при-

наиграло 
безапетитие, което е1 във възпитанието 
викват детето си да заспива, като го носят на ръце 

Когато детето привикне да бъде лъ- 
любим предмет, обикновено 

защото всяка

или люлеят
ляно или да заспива с 
удължава период иа заспиването,

люлеенето или изпускане на предметаАВЪН ВАЛИ дъжд и аз от своята малка маса под 
седя до малката маса и сребърните си коси. То пее 
чакам своя приятел. Хар тихо и милва ръката ми. Та 

мониката свири, и синята 
китара свири полека в мал
ката, весела кръчма. Аз оби
чам танца на уличните мо
мичета, когато те се притис 
кат дълго о своите пияни 
кавалери и се усмихват. Аз 
обичам добрия кръчмар и 
неговата жълта престилка, и 
стенния часовник. Обичам 
разноцветните бутилки, сту
дените питиета. Ракията, ко 
и яка, рома, мастиката, шар 
трйоза — жълтите, червени
те, сините, златните питие
та; обичам бирата и цига
рите, и уличните жени. Аз 
съм сам и плача пиян, и пея 
докато прегракна. А навън 
вали дъжд и дърветата шу
мят тихо в тъмнината на без 
людните улици.

Тогава момичето от ъгъла 
1ве поглежда с големите си, 
виолетови очи. То пуши ти
хо и димът от малката, бя-

н ките си токчета куцото мо
миче. — И как куца то — 
как то е криво.

— Ах, аз знам, че трябва 
да има някой, все трябва да 
има някой който да обича 
куците момичета. — Все тря 
бва да има някой някъде 
който да ни обича и милее 
за нас, дори и да сме най- 
последните ние. — • Господ 
ме е създал куца, 
знам, че той също така е съ 
здал един мъж, който да ме 
иска и да ме обича куца. — 
и да ме милва и да ме прити 
ска безумно с коленете си 
— куца. — Но той няма да 
се яви при мен никога, за
щото ще е грозна нашата лю 
бов за другите, смешна ще 
е. — Или той може би ще 
дойде, но когато е вече твър 
де пиян и твърде много пад
нал.

спиране на
го разбужда. Недоспалото си дете е плачливо, кап- 

По-късно тази раздразнителност може дапризно.
прерасне в настойчивост пред родителите да из
пълняват всички негови капризи и прищевки.

ка в старата кръчмица дохо 
жда стражарят и хармони
ката не свири вече. Една же 
на се отдръпва в ъгъла и 
стиска гърдите си с ръце и 
крещи прегракнало, и пла
че. Тя взима с малките си 
треперещи пръсти една мал
ка синя бутилка и я хвърля 
с вик върху тъмното лице на 
кавалера си. Той замахва с 
ръка и я удря после... И тя 
пада на пода, и стене, и це
лува краката му. 
старият стражар отвежда 
пияния мъж някъде, и моми 
чето до мене се усмихва уп
лашено.

— Ела с мене — казва то. 
— Аз съм съвсем самичка. 
Аз нямам никой. Аз живея 
далече от тук — при стария 
градски канал... Дъждът е 
престанал... Искаш ли да 
отидем другаде,— в по-тиха 
кръчма, където не стават 

ла цигара пада по раменете скандали, и стражарите не 
му, по косите му. Тези идват в полунощ, — с тежки, 
сфебърни, кротки коси... Те си ботущи... Ах, ти си пи- 
Момичето се усмихва печал- ЯИ| не дърпай косите ми, — 
но, и когато седнах при не- остави ме. 
го, то докосна полека чело- Момичето изпива една ча- 
то ми с ръка. После повдиг- ша с вино> После то става 
двамата, и не си казахме ни- ПОЛека от масата. — Виж- 
що. А навън шумели дърве- даш ли - 
тата, часовникът звънял по- съМ Куца. 
лунощ халмониката дрез- отдавна, от деня, когато съм 
гаво свирела цялата кръ- проходила. Но нали ти каз- 
чма танцувала под дъжда, и 
уличните жени пеели пияни 
и показвали меките си, увех 
нали гърди.

Сериозни затруднения при възпитанието на де
тето възникват през втората година, когато вече то 
може да ходи самостоятелно, чувствува се по-неза- 
висимо и му се ще да изпита силата на своята не
зависимост. То иска да се храни само, да се мие 
само, да взема участие в работата на възрастните. 
Това са първите прояви на бъдещата човешка лич
ност. Често възрастните нямат търпение и бързат 
да свършат всичко вместо детето. Те не си дават 
сметка, че по този начин убиват стремежа към 
самостоятелност, вярата в собствените възможно
сти и без да искат, сами възпитават готованство.

и аз

Така

Във възрастта от 2 до 5 години често забеляз
ваме, че децата се опитват да се противопоставят 
на родителите, да вършат обратното на онова, ко
ето са иска от" Това е времето на първототях.
упорство.

Има родители, които държат отрано детето да 
се научи да изпълнява всичко, което те искат от 
него. Правилно ли е това? Не се ли сломява зараж
дащата се детска воля? Вярно е, че никой не би ис
кал синът или дъщеря му да се безволеви, безха
рактерни изпълнители на чужда воля. Родителите 
не бива да сковават и ограничават детето. Добре 
'е да се поощрява неговото желание да извършва 
са остоятелно доста работи.

— Аз искам един строен, 
мургав, тъмноок мъж със 
силни ръце и пъргави коле
не. — Може ли да няма ни
къде такъв мъж, който да 
иска за себе си едно 
момиче

куцо
— едно малко куцо 

момиче, за да се забавлява 
с него, да го обича, да топа
зи. Та нали всеки глас се за
бавлява с него, да го обича, 
да го пази. Та нали всеки 
глас има своето ехо? — Ах, 
ах, господ е наредил истин
ската хармония, но хората 
отиват против господа и вси 
чко са объркали вече. И 
ма никога при мен да дойде 
моят мъж, защото хората са 
наредили така със своите 
сли и присмеха си.

Дъжът е престанал. Ние 
Двамата стоим до уличния 
фенер. Главата 
вино. Момичето

казва то, — аз 
Аз куцам много

ваш, че моите очи са виоле
тови и тъмни и че аз се ус
михвам тихо, когато пуша 
цигарата си... Пияно момче, 
ще дойдеш ли с мене? Ела. 
Ти си добър... Изпрати ме 
мъничко... Ах, нещастната

ня-

Госпожице, Вие сте така 
самотна тази вечер. Вие не 
чакате никого и само се ус
михвате печално. Вашите 
очи са виолетови и тъмни 
госпожице, а Вие пушите, 
Вашата малка, бяла цигара 
безшумно в тази стара, из
губена кръчма... Госпожи
це, Вашите коси приличат 
иа сребърни хълбоци на кот 
ките. Позволете да Ви помил 
вам тази вечер, когато Вие 
се усмихвате и не казвате 
нищо.

Никой не е виждал нико
га, как се усмихва момичето

ми

аз.
Момичето се задъхва вече, 

и аз я взимам под ръка и ние 
излизаме двамата. А навън 
дъждът не е престанал. Той 
удря стрехите тихо, и тъм
ните стълбове. Дърветата 
плющат под дъжда. Вятърът 
плющи, жиците.

Ах, тази синя, мокра, мъ-» 
глива дъждовна нощ. — Та 
момичето ме държи за ръ
цете, то върви и се смее пре 
гракнало и крещи силно и

ми тежи от 
ме държи

за ръцете и се усмихва 
чално. пе-

— Аз ще дойда при тебе, 
— казах тихо и го допрях до 
уличния стълб 
притисна още веднаж в ме
не и се задъхваще, все така 
усмихнато на нещо, и шеп
неше до раменете ми: 
си добър, ти си добър... 
си много добър".

и то се

РИСУНКА
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МШЗШЖЖЕШШЕПШЖт>
От сесията на комитета по културно- 
просветни въпроси в Републиканската 
камара

Образованието на 

народностите в 

централна Сърбия АНДРЕЙ ВЕНЯРСКИ: КЛАНЕ НА СВИНЯ

НА СЕСИЯТА на комите- насяха до положението на Условията в образоваиие- 
та по културно-просветни въ образованието, и културата, то и културата на българи-
"просн в Републиканската ка 
мара на Скупщината на СР

но по отношение финансира 
нето на средното образова
ние бе изтъкната необходи
мостта от републиканска по 
мощ. Все по-големия брой 
албанци са заинтересовани 
да следват, а в настоящите 
условия в средните училища 
нямат нито достатъчно поме 
щения, нито съоръжения, ни 
то кадри, защото общините 
едва ли са в състояние да 
ги финансират. Тук все 
още има случаи препода
вателите и по няколко месе
ца да не получават лични 
доходи. Членовете на коми
тета единодушно считат, че 
Републиката би трябвало да 
поеме грижата за финансира 
нето на средните училища 
в тази област.

Така също, от Република
та се търси да участвува в 
изграждането на учебни по
мещения, давайки средства 
без задължение да бъдат 
върнати, защото общините 
в настоящия момент не са 
в състояние при сегашните 
условия за получаване на кре 
дити, да отлащат ануитети-

л
на числящите се към албан- те, които живеят в общини- 

- - ската и българската народ- те Димитровград, Босилеград
Сърбия от началото на фе- ност, които живеят в седем Бабушница и Сурдулица, съ 
Вруари се разисква за мате- общини в южна и централ- що така, се борят с подобни 
риалното положение на об- на Сърбия и където е оси- проблеми. Училищните сгра 
разованието и културата на гурено обучение на децата ди са стари и неподходящи, 
народностите на територия- им на майчин език. В по-голя 
та на централна Сърбия, как 
то и за състоянието на кул- ята бяха обхванати някои об дените нормативи. Препода- 
турно-просветния живот на щи въпроси на тази терито- вателските кадри не са тол- 
илбанците и Числящите се рия, където със същите тру кова проблем, на недоимъ- 
Тсъм други народности в Бел дности в обучението се сре- кът на добри учебници сил- 
град. Членовете на комите- ща и останалото население, но се чувствуваше, 
та и поканените представи- За развитостта на тези об
аели на обществено-полити- щини най-добре говори фак- Културният живот и на 
ческите организации и ня- та, че всичките получават еАиата и на другата народ- 
■кои републикански институ- допълнителни средства от ност се развива благодаре- 
ции като изходна основа за Републиката, но все пак не ние културно-художествена 
разискване имаха отчетите са достатъчни и зату*й в та- та самодейност и малкия 
■на Републиканския секрета- зи област има големи проб- брой културни институции.

леми Кра'йно оскъдните средства
за културата обаче не дават

Каменица

а оборудеността им изпълня 
мата част на разисквани- ва едва 15 на сто от преден- Нови

членове на 

образова
телната 

общностриат по образование, трудо
вата група на комитета, мие 
ниет она Републиканския из

възможност за по-сериозно 
културно развитие.Основното образование на 

албанците в Прешево, Буя- 
новац и Медвежа става в не 
достатъчно обзаведени уче
бни помещения, 
наталитет, което и без това длагаха предприемане на кра

На 24 февруари учи
телският съвет при ос 
новното училище в Ка 
меница проведе заседа 
ние, на което бяха из
брани нови членове на 
общинската образова
телна общност в Дими 
тровград. Това са: Ва
сил Гъргов, директор 
на основното училище 
и Виден Зарков, пред
седател на училищния 
съвет. Те са избрани 
на 4 години.

Училищният съвет об 
съди някои други ак- 
туалнн проблеми от у- 
чебното -възпитателна
та работа и финансо
вия баланс на учили
щето за изтеклата го
дина.

Агьлнителен съвет и отдела 
за просвета, наука и култу
ра на Покрайнинския съвет 
на САП Косово.

Членовете на комитета в 
обширни разисквания с при
мери подкрепиха оценките и 

при висок сведенията от отчета и пре-

усложнява обучението на де чки, които да поправят така 
цата.
оборудени, а в тях препода- по отношение образованието 

неподготвени и културния живот на народ 
преподаватели. Най-трудното постите в централна Сърбия, 
материално положение в об- Така бе изтъкнато, че тряб- 
разванието е в община Пре- ва да се състави акционна 
шево, където 85 на 
общия брой на учениците са заинтересованите общини, ко 
от албанска народност. Меж ито в определен период от

Макар че още в началото 
Чна сесията бе поставен въп
роса дали е реално да се ра 
-зисква по отчетите, които 
:почти преди една година са 
"Представени в комитета, но 
хе стигна до заключението,
*че повечето сведения са до
стоверни и могат да послу- 
1кат като изходна основа за 
Приемане на заключения- Ра
зискванията предимно се от грамотни.

те.
Училищата са слабо неблагоприятното положение Що се отнася до култург 

ния живот — бе изтъкнато, 
че преди всичко е необходи 
мо в тези общини да се из
готви програма на дългосро 
чно културно развитие като 
се потърси и помощ от За
вода за изучаване на култур 
ното развитие на Сърбия.

В разискванията бе изтък
нато, че обсъждането на те
зи проблеми в скупщината 
на Сърбия ще има голямо 
значение за културното раз 
витие на народностите в цен 
трална Сърбия, но ще тряб
ва комплектно да се изучи. 
Бс обърнато вниманието и 
за самосъзнанието на роми- 
те, особено в последно вре
ме, както и все по-честите им 
искания за образование на 
техен език.

ват и много

програма на Републиката исто от

ду възрастни има много не- време да изготвят решения
на отделни проблеми. Особе

Чия е кинозалата в Босилеград? Ц. Димитров

анима съществен законен стопанин, 
второ ще
траяла сграда да се саппра и адаптира, 
с оглед на необходимите средства.

киносалона

ПО ВСИЧКО личи, че любителите

Босилеград ГскорГвр1мГняма да имат 
—
роен „на бърза ръка” и несолидно още 
1945 година сега се намира в много ло
шо състояние. Например балкона и по
мещението, в което е поместена 1 
турата за прожектиране на филми 
пред рухване. Плафонът е п,цо до- 
траял и едвам ли ще изтрае още някоя 
година. Това е констатация и ьа офици
ална общинска комисия, която детай
лно прегледала състоянието на киноса- 
лона.

сс отплати ли една такава до-
СТОИНЕ ЯНКОВ

1
Изненадва, но така е:

законен стопанин. Наистина тя е ЗА ЖИВОТАНяма
най-много ползвана от културно-просве
тната общност, обаче също така се 
ЗВа и за събрания на почти всички об
ществено-политически организации в 
града. И да иска КПО няма възмож
ност да стори нищо по въпроса за поп
равката. Защото от прожектирането на 

че не се осъществява

пол-

са (на Ж. Деяновнч)

Животът е весел 
колкото нашите радости 
Животът е тежък 
колкото мъките наши 
Животът е бавен 
колкото нашите очакпашш 
Животът е важен 
колкото мечтите наши 
Животът е мил когато 
не го живеем за себе си.

филми не само, 
никаква печалба, ио дори се създават и
дефицити.

Това- означава, че поне сега трябва 
всички да се погрижат за поправката 

киносалона, който с Необходим не 
само на едното. И като такъв той тря
бва да се поддържа все до момента ло
кате не се изнамерят възможности да 
сс построи нов.

Това означава, че на посетителите 
се заканва постоянна опасност. В 4 

може да бт.де казасгро 
е спешна

настеи момей ття
&лГ^ерНв—'Гкояхо да се 
спаси сградата от руиране.

обаче поставят два въпроса:
тъй като киносалона В. В.Тук се 

кой това да строи
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Фотохроника

Пощата при
стигна!
Всеки втор-

четвър-ник,
съботатък и

в Болевдол е
То-празлик.

гава присти-
почтальо-<га

Камена от
цица и дона
ся новините.
Защото тук ■ ПЪТИЩАТА — ОПАСНИ. — Пътищата в

Болевдол община са в лошо състов ж Димитровградска
Щ яние. Особено сега, през зимните дни. А

жени.са останали малцина — /предимно старци и хората пътуват, няма как.
Димитровград—Сми-&Останалите болевдолчани са пръснати навред На снимката е пътя

страната. Затова и с толкова нетърпение се очаква 
Велин Николов . .

ловци през смиловско поле.
пристигането на почтальона

Одоровски пейзаж.
— Това е една маха-

от Трънско Одорола
вци — Селище, под
самия връх на Влаш
ка планина.

Текст и снимки:
РМЛСЪТ ПРИСТИГНА. — Така е почти всеки ден, кога-

Борис Марков то пристигне пиротския рейс в Димитровград. На пло
щад „Освобождение” се натрупват маса хора, които „се
борят” да си запазят място до Пирот или до някое село
край автопътя Пирот—Димитровград.

Г| ЗМИНАХА две години от приемането на закона за 
народната отбрана и сега може да се потвърди, че 

ориентировката към система на общонародна отбрана 
намери всеобща подкрепа, готовност на нашите гражда
ни в мирно време да се подготвят за най-различни видове 
на отпор срещу евентуален агресор на нашата страна. 
Една от главните характерни черти на закона за народ
ната отбрана е стремежа покрай частите на териториал
ната отбрана да се афирмира и ролята на гражданската за 
щита като изключително важна съставна част в концеп
цията на общонародната отбрана.

На съвещанието по организирането на гражданс
ката защита, състояло се тези дни в Белград, бяха изне
сени много интересни сведения, които показват значе
нието на този вид съпротива в положение на война 
в днешните условия. В Първата световна война от ДОО 
загинали — 95 са били войници — 5 цивилни; във Вто
рата световна война това съотношение се изравни. В Ко
рейската война са паднали пет пъти повече граждани, 
докато на виетнамското бойно поле — броят загиващите 
граждани е още по-голям. Касае се за последици от 
ямото увеличение на разорителната мощ 
средства и промени в характера на военните действия. 
Използването на неизползваните военни средства _ яд
рените и биоложките, създава още по-страшна 
за войната.

Общонародната
отбрана

*

Повече
внимание гол- 

на военните

на картина
Със закона за народната отбрана точно се опре

деля гражданската защита като съставна част на народ
ната отбрана. Между другото се утвърждава и отговор- 

“ на общината в целокупната организация на граж
данска защита на своята територия. В практичното реа 
лизиране на тези начала има много различни решения 
от община до община, особено във връзка с образова- 
нието и ръководенето с тези части.

Счита се, че .би било по-полезно ако от частите на гпа- 
жданска защита в трудовите организации, общежитията 
местните оощности, особено в градските средища се <Ъоо- 
мират отделни части на гражданска Ф Р
ки „компетенции".

От голямо значение е обучението на населението 
Различните видове учения, през които са минали голям 
брои граждани, все пак не са дали най-добри резултати 
Забелязва се, че не винаги са обезпечени достатъчно 
ства за нагледно обучение по общонародна отбрана' 

Между по-важните решения в областта на

граждан- костта

ската
защита защита с по-широ-

драг ^о°в а̂™овТе“ ~ ^

ювестни наши ръководители и държавници Р
иии^°Т1° В °бщеСТВен°стта има различни' реак- 
ликат връзка с „телефонните разговори" — пуб
ликата е крайно доволна от „номерата" на г/ка1я

сред-*
гражда-

ката защита е изграждането на скривалища. Имало е 
тук-таме закъсняване в изготвянето на нормативи за из
граждане на скривалища, но сега са на ред общинските 
скупщини, които имат законно право да решават 
скривалища и къде ще се строят. какви 

С. В.
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но и цар Иван Калита разширил тери
торията на стария Кремъл и го обгра
дил с дълбоки масивни стени. Малко 
по-късно — през 1367 година Димитрий 
Донски построил белокаменните стени 
на Кремъл, които обграждали почти ця 
лата му сегашна площ. А когато през 
втората половина на петнадесети век 
се създала могъща централизирана дър 
жава със столица Москва, Кремъл на
раснал значително, достигнал днешните 
си размери — неправилен триъгълник с 
обща площ над 28 хектара.

Днешният Кремъл е паметник на 
руското строително майсторство. Отда
лече се откроява Спаската кула, висо
ка 71 метра, на която е поставен голям 
часовник. Общото тегло на този часов
ник е 25 хиляди килограма, а всеки от 
четирите циферблата е с диаметър 6,12 
метра. На върха на тази кула, и на ня
кои други, са поставени рубинени зве
зди. Всеки лъч на тези звезди е дълъг 
от 3 до 3,75 метра и тежи по 1000 до 
1500 килограма. Петолъчните звезди са 
покрити със злато. Най-новото в Кре
мъл е Дворецът на конгресите, строен 
от съветски архитекти. Той е от метал 
и стъкло, дълъг 120 метра и широк 70 
метра.

ГРЪЦКИЯТ АКРОПОА — е най забеле
жителният паметник, останал на Евро
па от старите гърци (елини). Той се на
мира в Атина. Археолозите са открили 
останки от жилища още през времето 
на неолита. Но останки от първите ук
репени стени датират от 1200 година 
преди новата ера. В шестото столетие 
преди новата ера атиняни издигнали на 
Акрополската височина храм в чест на 
богиня Атина, а в 461 година преди но
вата ера Перикъл заповядал да постро
ят редица храмове, които да символи
зират могъществото на Гърция. В стро
енето взели участие най-знатните худож 
ници — скулптори и архитектите, меж
ду които бил и скулпторът Фидий. В 
средата на този комплекс се издигал 
Партенонът. Върху голяма площ 70 на 
30 метра били издигнати 46 колони висо 
ки десет метра и украсени със скулпту
ри. В центъра била поставена 13-метро- 
ва статуя на Атина от злато и слонова 
кост. Но от този великолепен паметник 
на елинската култура не е останало по 
чти нищо. Много били враговете, които 
рушели не веднаж този паметник. Т5 спи 
съка на разрушителите са записани- пе 
рсийци, венецианци, турци, обаче Акропо 
лът и днес е останал символ на древния 
елински хуманизъм и на свободата на 
гръцкия народ.

ВЕНЕЦИЯ градът на 118 острова, от
делени с канали, които се вливат в един 
канал, наречен Канале Гранде, дълъг 
3,8 километра. Този канал пресича це
лия град. Освен каналите и каналчета- 
та, които служат вместо улици, в града 
има съвсем тесни улици, през които не 
може да се карат кола. Затова съобща
ването е по каналите с лодки. Но 400 
моста, които превиват снага над кана
лите дават възможност на посетителя 
да мине из града и пешком. Центърът 
на Венеция е площадът „Свети Марко" 
с едноименната катедрала, изпъстрена с 
мозайка. Редом с тази катедрала е и 
Дворецът на дожите, величествен па
метник на някогашното величие и си
ла на венецианската република. Но най- 
значимото тук е множеството скулпту
ри, фрески, стенописи и Други художе
ствени творби, създавани от най-извест
ни италиански майстори.

АЙФЕЛОВАТА КУЛА в Париж 
ново време. Строена е по случай Светов
ния панаир в Париж в чест на 100 го
дини от Френската революция. Тя е 
строена с цел да символизира величие
то на френската революция и най-новите 
достижения на техниката.

Против строенето на този гигант от 
желязо били мнозина хора между кои
то и известни френски писатели и ху
дожници. Между тях бил и Мопасан.

Кулата е висока 300 
ридесет години е била 
здание в света. И 
ката си тежест — 9.000.000 килограма. 
Колко малко е това ни говори фактът 
че само боята, с която боядисват 
та всеки седем години, тежи 35.000 ки
лограма. А в кулата има асансьори, ре
сторанти, площадки, радио и телевизи
онни антени и др. Цяло столетие това 
създание на инженер Гюстав Айфел се 
сочи като едно от чудесата на съвре
менния свят и техниката.

ЧУДЕСАТА е от по-

НА
СВЕТА метра и чети- 

най-високото
днес удивлява с мал-

кула-

2.

видяхме чудесата на древността, съ 
здадени от човешки ръце, и то 
почти изключително с тях, защо- 

то каква е могла да бъде тогава техни
ката.

„ЧЕРНИЯТ ОСТРОВ", южно от Ислан
дия е рожба на неотдавнашната игра 
на природните стихии. На 14 ноември 
1963 година рано сутринта 
един малък кораб, който плавал в този 
район с ужас забелязал, как водата на 
морето изведнаж закипяла. Огромен 
стълб от дим изригнал от водата и се 
извисил в небето. От морето започнала 
да се издига някаква гигантска глава, 
която изригвала огън от устата си. Би
ло съвсем ясно, че тук из морето изриг
ва вулкан и че огромната глава, която 
се показва от морето е раждането на 

остров. След няколко месеца остро- 
издигнал 173 метра над морето 

и станал широк 1100 метра. Исландско
то правителство го причислило към сво 
ята държава и го нарекло „Черният ос
тров". Геолозите му предричат дълго 
траене, защото е изграден предимно от 
застинала лава.

екипажът на
Но не са само чудесата на древния 

свят. Какво да кажем за Китайската 
стена, за Кремълските стени, за Баалбе 
кската площадка, за дворците на инки- 
те и за създаденото от човека в най-но
вата му история.

Затова ще вървим поред. И ето, за
почваме от Европа.

КРЕМЪЛ. На мястото на московския 
Кремъл първите заселници били източ- 
нославянските племена ВЯТИЧИ. Мяс
тото имало твърде добро географско 
разположение — високият Боровицки 
нос е добре защитен от реките Москва 
и Неглиндая, и всеки далновиден вла
детел виждал това. Обаче едвам през 
1156 година Юрий Долгорукий постро
ил дървени стени, с които сложил наг 
чалото на Кремъл. През 14 столетие Мо 
сковското княжество било самостоятел-

нов 
вът се

КОЛОЗЕУМЪТ В РИМ. Елините 
ват палката на древните римляни. Сред 
културните паметници на римската епо
ха достойно място вече 1000 години за- 
сма Колозеумът. Всъщност това е огро
мен амфитеатър, построен от Флавий. 
И до днес това е най-големият открит 
театър в света, защото има 50.000 ме
ста. Колозеумът е бил завършен 
чателно през 80-та година от новата ера. 
Името му идва от колосеум или колос, 
защото в непосредствена близост до не
го се издигала исполинска статуя на 
Нерон.

преда-

Естествено не само това са памет
ниците на Европа, които удивляват 
сетителите. Какво да кажем за Москов
ското метро, за кривата кула в Пиза, за 
безбройните наши фрески и природни 
забележнтелностн, които все повече при 
вличат хората от чужбина.

Обаче целта ни 
красивото и най-удивляващото.

по-
окон-

Полезни съвети е да отделим най-
Ето какво е записано за освещаване 

паметник. Празненствата 
траели 100 дни. През това време гладиа
торите убили 5.000 диви животни.

В този гигантски театър били пред
ставяни масови битки, военни сцени, 
даже и морски битки и борби със жи
вотни. До 1000-га година от нашата ера 
Колозеумът бил център на гладиатор
ските борби.

то на този
Затова в следващия брой ще се раз

ходим из Азия, за да видим Баалбеска- 
та веранда, за която се счита че е стро
ена от хора на извънземните

Преди да изстискате лимона, поставете го за 
няколко минути в гореща вода. Така той ще пусне 
повече сок. цивилиза

ции, и да надникнем в огромните и раз
кошни храмове и градове.*

(СЛЕДВА)
За да запазите разрязан лимон, поставете го в 

разрязаната страна и го покрийтечинийка откъм 
с чаша. Или пък налейте в чинийка малко оцет и 
поставете лимона с разрязаната страна върху оце
та.

763 ЧУЖДЕНЦИ 

В СУРДУЛИШКА КОМУНА
*

Ако лимонът е започнал да изсъхва, поставете 
го за кратко време в хладка вода. Така той ще за
пази не само свежестта си, но и ще станс по сочен.

*
Въз основа па сведенията, 

с които разполага отдела за 
вътрешните работи при ОС 
в Сурдулица през 1970. г. са 
посетили сурдулишката ко
муна 763 чужденци и то: 753 
от социалистическите стра
ни, 3 от останалите европей
ски страни и 7 от Америка.

Най-голям брой чужденци 
са пребивавали в Клисур- 
скии район, а след това в 
Божица, Сурдулица и нещо

по- малко на Власина. Н н- издавани редовно и уредно, 
кои наши граждани са пра- Паспортите са взимани за 
вили грешки н не са съоб- отиване па работа в чужби- 
щавалн за гостите си въз ос ма н за посещение на родни 
нова па законните предписа ин н приятели, особено в 

България.
През летния период идват Числото па посетителите 

и чужденци като туристи —■ чужденци в сурдулншка- 
на Власппско езеро. та комуна би било много

В 1970 година 1451 гражда по-голямо, ако би се построил 
нни си гюдалн молби за из- съвремен асфалтов път до с. 
диване па паспорти и те са Стрезнмнровцн.

много полезен за мазна ко- 
с вода

Лимоновият сок е 
жа. Ако го разредите 
получи прекрасен лосион.

и малко захар, ще се

* пия.

чисти ножове, премахва петна 
мастило, придава бс- 

от огън, придава бля- 
кожа, чисти медии изделия.

Лимоновият сок 
от чай, от ръжда, от кръп и 
лота на мрамора, 
сък па чанти от тъмна

пожълтял

Сфши и
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Т:ЯУУГСТВО ХУМОР * САТИРА ♦ ЗАБАВА » ХУМОР_^_СДТИРД^ЗДБАВД

рц Някой нов модел обувки или закър- 
пи сандал и току натисне кхяпеко^^ Карикатурен екран*’*.*?*■ . •

1 I II IАП

|ЙПДРАС
• I ч-

3
— Бай Тсренти, кшс ти 

Харесва ли ти новата ми творОа/
Гледа Терснти в екрана, върги^ о^чи Б. Николов

наеам-натам^шари^ата „„ броеница-
накрая безапелационно отсече.

— Зашил си езика накриво! ... и 
Аз., казва, 

й-

стаята
сумтн, 
та и
долети в работилницата.

дадох да ви уча цели два сандалите обу-I живота си
сет години, а вие още иа 
вки думате... -

Гледаме ние, младокът държи ооу- 
Едни такива шикозни, да им се не 

.доктор,

МАРТ)
ВКИ.
нарадваш! И извикахме един 
тъй отдалече бай Тсренти да понаблюда- 

да му предпише някакъв лек ива, та
дано му се отворят очите.

Гледа го докторът, подпнтва го туи- 
онуй, сменя му очилата и накрая казва: 

— На бай Тсренти му е време да оти- 
Нещо със задръжкитеде в пенсия •. 

не е добро ...
Добре, ама нали

моралния кодекс държи, та ни
главният майстор

взе за 
събра и дума:

— Не може току така човека да от-
— ТАЗИ МОНКА, дето я разказваш, 

сме я слушали. Кучето си е куче, не е 
човек да разбере. И затова лае. А при 
нас, батенка, такива работи станаха те
зи дни, когато отново заговорихме за 
моралния кодекс...

Но да започна отначало. Нали 
бай Терентн Величков —

пратим ...
Съгласихме се. И решихме всеки ме 

сец отгоре на пенсията на бай Теренти 
да плащаме и по една четвърт от досе
гашната му заплата — .„шило парас”, за 
отплата.

Ама имаме ли право, ще попиташ, 
Монка? Да си призная, право нямаме. 
Кой плаща днес „шило парас”, затова 
че некой си е търкал зъбите да ти по- 
дяжда хляба, ама щом е за нашия бай 
Терентн, съгласихме се.

Няколко месеца вече взема си Терен
ти пенсийката и добавката от нас във 
вид на „шило парас”. Дойде, разпише 
се, вземе си паричките, сгълчи някое 
друго от младоците и тръгне по еснафа, 
наляво и надясно против нас да гово
ри: 4

боли глава?!—- Нима и днес ще те

знаеш нашия 
Шилото. По-добър кундурджия от него 
в нашия еснаф нямаше. Донесат някоя 
старинна емения, скъсана, разкривена, 
ще кажеш за нищо я не бива, а бай Те
ренти дума на чнрачетата, дето са око-

I
/ло него:

— Душата гледайте, момчета — и 
върти еменията в ръце. — А те надни
чат през работата му, дано открият ду
шата”.

ХУМОРЕСКА — Те, казва той, човека не ценят. 
Пари пилеят за туй-онуй, а на заслужи
лите майстори и за почерпка не дават. 
А аз за двайсетина години 76$ хиляди 
дупки с шилото съм направил ...
— и влезе в махленското кафене и под 
хване на съчинява оплаквания, да вър 
ти телефоните, да доказва, че той зае 
лужилият кундурджия, който за двай 
сет 
ки.
живе паметник в нашата работилница

И така я кара той, Монка, до края 
на следващия месец.

Затова ти казвам, че тази за кучето 
и лая сме я слушали. Но нашата, батен
ка, я няма никъде ...

Бай Теренти вземе иглата, завърти 
чука и до де се огледаш, така измайсто
рил всичко, че после и собственикът не 
може да познае това негова скъсана о* 
бувка ли е ... Истински Страдивариус 
беше този кундурджия бай Теренти.

Добре, ама от годините ли, от що 
ли, взе, че го налегна мързелът.

— Аз, казва, съм болнав човек, за
душава ме. Уморява ме този ваджийски 
чук, пък и работата ...

Е й ние сме хора, Монка. Слушам 
един ден началникът на работниците 
му хортува:

V I. -

години е направил 768 хиляди дуп 
.. заслужавало да му издигнат при

ЧЕСТИТКА
М. Петров

— Получи ли честитка за 8 март?
— Не. Щом си легнахме той взе да хърка!

— Ти, бай Теренти, се поумори, взе 
да не можеш иглата да вдяваш, затова 
пусни младите напред, а ти само ги на
блюдавай, напътствувай ги, занаят дц 
учат... За заплата не се бой. Няма да 
нарушим моралния кодекс ...

Цели пет години така я карахме. До 
йде бай Теренти, завърти се по обед 
около тезгяха, подвикне нещо на младо 
ците, вземе някоя поправена от тях обу 
вка и тича при главния майстор:

— Калпава работа! Нито шева му 
шев, нито кръпката като кръпка. — И 
се отбие да си вземе заплатата.

А гледаме, обувката сякаш пее, ус
михва ти се, дето не ти заговаря само... 
и съчувствено търпим 
бай Теренти да не се

На шестата година го освободихме 
и от задължението му да идва всеки 
ден в работилницата. Инсталирахме у 
дома му телевизионна уредба. ИзмайСто

Станимир Бърдаров

— Да.Усмивки от глобуса — Карате много бързо?
— Не, ходя съвсем бавно.

Понякога вълчица може да отгледа човек. Но 
по-често се случва да отгледа — вълци. *

— Твоя син още ли★ следва медицина?
Да. Той мисли, че пациентите имат доверие 

в по-възрастните лекари и затова 
мането на дипломата си ...По гръбнака може да се познае от коя епоха е ще почака с взе-

и успокояваме 
ядосва.

човек.
★ ♦

За някои могат да се пишат само отрицателни 
суперлативи.

Питат малко
Кажи, Павле, кога вечеряте?

— Веднага, след като си отидат гостите.
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&ГО Т7^ 'ПОДАРЪК -ВАИвй ттолАв&ци*
Шли гиле/л (/6= сгл; 

в нл гг//5?•/
сили н* аъ

Не С1,и,,,
\

л

11и<


