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Провеждане в дело становищата на 21-то заседание на Председа
телството на СЮК

ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА НАКАЗАНИЕ
ЧЕТИРИМА ОТГОВОРНИ

са непрекъснато. Обаче и 
той се готви да 
Здравния дом. Стоянов е 
новен също така за положе
нието, че все още не рабо
тят амбулаториите по села
та, макар че той публично 
заяви преди известно време, 
че те ще работят, с което из 
лъга цялото население от Бо 
силегр адско, 
то началник той е успял да 
си издействува заплата от 
7.000 динара месечно, дока- 
то същевременно останалите 
лекари получават два 
по-малко.

Обсъждайки положението 
в стопанството, Общинският 
комитет посочи един типич
но вреден договор, който е 

тър- 
„Сло-

Секретарят Иван ДеспотОв 
пряко се е противопоставял 
и се намесвал в работата на 
самоуправителните органи 
на общината. Той не е спаз
вал и приетите самоуправи- 
телни решения, като с това 
създавал лоши отношения 
между работниците в общи
ната. Двамата повече пъти 
дезинформнрали Общинска 
та скупщина и 
обществено 

организации във връзка 
известния спор между С7 
щинската скупщина и ВЕЦ 
„Власина“. Именно, те кате
горично твърдеха до послед
ния ден, че трите реки в ко

не може никой да

След десетчасово непрекъ
снато заседание на 17 т. м. 
което завърши късно през 
нощта, Общинският комитет 
на Съюза на комунистите в 
Босилеград констатира, че в 
обществено - политическия 

и стопанския живот в кому
ната се намерили израз ре
дица ексцеси и деформации, 
чиито носители са главно

напусне 
ви-

Освеи това ка-
останалите

политическикомунисти.
Обсъждайки тези въпроси 

откровено и последователно 
в духа на 21 заседание 
Председателството на Съюза 
на комунистите, Общински- 

Съюза на ко-

Об-на пъти

ят комитет на 
мунистите зае становише но 
сителите на споменатите от
рицателни прояви да бъдат 
наказани. Разглеждайки поло 
жението в органа на управ
лението на Общинската ску
пщина, а. въз основа на ма- 

заключенията

муната
вземе за строеж на язовир в 
Горна Лисина, без съгласие 
на Общинската скупщина. 
Обаче този спор Общинска
та скупщина вече загуби, а 
дезинформацията от страна 
на двамата ръководители 
предизвика тежки последи-

сключил директора на 
говското предприятие 
га” Любен Михов с Матица 
Хърватска. Касае се до до
ставка на книги 
носг от 28 милиона стари дп 
•нара, които са такива, че не 
могат да се продадат и сто
ят в магазините на предпри
ятието. Обаче изплащането 
им вече тече и това сигурно 

да доведе до фалит ма 
Ми-

РАЗГОВОР С ДИМИТЪР МАНОВ
на стои-

териалите и 
на партийния актив, .Общин
ския комитет 
че за редица аномалии в ор
гана на управлението 
новни секретарят на

скупщина Иван Дес- 
началникът Драган

Какво мисли нашият съюзен представител 
и стопански въпроси?констатира, за актуални политически 

Съгласен ли е с увеличаването на доходите в 
извънстопанската деиост? Каква е нашата роля 

България? Какво би на-

цн.
Разглеждай ки положениеса ви- 

Общин то в Здравния дом, членове
те на Общинския комитет 
изтъкнаха, че поради създа
дените лоши отношения в 

здравният

в отношенията ни с 
правил, ако днес е председател на общинската 
скупщина? Какво е мнението му за нашия пе
чат? Отговори на тия въпроси ще намерите на 
3 страница.

ската може
предприятието. Срещу 
тов е възбудено дело:

За споменатите четирима 
ръководители Общинския ко 
митет заключи веднага да 
се достави целия материал 
на техните партийни органи 
зации за наказание, а съще
временно от трудовите 
организации ще се търси да 
сменени от ръководните по
стове, които сега заемат.

петов и 
Трайков. Установено е, че 
е и единият и другият са 
злоупотребили ръководните 
си постове. Без законно ос- 

те издали 50 удосто

колектив,този
дом е пред закриване. Кон
статира се, че за създадено
то положение най-голяма ви- 

началинкът на Здрав
Анани Сто-

нование
верения, с които се потвър
ждава на получителите им, на има 
че са от българска народ- ния дом доктор 
„ост. Тези удостоверения въ ™ Здравния дом са
просиите лица ползвали за напуснали осем лекари. 
различни бенефиции в На- момента е останал само с- 
родна република България, АИН лекар по обща медици- 

годишна почивка, .на, който работи и цо 20 ча-

IIМСамо за последните

В

В. Велинов

ветъг през седмицата: Га 
грана, за която се говор

.борна дейност в
,4- '• ЧТ.................* • '

777777.'... у\ ■оизводство на пшени!
овградско

■ дори и за

Актуална бележка

Ще видят ли автобусите на 

„Услуга“ асфалт?
тобуситс на „Услуга" превозват пътни
ци по безпътица до афсалта, а оттам ги 
поемат изключително автобусите на пи
ратското автотранспортно предприятие. 
Нещо повече, „Услуга“ нЯма възмож
ност, пито право да пуска поне един път 

свой автобус от Димитровград

ИЗВЕСТНО Е, че автобусите на „Ус
луга“ обслужват населението и от наи-
ХиГтГсеСГвижаат Л»-

пример'пътуването
ско Одоровци е свързано с големи рис 
кове, зашото на места широчината 
пътя само с няколко сантиметра надми
нава широчината на автобуса. През Вид 
лич към Висок положението е почти съ
щото. Не е трудно да се прецени, как- 

амортизацията на автобусите дви- 
изровеяите пътища в Дими-

-4

ежки дом в Димил; 

вета: Милевският »даск
А'- Г.

дневно
А Дирекцията на „Услуга“ предприема 
мерки да установи пряк контакт с ни- 
ротското автотранспортно предприятие 
с цел то да отстъпи на „Услуга' поне ед
но тръгване от Димитровград за Пирот. 

Както сме осведомени, ако^®1™к1^"
но Основ

на

ШМ > ■ ■ ■

ва е
чрез прякижещи се по

^ За^ошите пътища, обективно гледа- 
обвиияваме никого. Но 
нещо друго. Именно, по 

обстоятелства, ав-

договор 
„Услуга“ ще поиска намесата 

стопанска камара, в Ниш.
стигне шя пак в Боси
патано, ие може да 

аномалията е в 
стечение на различни

■

Д, Йотов



I ПолитическиАНТЕ ДРЪНДИЧ ПОСЕТИ 
ДИМИТРОВГРАД

I
.... I портретвеш през Iски въпроси. След Разг°®°Р“ Е 

те Дръндич пооети каучуко = 
вата фабрика „Тигар .

Посланикът на СФРЮ в 
НР България Анте Дръндич 
завч-ера посети Димитров
град. По време на пребива- . дНтс- Дръндич §
ването си той води с полнти Същия А ляШ' Къдс- =
ческия актив на общината посети Пирот и Шш, „ Д с § 
разговори по актуални ооп^е то също А - Р —. - =*
ствено-полнтйчески й стопап политическия Л-,.; -

елмиилтл АНИ БУТОI■

2

IПОЛША БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА 
ДЕЛЕГАЦИЯ В НИШ

ЕГИПЕТ
ПО РЕШЕНИЕ на прези- СИЛНИТЕ мразове през 

депт Садат в Египет е обра- ПОследно време, които зах- 
зувано ново правителство с ванаха цяла Европа, в Пол- 
мшшстьр - председател д-р ша д0.ведо'ха до невероятни 
Азнс Сидкц. Новото правите последствия. Регистрирани 
лство има .. 26 министри и са над 27 случаи чупене

стници на мини- рСЛситс, които довели и до 
катастрофи. По тази причи
на в отделни войводства же 

съобщения

Ниш. Днес делегацияност в
та бе на обиколка в някои з 
фабрики на Електронната Щ 
промишленост. Както узна- * 
ваме, утре делегацията ще - 
посети белградските фабри- * 
ки на Електронната проми- а 
шленост, по време на което г 

водят и заключителни ^ 
те разговори. |

Програмата предвижда оъ ^ 
лгарската-стопанска делега- =
ция да посети завода „Раде я 
Кончар“ в Загреб и „Искра“ 2 
в Кран.

Българска стопанска деле
гация, начело със заместник 
—министъра на машинострое 
нето Никола Груев, завчера 
посети Електронната проми
шленост в Ниш. 
на делегацията 
и повече директори на вно
сно-износни български пред
приятия. В течение на три
дневното си пребиваване 
нашата страна те ще разгле 
ждат възможностите за тър 
говски обмен и кооперация 
с Електронната промишле

на
шест заме
стър-пред сядате ля. €

В съставаГЕРМАНСКАТА ДЕМОКРА
ТИЧНА РЕПУБЛИКА

салезопътните 
били прекъснати.

се намират

ще се
МЕЖДУ централното ръ- ЧИЛИ 

ководство на профсъюзите и 
Министерството на отбрана
та на Германската демокра
тична република е установе
но сътрудничечство за воен
но обучение на работници- ки 
те. Неотдавна с 
договор от заместник-пред- 
оедателя на Профсюзите и 
министъра на националната 
отбрана армейския генерал 
Хаинц Хофман. Целта 
този договор е всички рабо
тници и трудещи се да 
оспособят за отбрана на сво 
ята социалистическа стра-

в Към края на миналата 
година, корабът на Паки
стан катастрофално 
на във войната с Индия. 

= Когато всичко бе изгубено 
= и застрашаваше катастро- 
“ фата да бъде още по-стра

хотна, президентът Якия 
_ Кан предаде кормилото на 
Е политическия деец Зулфи- 
= кар Али Буто. 

то представляват огромно е
болшинство в отношение на д Какво наследи Буто от 
250 хиляди привилегировани § Якия Кан? 
бели европейци. Доколкото = 
това споразумение

ПРЕЗИДЕНТЪТ Аленде
отложи плануваните по

сещения на социалистичес- 
и други европейски стра

ни, както и на Куба. Причи
ната за това е влошаването 
на положението в страната, 
поради засилената дейност 
на демохристияинте на 

Фрей, .които се намират 
•опозиция.

потъ-ще

подписан

КОГАТО ПРОГОВОРИ 
„МЪЛЧАЛИВОТО Б0ЛШИСТВ0“на

След пристигането на ан
глийската анкетна комисия, 
начело с лорд Пирс, африка 
нските жители организира
ли демонстрации в Солсбе- 
ри. Те протестирали против 
неотдавна сключеното спора 
зумение между родезийокия 
расистки режим на Ян Смит 
и великобританския мини
стър на външните работи 
Алек Дъглас Хюм.

Касае се за споразумение
то от 24 ноември миналата 
година, което било подписа
но в Солсбери. С него е сло
жен край на „конституцион
ните недоразумения“ между 
Солсбери и Лондон, до кои
то се стигна 1965 година — 
след решението на Смито- 
вия режим едностранчиво 
да провъзгласи независност 
на Родезия, бивша англий
ска колония. Онова, което е 
от особено значение, това 
споразумение претендира за 
напред да разреши положе
нието на африканците, кои-

в

ГЕРМАНСКАТА ФЕДЕРАЛ- 
НА РЕПУБЛИКА

влезе |В = Не само поражение във

1
да почне да се осъществява , стан, под ново име Бангла 
след петдесет години. Няма = Деж, се откъсна и се про- 
нужда специално да се под- = възласи за нова държава, 
чертава, че представителите Е С това на Али Буто остана 
на болшинството африканци =2 да ръководи само с Запа- 
от около 5 милиона, и този = ден Пакистан. Ала и тук, в 
път нямаха възможност Л" я 
участвуват в преговорите.

на.

ИНДОКИТАЙ
Както пише ханойският ве 

стннк „Нан дан“, миналата 
седмица герилци нападнали 
американската база Утапао, 
намираща ; се на тайландска 
територия. Това говори, че 
съществува координация в 
работата на освободителни
те движения във Виетнам, 
Лаос и Камбоджа.

Западногерманският ми
нистър на външните работи 
Шел заявил, че Западна Гер 
мания е заинтересувана 
добри отношения с НР Ки
тай. Обаче нищо не казал да 

направи

за

да къщи, положението не е1Е розово. Цялата нация е шо 
За да не се поставя под въ = кирана. Социалният анта- 

прос „демократичността в Ц гонизъм се доближава до 
работата“, образувана е Пир 2 вътрешен конфликт, 
сомовата комисия, която не- е
отдавна допътува в Солсбе- щ И военните, и цивилни- 
ри, за да проучи „приемчи- е те бяха съгласни в 
востта“ на споразумението =
Смит—Хюм. Нито един аф- у 
риканец не е включен в съ- Ц 
става на комисията. =

ли тая година ще 
посещение на Пекин.

СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИ
КАНСКИ ЩАТИБЪЛГАРИЯ

Както съобщава Танюг в 
мина „Георги Димитров“, 
Перник, е «избухнала експло 
зия, в която изгубили живот 
седем лица, 12 ранени. Обра 
зувана е специална правите
лствена комисия, която тря
бва да изпита причините за 
експлозията.

това,
че при такава обстановка

ПРЕЗИДЕНТЪТ Никсън 
съобщил, че до 1 май тая го
дина САЩ ще изтеглят от 
Южен Виетнам около 70 000 
американски войници. Това 
значи, че след този срок там 
ще останат 69.000 въоръже
ни американци.

единство спасение на Па
кистан е политик от маща 
ба на Али Буто, който в 
предходното правителство 
заемаше поста

След демонстрациите в Со | 
лебери в много места на Ро- = 
дезия избухнали стачки и = 
метежи.

министър
2 на въшните работи.

Е Политическото верую на
ш1шшпп1ш111ншп11111ти1ш1н1жш1шнш11шшн!шпиш11ш1ки1шншншш1ишй11и1п1шшв и1ишш1ишшш1ш1шмш1и1ш1ш *ш.1ш1шшштишиииинш1шжит11ш1шпш1ш1)шшииш1м | Буто е: „Ислама е

Е вяра, демокрацията поли- 
Е тика, социализмът наша 
Ш стопанска

наша

Страаи, за която се говоря
система, а вла-

Гана е независима държава в Западна Африка, об- е стга трябва да се намира в 
разувана на 6 март 1957 година, с повърхнина от 237.873 Е 
кв. км и с .около 5 милиона население от 12 различни § 
племена. Главно население са суданските негри.

Гана е една от природно най-богатите африкански 
страни. По-голяма част от повърхината й представлява 
равнина, разположена в Гвинейския залив и басейна на 
р. Волта. Поради благоприятния климат Гана има буйна 
тропическа растителност, особено каучукови растения, а 
също така и разнообразен животински свят: жирафи, 
антилопи, носорози, слонове, леопарди, маймуни, кроко
дили и др. типични животни за фауната на Африка.

Въпреки големите природни богатства, Гана 
развита страна. Това е една от последиците 
дишното й колониално положение. Главен 
населението е селското стопанство. Съществуват големи 
тропически плантации, които се намират в ръцете на ан
глийския капитал. Затова голяма част от населението са 
или наемни селскостопански работници или дребни 
стници. 1 ана е най-големият 
какао.

ръцете на народа“, 
произхожда от голяма фе
одална фамилия. Следвал

Той

ГАНА политически науки в Бер- 
кли, Калифорния, а право 
в Оксфорд. Известно вре

ме държал лекции по меж
дународното право в 
глия. Има два сина 
дъщери. Имението му 
около 1.200 хектара.

Ан- 
и две 

е оте не- 
на дългого- 

поминък на
Към края иа миналата седмица в Гана бе извършен 

военен преврат. Група офицери от ганската армия съ
бори министър-председателя Кофи Бусия. Начело на пре
врата е полковник Майк Ачамонг. Той обвинил 
министър-председател, че лошо ръководил страната и я 
довел до икономически трудности.

Тази акция на групата офицери е втора от този вид 
през последните шест години. През 1966 чрез преврат бе 
свален д-р Кваме Нкрума. Две години по-късно бяха про
ведени парламентарни избори, след .които бе образувано 
правителството на Кофи Бусия.

Сваленият министър-председател бил 
жестоките противници на

В политическия 
на Пакистан го въвел бив-

живот

шият президент Аюб Кан 
Тогава Буто бил

ча-
световен производител на

сваления
на триде

сетгодишна възраст. Пър
во билЧуждестранният капитал, главно английският екс-

СССР, диаманти — Ю“/» от световното производство слел
Конго и Южноафриканската--------- р дство, слеА

Макар че Хана е богата 
растителни

министър на търго 
вията, а само няколко го
дини по-късно станал 
нистър на външните рабо-

ми-
уния и др.

СЪС суровини —
Тя няма развита промишленост

ОТ найПп°ро™й^ ЯрЙГвНАК&ГаНтая 6~ 
представляваха светилник на протока и‘и/
~ -л на

един от най- 
д-р Кваме Нкрума, като го об

винявал, че довел Гана до „просяшка тояга“. Обаче Кофи 
Ьусня не показа нищо по-ефикасно. Напротив 
ледно време инфлацията станала все посилна,’ дълговете 
към чужбина се увелнчали. В такова икономически труд
но положение станали все по-силни гласовете за връща- 
нето на Нкрума. Изглежда, че превратаджиите не ся 
привърженици на връщането на Нкрума, та побързали с 
държавния преврат. р'*али с

ти.
рудни и

Търсейки основа 
билност 
обещава

за ста
на страната, Буто 

вътрешна 
| крация и социални рефор- 

намаля- 
разликите между фе-

5 номенално богатите и бед-
6 ните.

през пое-
една 

и Гвинея I демо-
антиколони-

лш' преди всичкораз- 
год.

сили на Гана са
ванеI

Стрдижц» 2
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Седмичен интервю с Димитър Манов
ДИМИТЪР МАНОВ, обществено-политичес

ки деец, сега член на ОК на СКС — Димитровград, 
председател на комисията за международни и меж- 
дунационални отношения на ОК на СКС — Димит
ровград, член на комисията за международни отно
шения при ЦК на СКС, народен представител на 
стопанската камара в Съюзната скупщина, отговори 
на зададените въпроси, поставени от- нашия сътру
дник Богдан Николов.

съюзен народен представител

Общинската скупщина тряб
ва да бъде по-дейна

* Имате ли някое поръче
ние?

* Да ли нашата народност 
има някоя роля в българо- 
югославските отношения и 
каква?

'♦ Като съюзен народен 
представител по кои теми 
сте разисквали и дали Твои 
те предложения са приети?

— Считам, че е трябвало 
да се търси по-голяма актив 
пост за разрешаване) на ко
муналните проблеми, които 
имат влияние върху обществе 
ния стандарт. Обаче и мате 
риалното положение на об-

♦ Кое политическо съби
тие в миналата година счи
тате за най-важно и защо?

— Да имам. Трябва да ое 
използва
комунисти и граждани за 
провеждане 
от 21 заседание и някои от
крити въпроси да се разре
шат. Лично считам, че при 
нас няма някои сериозни на- * 
ционалистически прояви, но 
има дребни прояви, 
трябва да се премахват. Ка
то например песента по въ
проса за интеграцията 
„Димитровград" и „Тигър". 
„Отишла з'е у загрлвд „Тиг- 
ру", или намеците, че били 
взимани на работа повече на 
„ов”, а по-малко на „ич”. Сре 
щу национализма трябва да 
се борим откъдето и да иде, 
това е моето поръчение.

настроението на
— Считам, че българската 

народност има положителна 
роля в югославско-български 
те отношения като се има 
предвид, че тя Цодържа до
бри отношения със съседни
те общини в НР България.

♦ По-рано имахте забележ 
ки за нашия вестник „Брат
ство". Дали това мнение за ве 
стника имате и сега?

на решенията
— Това е 21'заседание на 

Председателството на ЦК на 
СЮК, което откри път за ра 
зрешаване на много полити 
чески въпроси в нашата ст
рана.

* Като член на комисията 
за международни отношения 
при ЦК на СКС може ли да 
ни кажете дали е разглеж
дан въпроса за отношенията 
ни с България и какво Ти 
мислиш за тия отношения?

— Да, разглеждани са от
ношенията ни с България и 
считам, че те се провеждат 
в интерес на двете страни, а 
това е твърде важно за нас, 
за българската народност.

— Разисквал съм почти на 
всички заседания. Предложе 
нията ми са приети. Приети 
са някои мои предложения 
за развитие на скотовъдство 
то, за изкупване на вълната, 
за отглеждане на тютюна, 
за разходите по бюджета. 
Също и решения за закона 
на потребителните банки за 
свободно разполагане , със 
средства, които трудовите ор 
ганизации внасят в кредит
ния фонд на банката.

които

на

— Имах критически забе
лежки по отношение как ра 
зглеждаше някои въпроси. 
Вестникът, обаче, сега се 
забелязва, се приближава 
към проблемите на комуна
та и с това подтиква трудо
вите хора към разрешаване 
на общите въпроси.

* За какво мислите да 
еквате през тая година-

рази•>
— Сега е актуален пробле

ма за цените и с една група 
народни представители 
там за нужно да изнеса тоя 
въпрос за правилно тълкува 
не решенията за замразява
не на цените, а което реше
ние предизвиква недоразуме 
ния и недостиг на стоки 
някои части на страната, къ 
дето в момента на замразя
ването на цените не са има
ли такива стоки. Актуална е 

икономи-

Богдан НИКОЛОВ
ечи

Оживена политическа деност елед 

21-то заседание на Председател
ството СЮК

в

Димитър Манов

и резолюцията за 
ческото развитие на Югосла 
вия през тая година. Считам, 
че някои въпроси трябва да 
получат по-сериозен третман.

щината по това време е би
ло друго. Нужно е сегашно
то настроение на граждани- 
те да се използва, да се по
добрят битовите условия о- 
собено на село!* Считате ли, че сте опра 

вдали званието — народен 
представител?

— По тоя въпрос трябва 
да си кажат думата общин
ските скупщини и избирате
лите, но аз считам, че съм 
направил онова, което е по си 
лите ми. Като съюзен наро
ден представител трябва да 
мисля и за общи въпроси на 
страната.

* Какви са Твоите връзки 
с избирателите и по кои въ
проси избирателите 
помощ?

— Подържам връзки с 
борните тела чрез присъст
вие на заседания на общин
ските скупщини, където взи 
мам и участие в работата 
им. С производителите връз
ки почти нямам, а поради то 
ва, че не съм викан на засе
данията на колективите.

* Доволни ли сте от рабо 
тата на общинските скупщи 
ни?

* Какво би направил ако 
сега беше председател на об 
щинската скупщина?

По инициатива на Секре
тариата на Централния ко
митет на СКС, а в рамките 
на подготовките за Втората 
конференция на СЮК и Че
твъртата конференция на 
СКС, на 11 януари в Леско- 
вац бе проведено съвещание 
със секретарите на междуоб 

конференции и

Спря се и върху природните 
богатства на този край, от 
които имат полза само оне
зи организации с развити 
преработвателни капаците
ти, докато общината от тях 
няма никаква полза. Анге
лов говори и за съществува
щата опасност, че обществе
ното имение все повече да 
става имущество на група 
хора. Също така той се за
стъпи за обезпечаване — ми 
ннмум обществен стандарт 
в най-неразвитите краища.

На съвещанието бе посоче 
но, че и в нашите краища е 
имало националистически про 
яви, но не така изразителни. 
Обаче това не намалява нуж 
дата от по-голяма бдител
ност.

Обстойно се говори и за 
социалните разлики, които 
тук са твърде изразителни. 
За това много допринася и 
неефикасността на инспекци 
ите и съдебните органи. Из
тъкнато бе, че тази част на 
Сърбия значително изостава 
зад развитието на Републи
ката. Това предизвиква още 
но-големи социални разлив 
ки. Затова участвуващите в 
съвещанието се застъпиха за 
установяване на минимум об 
ществеи стандарт, който би 
давал възможност за разви
тие на обществено-нкономи- 
чеокитс отношения върху са 
моуправителии основи.

Изборната дейност, под
чертаха па съвещанието, се 
провежда при твърде благо
приятна политическа обста
новка, за което най-много до 
принесе 21-то заседание 
Председателството на 1 
с демократичния си дух и от 
кровеиост в поставянето и 
разрешаването на проблеми 
те. Това потвръждават и да
нните, че във всички общин 
ски организации на Съюза 
на комунистите за новите ръ 
ководства са предложени 
много повече работници, же 
ни и младежи, отколкото по 
-рамо.

— Да се разрешат въпро
сите, за които казах и сто
панството на 
здраво да се сдружи със сто 
панството на страната, за 
да може по-леко да се вкю- 

свободния пазар и кон 
куренцията.

общината по-

щинските 
секретарите на общинските 
комитети на СКС от 18 об
щини в района на Прокупие 
Враня и Аесковац. Покрай 
делегатите на Втората кон
ференция на СЮК в работа
та на съвещанието взе уча
стие и Блажо Бйелогърлич, 
член на Секретариата на 
ЦК на СКС.

чи в

* Като активен обществе-искат
но-политически деец. кои по 
литически проблеми в Дими 

считате за най-ва-

Говорейкп за провеждане
то на изборите в общинска
та организация на 
Босилеград Ангелов посочи 
явлението, че отделни хора 
обещават път, електрически 
ток и интензивна експлоата
ция на рудните богатства в 
общината, с цел да се приб
лижат на трудовите хора и 
на гражданите и да обърнат 
внимание им върху себе.

Накрая Ангелов се застъ
пи за по-чести контакти на 
политическите ръководства 
от Републиката и общински 
те обществено - политически 
организации.

из- СКС, втровград
жни?

На съвещанието лай-мно- 
го сс говори за провеждане
то Заключенията на 21-то за 
оедание на Председателство- 
го на СЮК и за изборната 
активност в организациите 
па СК. Участвуващите в съ
вещанието констатираха, че 
комунистите от тази част ма 
Сърбия ме сс изяснявали са- 

вербалио за Заключения
та на Председателството, а 
ос ангажирали в конкретни
те акции за тяхното прове
ждане. С тази цел във вси- 

общини били изработе- 
програми за работа, в 

ято преобладавала идеята да 
се посочат истинските поси

па слабостите и да се 
тяхната дейност. Бе

— Считам, че с нужно да
сс създаде по-голямо сътруд
ничество и единство между 
обществено-политическите фа 
ктори за разрешаване на пя 

които стояткои въпроси, 
пред общината, както и да 
сс създаде по-голяма отгово

нагго- мориост за политическите 
стъпки, а с това да сс съз-

СЮ1С— В главни черти съм до 
волен, но активността на ед
на част на отборниците е ела 
ба. Не взимат участие в ра
ботата на скупщината 
това личи, че само един оп
ределен кръг хора взима уча 
стие в решаването на проб
лемите. А общинската скуп
щина е основен форум, 
който трябва да се решават 
проблемите на комуната.

♦ Като бивш председател 
на общинската скупщина в 
Димитровград считате ли, че 
сте направили някое опуще
ние в това време?

дадат по-добри условия 
по-голяма и широка полити
ческа активност па гражда-

за
Мнленко Стоянович

ЧКП
копии за пи и комунисти.

някое* Съществува ли 
Твое мнение с което не са 

някои ръководите 
някои форуми в Ан

гели 
посочи
констатирано, че комунисти 
те в някои общински органи 
зации всс още не са готови 
да говорят за собствените си 
слабости. Има и явления на 

— всички пробле

съгласни 
ли или 
митровград?

на На съвещанието говори и 
секретарят иа Общинския 
комитет на СКС в Босилсг- 

СТОИЧКО АНГЕЛОВ.— Да, има. Например не 
съгласен с увеличаване Рад

Той подчерта, че Боснлегра? 
дека община е твърде нера
звита, което подкрепи с да
нните, че от 37 села само в

изчакване 
ми да се разрешават „отго
ре“, което води към пасиви- 
зиране на организациите и 
тяхното членство.

сам
па личните 
извъястопански служби в ус

доходи в някои

стопанствотоловия, когато 
има трудности. три има електрически
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Из нашите общиниИз нашите общини *Из нашите общини *
гщг.ПРНА ДЕЙНОСТ В СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ^

Заседание на Секретариат» на Междуобщйнската 
конференция на СК Открити събрания засилват

отговорностпартийнатаПРОТИВ ПОБОРНИЦИТЕ НА,ЗДРАВА РШ‘ насе говори за разпускане 
клона, развихри страстите 
до такава степен, че по едно 

на събранието доми- 
тежка об-

Миналата седмица комуни 
- Общинския съд, по 

банката, органа на уп- 
Общинската

стите от
мнение стигнало се е дохно

онова за което те са преду
преждавали. Искат да се вър 
нат и ония, които сега счи
тат, че СК отново превзема 
властта и в тяхен интерес е 
да бъдат на страната на <вла 

„Големи борци” за по- 
СК станаха 

които СК тряб

че проблеми има, но в „ДРУ 
ги среди”.

Будимир Беличкович, 
кретар на ОК на СКС в Ба- 
бушница посочи че има не
реални очаквания, че след 
21 заседание на Председател 
ството всички проблеми мо 
гат да се развешат за едно 
денонощие. Такова настрое- 

подтикват поборниците 
на „здрава ръка”. Той посо
чи също така и 
че силите, които своевремси 
но .напуснаха СК искат сега 
да се върнат за да докажат, 
че са имали право когато са 
напускали СК. Защото по тя

щата,
равлеиието 
скупщина и комунистите от 

политическите 
организира-

В общинските организации 
на Съюза на комунистите от 
територията на Междуобщи 
нската конференция в Ниш, 
след 21 заседание на Пред
седателството на СЮК — се 
констатира на 
на Секретариата на МОК, 
бяха започнати много акции.

Тъй като активностите в 
СК след 21 заседание са мно 
гобройни, заяви във встъпи
телното си слово секретарят 
на МОК Матся Игнятович, 
съществуват мнения че с та
кава акция СК ще започне 
да се занимава сам със себе . 
си. Налице е и явлението,

време
нираше наистина 
становка — не само на чове 
шко надоверие и нетърпи

ма
ое-

обществено - 
организации —

в клона при органа на 
управлението, проведоха 
четно-изборно събрание.

В отчета, който изнесе се
кретарят Новко Гъргов, се 
констатира, че клонът през 
отчетния период е провел о- 

събраиия. На едно 
вършена реорганизация (ак
тива <на органа на управле- 

конституиран в дне
шния състав), на друго са 
приети четири нови члена и 
разглеждани текущи въпро- 

докато на останалите са 
разглеждани 
документи на висшите пар
тийни форуми.

И в разискванията и в са- 
че той

и на неоправдани, 
обвинения, катомост, но 

недоказани 
че събранието трябваше да 
послужи за уреждане на ли
чни сметки и разплата. По
някога се чуваше и понякоя 

вниманието 
посоч

ни от-заседанието стта. 
литиката на
ония против 
ва да се бори осъществявай 

становищата на 21 заседа 
мие на Председателството на 
СЮК. Будимир Беличкович 
подчерта по-нататък че орга 
низациите на СК са доста па 
сивни. Те виждат проблеми 
те, но за тяхното разрешава 
не търсят намеса на висши
те форуми, което никак не 
може да се приеме.

На заседанието бе взето ре 
шение до края на този меоец 
Междуобщйнската конферен 
ция да обсъжда конституцио 
нните амандмани на СР Сър 
бия и да разгледа възможно 

ре ги 
орми

ране, след това за идейното 
образование на членството 
и за задачите на СК в укре 
пването на системата на об 
щонародната отбрана в ре
гиона.

ние заслужаваща 
мисъл, като например

на явления на нацио
нализъм, шовинизъм, на ло
ши взаимни отношения, 
неразвито самоуправление, 

недостатъчно ангажиране 
комунистите в работата 

комисиите

ки
е изявленията, оем ването

на
нието е

на
на
на съветите и 
при Скупщината, за необхо
димостта от намаляване на 
социалните разлики, за есна 
фските настроения в града, 
комунални проблеми и тн.

Винаги актуалният, а заб
равен, метод на работа на 
организациите и на клонове
те отново бе формулиран в 
предложението на това съб
рание, че за такова положе
ние е допринесло и това, че 
събранията на клона, а не 
само на него, за закрити, че 
на тях не присъствуват и 
граждани, които не са чле
нове на Съюза. Занапред съ
бранията трябва да се нас
рочват публично и гражда
ните се поканват. Това е до
бър, път, както бе установе
но, който оце помогне да се 
уредят отношенията в кло
на и ицвън него и да се раз
вие од най-голяма степен па 
ртийно и самоуправително 
съзнание и отговорност.

За нов секретар на клона 
бе избран ВЛАДИМИР НИ
КОЛОВ, работник в органа 
на управлението на Общин
ската скупщината за члено
ве на секретариата Захари
на Кеченович, Първан Тодо
ров, Иван Петров и Миряна 
Дърндаревич.

За делегати на Местната 
организация бяха избрани 
Вера Миланова, Томислав 
Денчев, Илия Петров, Нов
ко Гъргов и Милорад Злата
нов.

си, материали иБосилеградска хроника

Нотно литературно вечер мия отчет се казва 
„не е имал за цел да дава 
конкретна оценка за рабо
тата“ и така „формулиран“ 
и „неконкретен“ не можеше 
да насочи разискванията по 
градивна посока. А това бе
ше необходимо, още повече 
че комунистите от този клон 
работят в учреждение, 
то работа пряко или косве
но влияе върху обществено- 
политическото и самоуправи 
телно развитие в общината. 
Да имаше анализ на конкре 
тна работа, отчетно-изборно
то събрание щеше да бъде 
изпълнено с по-оолзотворно 
съдържание и щеше да под
тикне комунистите и на съ
бранието, а и занапред по- 
отговорно да ■ повдигат важ
ни проблеми. Това се съдър
жа твърде илюстративно в 
следните думи на един дис- 
кутант: „Че не ни върви, не 
върви. А защо? В

I формиране нц 
общност за инф

стите за 
онална ■Художествено-самодейния Манасиев,_ а за разказвай:

Симеон Йосифов и Никола 
Цветков.

За да ое насърчи литера
турното творчечетво такива 
наградни вечери ще се про
веждат и занапред.

колектив в Босилеград орга 
низира наградна литературна 
вечер, на която с проза и по 
езия участвуваха главно мл
адите литератори от гимна- чия-зията.

За най-добрите творби Об
щинската културна общно
ст осигури шест парични на 
гради.

За най-добри литератори- 
поети журито провъзгласи:
Ацка Арсова, Стефан Симов, 
Милка Христова и Стефан

С. КърстичВ. В.

Босилеград

СЕ ИМУЩЕ- 

СПОРОВЕ
ПОВИШАВАТ

ОТВЕНИТЕ
Ниски темпера
тури и у Босиле- 
градско

Все по-масово се явява и 
присвояване на обществени 
парцели от страна на част
ни лица. Касае се за имуще
ство на земеделските коопе
рации и горската секция, не 
са достатъчно обележени, та 
се идва до присвояване .

Всички такива спорове об 
щинската имуществена слу
жба не успява да разреши. 
Споровете минават в съда и 
обикновено тук получават 
дълготраен характер на ре
шаване, с много излишни ра 
зходи и губене на време.

Общинаката правно-иму
ществена служба в Босиле
град има все поголеми главо 
болия при решаване на иму 
ществените въпроси. Такива 
сега особено изпъкват при

доклада 
за това няма нито думица“.

Вместо това събранието 
премина в тягостна обстано-

провеждане на акциите по 
водоснабдяване.

При тези благородни ак
ции се явяват трудни за ре
шаване спорове. В много се 
ла, Както например в Горна 
Лисина, Гложие, Горна Лго- 
бата се стига, до незаконно 
присвояване на водите, ма
кар че те са обществени и 
право на ползване им имат 
всички.

През миналата седмица бя 
ха отбележени най-низки те 
мператури изобщо през та 
зи зима. Така например в 
Босилеград нощната темпера 
тура спадаха до —7, в Горна 
Любата —10, а при мина ,,Бла 
годат” на Весна кобила дори 
и до —15 градуса.

Макар, че на моменти ва 
ли снят температурите оста 
ват низки и не показват тен 
денция на покачване.

вка, изпълнена с искри, не
нужно умуване, припомня- 
не, а най-малко в градивен 
диалог и договор. Някои ко
мунисти се послужиха с не
проверени чаршийски твър
дения и с това оперираха 
като с готови факти. ' Така 
приказката, че „неофициал
но“ в Общинския комитетВ. В. М. Бакич

Благоустрояване в тане Висок, най-отдалечен 
глежда, най

и в момента, из- 
малко деен в това направление. 

По-живо интересуване за електричеството 
започна от миналата година. Общината отде
ли значителни средства от бюджета и от фон
да за електрификация и това се познава __ е-
лектропроводите, трафопостовете, събирането 
на средства по селата е направо казано 
тат на тия инвестиции. Два милиона стари ди 
нара са получили Сливница и Белеш, на Нев- 
лянски район са дадени около 16,7 милиона 
ст. динара, приолизително толкова — на За- 
и^А11еГ° И 12,1 ™иона на Т. Одоровци. Вси- 
теД-вриУПОМ ~ КЪМ 47 и павече милиона. Ес- 
™ , ™ населението не изостава сега. Като 
видя, че действително се работи и дава 
общината, то не остана настрана. Средства се 
събират почти във всяко село, а нщре^ал^ 
вгичк^°ТаТа С А°броволна работа извършват 
работна ша° “ "СКа СПецИалисти. но само 

В посочената информация 
че до края на 1975 година 
електрифицират „почти 
ста“.

В. В.

Димитровградско
Курс за тексти
лни работнички АКО МОЖЕШЕ ДА 

СЕ СЪКРАТЯТ 

СРОКОВЕТЕ
резул

Памуковият комбинат от 
Враня заедно с центъра за 
професионално оспособяване 
от Враня ще организира дву 
месечен курс за обучаване 
на работнички за повече 
текстилни специалности.

За тази цел чрез Завода и 
неговите канцеларии за за
емане на работна ръка ще 
се изберат 190 неквалифици 
рани работнички, които тр
ябва да имат завършено ос
новно образование и да не 
са по-стари от 30 
След завършването на курса 
тези работнички ще бъдат 
приети на работа в комбина-

Обучението е безплатно.
За тоя курс в Босилеград

ската община съществува 
голям интерес.

НА ПОСЛЕДНАТА сесия на Димитровгра
дската скупщина отборниците разгледаха бла

последните
от

гоустрояването в комуната през 
две години.

Гледано през усилията на населението ц 
на общината никак, не бива да сме недовол
ни от постигнатото. Особено това важи за е- 
лектрификацията, водоснабдяването и частич 
но само за пътищата.

Ето резултатите:
До 1969—70 година

е отбелязано, 
има условия да се 

всички населени ме-години.
имаше ток само в де

сет населени места в комуната. Оттогава до- 
сега са приготвени за ток само Сливница и 
махалата Белеш, но пък затова електропрово
дите вече са стигнали до мното селища в ко
муната в района на Невля и Забърдието 
ват!»зчи- и™3 АШОТО Аа се заб^и токът 

Одоровци, в селата около Долна 
Невля, даже и по Забърдието. А после ще ос-

голинЛиеАадН°ПО Време - това цели четири 
А толкова години е голям срок и би трябвало да се посъкрати. ’

какви,™, е’ 46 наоелението няма кой 
паРи, за да може наведнаж да 

необходимата сума и токът да дойде 
с^ГнСЛеА Аен'Ава- Общинската ’своя бюджет и фонда 
що няма големи

та.

знае
внесе

що се 
скупщина в 

за електрификация 
суми. Но срокът

в

В. В. съ-
е все пак
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Из нашите общини * Из нашите общини * Из нашите общини
Общинска конференция на СК в Димитровград

След замразяването на цените в Бо-

Ръководство — при най-широко 

допитване до комунистите
силеград

Недостиг на хранителни 

продукти
— Будимир Величкович — делегат за II конференция на СЮК, а 

Борис Борисов — за IV конференция на СКС
От 26 ноември миналата година, когато Съюз

ния изпълнителен съвет взе решение за замразяване 
на цените, в магазините в Босилеградско се забеля
зва недостиг на някои стоки. Между другото няма 
и южни овощия.

Причината за сегашното незадовлително снаб
дяване е, че максималните продажни цени в мага
зините в Босилеградско преди 26 ноември са били 
по-низки от сегашните набавни. В такъв случай про 
дажните цени са подействували да се намалят по
купките и търговските организации са в невъзмож
ност да ги набавят в по-големи количества.

Това е така, защото производителните организа 
ции на тези стоки са успели да издействуват разре
шение за покачване на цените преди решението за 
замразяването им.

Поради това сега в трудно положение се нами
рат търговските организации в пасивните комуни, 
които финансово не „стоят“ добре. А такива са име
нно и тези в Босилеградската комуна.

В някои магазини търговците опитали да „про
бият“ цените на такива артикули, обаче общинският 
инспектор по пазаря не позволи това.

В направения критечески 
обзор върху досегашната из 
борна дейност в клоновете 
и организациите, Конферен
цията констатира, че тази 
значителна политическа ра
бота става в един кратък и 
ограничен срок' и затова има 
явления на кампания, която 
се характеризира с пасивно 
ст и незаинтересованост от 
страна на значителен брой 
члченове на СК. Тук трябва 
да се търсят причините за 
видимата изолираност на 
«клоновете и организациите в 
някои среди. Затова Общин
ската конференция и изтък
на важността на сюгжести- 
ите от изборното събрание в 
клона на органа на управле 
ниет объдещите събрания и 
конференции да бъдат дост 
пъни и за трудещите се и 
граждани, които не са чле
нове ' на СК.

изборната програма се каз
ва: „На кандидатските лис
ти трябва да бъдат членове 
на СК, които в досегашната 
си обществено-политическа 
дейност са проявили високо 
политическо съзнание, пълно 
разбиране политиката на Съ
юза на комунистите и са из 
явили пълна готовност да се 
борят за нея или, по оценка 
на организацията, са способ 
ни да бъдат такива”. С цел 
да се реализира именно този 
подход към изборите, конфе 
ренцнята заключи, кандидат 
ска листа за делегати на Об 
щинската конференция да 
се изтъкне след допитване 
на клоновете, организациите 
и комунистите в общината. 
По подЬбен начин Общин
ската конференция ще изби
ра членове и секретар на Об 
щинския комитет, както и 
членове на комисии при Кон 
ференцията. За такъв начин 
на избиране на органите 
Съюза на комунистите в об
щината членството прояви 
голям интерес.

Общинската конференция 
в Бабушница предложи на 
съседните общински конфе
ренции за делегат на Втора 
та конференция на СЮК да 
се избере Будимир Величко
вич, секретар на Общинския 
комитет в Бабушница.

Общинската конференция 
в Бабушница предложи съ
що така за делегат на IV ко 
нференция на СКС да бъде 
избран Борис Борисов, член 
на Общинския комитет в Ди 
митровград. И двете предло
жения оОбщинската конфере 
нция на СК в Димитровград 
прие единодушно.

М. Б.

Сурдулица

Общинските културни общности пред 

сериозни задачи
Конференцията прие пред 

ложените мерила за избира 
не на органи в Съюза на ко- 

в общината.

в

Политиката за развитието 
на културата на народности 
те ще се интензивира в сре 
дносрочния план. Всяка го
дина ще се увеличават сред 
ствата с 4°/о, така че за пе
риода 1971—1957. г. за кул
турното развитие на Народ
ностите ще се формират сре 
дства от 23.000.606 дин. Оба
че, общините където живе
ят народностите още нямат 
програми, които би задово
лили критериите на Републи 
канската културна общност. 
Общинските планове са несе 
риозни и предимензионира- 
ни и затова трябва да бъдат 
преразгледани от страна на 
Общинските културни общ
ности и да се съгласуват с 
реалните възможности. Репу 
бликанската културна общ
ност ще участвува във фина 
непраното до 1975 година най 
много до 46%, а останалите 
средства са длъжни да обез 
иечават Общинските скупщи 
ни, където живеят народно
стите. За 1972. г. Републикан 
ската културна общност ще 
задели за културата на наро 
дностнте 4.200.660 дин. От та 
зн сума ще се финансира и 
„Братство” и радиопредава
нето за българската народ
ност, вестника на Ромите и 
една страница на албански 
език във ,,Вранске новине”, 
или „Рилнндия” за нуждите 

лбанската народност, ко 
ято живее в Прешево и Буя 
новац.

Що се отнася пък до изда
ваното на учебници на бъл
гарски език се констатира че 
материалната страна 
волява, обаче не и организа 
циониата. Заключено е, в об 
щините, където живее бълга 
реката народност да се орга 
низират разговори в прнсъс 
твието на представители от 
Завода за издаване на учеб
ници на СР Сърбия, Репуб
ликанската културна общно 
ст, ЦК на СКС и РК на 
ССРН и да се постигне окоп 
чателно споразумение по въ 
проса.

Вмунистите
получените финансови сред
ства като помощ за разви
тието на културата на наро 
дностите от Републиканската 
културна общност, през по
следните 2—3 години са по
стигнати видни успехи. От
крити са много библиотеки 
и читалища, организирани 
самодейни културно-забавни 
дружества, концерти на поз 
нати естрадни певци на на
родни и забавни .мелодии, 
изложби, фестивали и др. 
Вършат се подготовки за ст
роене на културни домове в 
Босилеград и Прешево и чи 
талшцс с библиотека в Кли 
сура. Изграден е ТВ репс- 
титов за район Звоици в Ба 
бушнншка община итн.

На 13 януари т.г. се прове 
де заседание ^на Комисията 
за народностите- в СР Сър
бия при Републиканската ку 
лтурна общност.

Присъствуващите обсъди
ха състоянието на културата 
на народностите в общини
те изразходваните средства 
за развитието на културата, 
годишните планове за разви 
тието на културата на наро 
дностите за 1972. г. и средно 
срочните планове за период 
1971—1975. г.

На заседанието бе изтъкна 
то че благодарение грижите 
на Републиканската култур 
на общност, ЦК на СКС и 
Републиканската коиферен 
ция на ССРН па Сърбия и

Босилеград

Находка от римско време
За строеж на водопровода 

е използвана старата римс
ка вада, която се протяга от 
Романовски .мост до „Слав- 
че”, на дължина от 18 кило
метра. В римско време 
е ползвана за водопровод, ко 
йто снабдявал едно голямо 
селища при „Славче”, неда
леч от Извор.

Четири доминства от боси 
леградската махала „Прес-
лап” при строеж на водопро 

„Падина”,вод, в местност 
недалеч от милевския мана
стир, намерили няколко из
писани плочи, за които 
предполага, че произхождат 
от римско време.

тя

се

В. В.

коя от тези артерии в комуната да започне да 
се строи иомалко в идните години. Даже не
официално се споменава цифрата 7 километ
ра, което ще рече толкова годишно да се 
строи път в тази комуна.

Ако това излезе вярно, би могло да се о- 
чаква някъде към 1977 година да бъде прик
лючено с магистралните шосенца в комуната. 
Третокласните пътища в Димитровградско са 
малко на километраж — общо 53 километра. 
Но ако остане официалният вариант и не се 
направят корекции — в 1977 година едва ли 
ще започне строенето. За селищата в комуна
та това ще е голям удар, защото те могат да 
бъдат съживени единствено с тока и пътища
та. Иначе ще западат олио след друго.

Това пък не бива да става. Селата, такива 
каквито са днес — с неблагоприятна възрас- 

струкгура па работната сила, без кому-

заголям. Имаме пред вид, когато говорим 
срока, че нашите селища бързо загуоват наи- 
жизнената част от населението и може да се 
случи токът да стигне до селището, а хората 
да си кажат — изкарахме своето, що пи е ве
че токът. /

Независимо, че не е „по системата“ за съ
кращаването на срока за електрифициране ю 
трябва помощ от републиката, или някакъв 
друг източник на средства. Иначе, ако само 
със собствени средства се електрифицираме, 
1975 година ще си дойде, а електрификация!а 
още ще бъде един от висящите проблеми на 
комуната.

В новогодишното интервю на секретаря 
комитет на СКС в Димитров

ци а

на общинския
град бяха подчертани думите, че проблемите 
на комуната са вече разбрани в републикан
ските органи и тела и че можем да се надя- 

извсстна помощ в разрешаването _
, възможност повече по-иаи- 

поиска необходимата помощ.

това
иикацмм и ток — дават не толкова малък дял 
в общия продукт на комуналното стопанство. 
Дялът на земеделието не е чувствително по- 
малък от промишления. А представете си, че 
има там по-жизиеиа производствена сила, ко
ято при шосета и ток ще е заинтересована и 
за пазарна продукция. Няма ли да надмине 
промишлеността, която в условията на Димит 
ровградско вече не може да се надява на но
ви обекти или на по-чувствителен растеж. А , 

пЬи тия условия — земеделието ще

задо-им.ваме на 
Ако е така — ето 
стойчиво да се

А ПЪТИЩАТА, КОГА?

В информацията за пътищата не е даден 
никакъв срок. Кога комуната ще има поне 
главните артерии асфалтирани или павирани
_ изглежда никой не знае положително. Път
ното предприятие в Ниш е зачеркнало в пла
новете си тази комуна за пст-шест следващи 
години. Неофициално може да се чуе, че щя
ло да бъдат направени корекции и поне ия-

именио
има задачата да ое развива и да увеличава 
благосъстоянието на населението.

м. н. н. м. в.
I Страшшв *
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нашето земеделие?Анкета: Какво става с 

Производство но пшеница в Димитровградско кооператори, агроно- 
стопански и полити- 

нашата анкета!
стопани,Земеделски 

земеделски техници,
дейци, вземете участиеми,също сеят, отглеждат пше

ница. Защо тогава да не от
глеждат и високодобивна, 

изисква оообен до-

влиона динара! Това са загу
би и за обществото и за от
делния производител. Време 
■е да си направим сериозна 
равносметка, което важи о- 
собено за компентентнитс 
фактори.

чески
Какво е вашето мнение за

стопанство в 
съответни грижи за

подобрение на наше-

сегашното положе- 
нашите комуни? 

него? Как-

Производство на пшеница 
Димитровградско през по 

10 години (споредв ние на селското 
Полагат ли се ■>.

и Друго ?
Къде сме ние в сравнение с околните общини? 
Напредваме ли, тъпчем ли на място или вър
вим назад? Земеделието обезпвч^1 
на големия дял от нашето население и заслу 
жава вашето внимание! ПшЬете,_ разисквайте, 
критикувайте, питайте, предлагайте

следните 
официални статистически д 
анни) се прояви в следните 
форми И обем:

която не 
пълнителеи труд? По-важно 
тук е производителите, без 
оглед на техните години, да 
бъдат насочени и подпомог- 

от съответни произво-
(табела) Поставя се въпрос, имаме 

ли ние възможност да подо
брим сортовата структура: 
Основни условия са на ли
це: почва, климат и биологи 
ческа възможност на култу
рното растение (днес

сортове високодобив
на пшеница, от които

вземем онзи, който

пати
. дителни организации.стечетениРезултатите са

твърдоглави, факти. Начрез
шето изложение само ще го 
коментира, с цел оттам да 
се излъчат поуки за бъдеща 
работа. През изминалото де 
сетилетие пшеница е отглеж 
дана на 3 974 хектара сред
но през година. Ог целокуп- 

повърхност високодоби 
сортове заемат само

послед-Тази помощ през 
ните десет години не бе до
статъчна. Това особено про
личава в обема ша коопери- 

' райе с частните производи
тели, което сравнително бе
ше добро в период 59—63 го 
дина, а след това от година 

намалява. Докюл-

пма
много нови ре-мо-
жем да 
допада на всеки участък, къ 
дето се отглежда обикнове-

?шения!ната 
вните
25°/о. Темпът на увеличение 
на високодобивните пшени
ци беше едва 2,5°/о годйшно. 
Следователно, 
жим с такъв темп, то всич
ки площи ще засеем с висо 
кодобивни оортове едвам 
след 30 години! При нали
чие на частни площи, какъв 
то е случай при нас, практи 
ката показва, . че подменяне 
на стари сортове с нови тря 
бва да стане в период от 5— 
7 години. А това при нас не 
стана. Йърви опити с висо- 
кодобивни сортове започна
ха в комуната през 1955 го
дина, а масово почна да се 
отглежда от есента на 1958 
год. (на площ от 500 ха в ко 
операция).

на година 
кото искаме и частният зе
меделец да върви в крак с 
времето, в крак 
стопанската наука,, то

иа пшеница.

Десетгодишният опит 
говори (не навлизайки в по- 
дълбок анализ на 
риод), че е оправдано и че 
се налага отглеждане на ви- 
сокодобивни сортове. Това 
най-добре потвърждава десе
тгодишния среден добив на 

който винаги

ни
със оелско-ако продъл- . ------- ----- ■ _0 Ц скатал юпрвдч»

и - ' . ' ..р Г81ИТИ • | Преми/а за млеко -
| *к(: юза. Г0ДИН6. до кра)а фебруара ЗПОВу ДЯНаС С8

|\

[К СЕ яГшВИТИ СЕМЕ 
ялрйПй,13А И ПАПРИКЕ

ША СРВШХтоя пе- той
трябва да се сдружава с про 
изводителни организации от 
обществения сектор.

мге Аи
содои^.час-Табелата показва, че 

тем производител, сдружен 
с производствена организа
ция (която има агрономи и 
техници и съответни маши
ни и материали) постига по- 
високо производство. Наша 
задача е да подобрим про
изводството на пшеница 

през идния период. В 
ще ни помогнат новите науч 
ни понзнания за производст
во на тая незаменима кул
тура, винаги ценна. За това 
е нужно и по-широко сдру
жаване с обществения сек
тор. Някои ще каже, защо 
да помагаме на частния про 
изводител, нека сам разбере

вре«е

П0Л.0ПРИ8РЕД,.

/но*етия сортове,
(и при по-лоша година) е бил 
по-добър от останалите.

*«°вИнадрЕД —
» п '■„^“аТИКА.чП 1>. ЗануауI '«овиН п

Знанието и умението при 
водене на това зърнопроиз-

Комбинат оц юстоепца юМооат
-1

водство е един от важните 
фактори за получаване 
икономически , оправдано 

Рентабилни

7на

Иде|у о стваран>у |един

“ ; Нова
товапроизводство, 

можем да бъдем ако в част-
Резултатите на високодоби 

вните сортове на частни сто 
панства през десетгодишна 
практика са 600 кг по хек
тар повече зърно, отколко- 
то при старите сортове. То
ва е относително малка раз 
лика (в сравнение с резулта 
тите в другите подобни об
ласти), но и тя убедително 
ни предупреждава, че 
идния период трябв 
да се работи. Ако бяхме, и 
при тоя ръст, обхванали вси 
чки площи с високодобивна 
пшеница, то щяхме за тия 
десет години да имаме пове 
че 16 830 тона зърно или, в 
пари казано, повече 2,1 ми-

ванано производство имаме сре
ден добив от 16 до 20 мет. 
цента или в обществения се 
ктор 30 до 35 мет. цента по 
хектар, в зависимост, разби
ра се, от вложенията в това 
производство. Нашият произ 
водител, главно грамотен, 
не би трябвало да бъде из
вън днешните знания и уме
ния. Някои казват, че възра 
стната структура пречела на 
новото производство. Това е 
точно, но не е решаващ фак 
тор, защото и старите хора

^с.7 V"' -

през 
а инак.

всичко, нека сам се включи 
Та-в новото производство, 

кива мнения са неправилни задължения към обществото 
без оглед на своята възраст, 
та затова и заслужава 
мощ в съвременно провежда 
не на производството. Резул 
татите от тая помощ, по-ви

сока продукция, са във все
ки случай обществено богат
ство.

по редица причини и по тоя 
въпрос няма да спорим. Ча
стният земеделски произво
дител изпълнява всички свои

по-

Инженер—агроном 
Маноил Маноилов

Хектара Производство в тонове Производство в мц/ха

Всичко частен сектор Всичко частен сектор Всичко частен сектор

Други в. добив. Други в. добив. Други В. добив.
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И
1 2 3 4 5 6 7а 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 « 9

1961 4365 1011
1962 4197 1050
1963 3950 1065
1964 4013 885 131 3882 3128 46
1965 3680 781 127 3553 2899 —
1966 3408 896 150 3258 2512 —
1967 3497 632 157 3340 2865 —
1968 3622 837 239 3383 2785 —
1969 3891 1354 440 3451 2534 —
1970 3320 1374 446 2874 1946 —

8 4339 3336 — 1003 532 532
20 4177 3146

7824 2672
4241 1544
5840 1954
6069 1791
6197 1715
6659 2375 510 6144 4283
6306 1543 , 471 5835 4763
4467 1218 478 3989 3249
‘7370 3335 1320 6050 4034
5392 2647 892 4499 2744

28 7796 5152
32 4209 2698

2644 1191 1191
1511 446 446

140 5700 3956 30 1845 1144 1174
283 5786 4277 92 1509
347 5850 4482

17,9 26,4 34,5 17,9 15 4 —
ЮД 14,7 16,2 10,0 8,6 —

26,4 22,4 22,4 
Н6 11,9 11,9

14,6 18,4 21,8 14,7 13,4 15,0 18,2 19,0
15.1 20,2 21,6 14,9 13,7 20,0 20,0 16,5
16.8 22,0 27,4 16,5 15,5 —
19,5 26,5 34,0 18,9 17,1 _
18,0 24,4 30,0 17,5 16,6 —
12,3 14,6 20,0 11,8 11,7 —
18.9 24,6 30,0 17,5 15,9 —
16.2 19,3 20,0 15,7 14,1 —

1031 375 375 
64 3886 2873 20 1013 602 622 

754 181 227 
654 174 174 
746 39 39
475 256 256

18,9300 392 
1368 350 350 
1865 117 117 
1072 768 768 
740 127 127 

2015 284 284 
1755 140 140

17,3
20.9 20,1 20,1
25.0 30,0 30,0 
22,5 30,0 30,0 
12,4 15,0 15,0
22.0 20,0 20,0
18.9 20,0 20,0

598 85 85 
917 142 142 
928 70 70

Просек за

Ю г. 3794 989 178 3654 2802 7 812 246 252 6037 2079 450 58з6 3954 И 1632" 487 499 16,0 21,2 25,3 16,0 14,1 Щ 20,1 20,1 19,8
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ЗА СЕЛО ОТ СЕЛО т ладежка страницаИЗасадени сто хиляди дръвчета V.§

В течение на 1970/71 годи
на в осем села от Димитров 
градско са засадени около 
100 000 фиданки: бял бор, ака 
ция и канадска топола. За
садени са предимно ерозив
ните терени край селата: Би 
ло, Барйе, Верзар, Врабча.
Драговтгга, Долна Невля, Го 
рна Невля и Скървеница.

Фиданките безплатно са 
разделени от страна на Фон 
да за подобрение на горите 
при СО Димитровград. Мно
го от стопаните сами засади 
ха фиданки при помощта на 
специалисти от . секцията по 
горско стопанство при СО 
Димитровград.

През последните две годи- канадска топола, Освен това 
ни са засадени 5о 000 фидан учениците подпомогнаха ак- 

бор' акациеви, цията за засаждане на 20 000
и тополи, които бързо фиданки бял бор и акациеви
напредват. Младите дръвче- фиданки, 
та заемат площ от 30 ха.

Стойността на тази акция 
възлиза на около 360 000 ди
нара. Ползата от нея е голя
ма. От една страна частните 
стопани след години ще и- 
мат хубави гори, а от друга 
страна — намалява се еро
зията.

В акцията по залесяване 
се проявиха между другите:
Сазда Георгиев от Драгови- 
та, който засади 8 000 фидан 
ки бял бор, Петър Методиев

от Барйе, който засади 100 
броя канадска топола, Мир- 
чо Гигов и Тоцко Рангелов 
от Верзар, които засадиха 
по 2 000 фиданки бял бор и 
по 3 000 акациеви фиданки, 
Станика Томова от Горна 
Неоля, Иван Стоянов от Вра 
бча, Весна Соколова от Дол
на Невля, Стоица и Никола 
Стоянови от Било и Петър 
Гигов от Скървеница.

В акциите 
голяма

н
о

II
1§
5 О
31-^ & 
4> УЙ

Есисапо залесяване 
помощ на население

то в този район оказаха и 
учениците от основното учи 
лище в Долна Невля. В учи
лищния двор и около него 
засадиха около 100 фиданки

N
2 "е
«385

Димитровград: стара дилема в нова светлина

Младежки дом - реалност 

или мечта?
По решение на Общинска

та скупщина в Димитров
град освобождават се от да
нък на 20 години площи, за
садени с бял бор, а на 12 го
дини площи, засадени с ака 
циеви фиданки. Много от 
собствениците досега обаче 
не са били запознати с това 
решение на Общинската ску 
пщина и не са приявили за
лесените площи.

• Желание има, пари — няма
Години наред .младите от 

Димитровград поставят въп
роса за построяване на мла
дежки дом. И години наред, 
„по принцип”, се дават пред 
ложения, приемат се заклю
чения и решения. Но, младе 
жки дом — все още не се 
строи.

Към края на миналата и в 
началото на тази година мла 
дите от Димитровград отно 
во заговориха за младежки 
дом. За разлика от преди, 
тоя път техният иск бе по- 
обоснован. И което е още 
по-важно: тоя път техният 
категоричен и всестранно 
обоснован иск безрезервно е 
подкрепен от останалите об
ществено-политически сили в 
комуната.

Откриване на младежки 
кът искот около 160 младе
жи и девойки от най-голямо 
то стопанско предприятие в 
града — гумарата. Към тех
ния иск се присъединяват 
още 30 от конфекция „Сво
бода", 360 от гимназията и

Разбира се, че било кое от 
тези предложения да се при
еме, предварително ще тряб 
ва да се изчисли, колко сре 
дства ще са необходими. Ко 
гато бъде направено това, 
ще трябва да се намерят па
рични средства. Засега един 
ствено съществува добро же 
лание от страна на всички 
на младите да се осигури 
кът.

няколко десетки студенти. 
С една дума — младите от 
Димитровград са единодуш
ни: не могат да се разгър
нат много дейности, ако не 
се осигурят помещения, къ- 
дето младите да се събират 
и работят.

В общинския младежки ко 
митет изтъкват, че младите 
проявяват интерес към шах, 
тенис на маса, народна тех
ника и други дейности, но 
поради липса на условия — 
тези дейности не се провеж 
дат. Ето защо те имат и кон 
кретно предложение, как да 
се осигурят помещения.

— Съществуват три въз
можности: първо, да се ре- 
иовира малкия салон в кул 
турния център, второ, да се 
реновира бившия физкулту
рен салон н трето да се при 
способи сградата на бившо
то първоначално училище 
„Христо Ботев” ,заяви пред
седателят па ОК — др. Си
меон Костов.

Драгомир Стефанов

Поуки за овощаря
Следователно, могат ли 

младите ■да получат младе
жки дом, относно младежки 
кът, и занапред си остава от 
крит въпрос. Оптимистични
те предвиждания, че млади
те наскоро ще получат свой 
кът, ще имат основание са
мо ако се пристъшГ към из- 
намиране на средства и ако 
се осъществи обществен до
говор по тоя въпрос. Инак 
тоя многогодишен въпрос и 
занапред ще си остане вис
ящ, а младите ще негодуват.

ВЪРХУ КАКВИ ПОЧВИ МОЖЕ ДА СЕ ОТГЛЕЖДАТ 
ОВОЩНИ РАСТЕНИЯ?

Разпространени са средните типови почви: алувиал- 
но — ливада, сива горска, канелна горска, кафява горска, 

(обикновен и излужен) и чернозем 
Съществуват и преходни почви между отделните 
ни типове. Най-подходящи са отглеждане на овощните ра
стения са алувиално-ливадните, богати с хранителни 
щества почви. Най-неподходяща почва е черноземемолни- 
дата, особено когато варовитият пласт е близо до повър- 

й. Неподходящи са и тежките глинести почви. Те 
са студени и в тях трудно прониква въздух. Черноземи
те, черноземите-смолници и тежките глинести почви мо
же да се приготвят за отглеждане на овощни растения, 
но трябва да се извършат по-скъпи мелиоративни меро
приятия. Черноземните почви са подходящи за отглежда
не на овощни растения, само когато варовитият пласт 
е по-дълбоко разположен. Когато варовитият пласт е 
разположен по-плитко, дърветата страдат от хлороза (жъ- 
лтене на листата). Останалите типове почви заемат меж
динно положение по отношение на пригодността им за 
отглеждане на овощните растения.

молняца. 
почве-

чернозем

ве-

хността

Ст. Н.

Зимната ваканция и студентите

За организационно укрепванеТРЯБВА ЛИ ДА СЕ СЪЗДАВАТ ЗАЩИТНИ ПОЯСИ ЗА 
ЛЮБИТЕЛСКИТЕ ОВОЩНИ ГРАДИНИ?

Обикновено любителските овощни градини се съз- 
населени места, където има сгради и декоратив- 

които предпазват овощните растения от сил-
Прсз настоящите ваканци

онни дни родният клуб на 
димитровградските студен
ти трябва да разреши един 
твърде важен въпрос — да 
избере ново ръководство. 
Досегашното, главно поради 
това, че председателят му 
вече не е студент, не може 
да се включи дейно и най- 
целесъобразно в младежкия 
живот ма града.

тяхмнтровград изказа уверение 
че присъствието на студенти 
те ще се забележи и в обще
ствено-политическия живот 
па комуната .Още повече, че 
сегашното политическо по

ложение изисква 1рва. от 
Известно е, че-^студентите 

няма къде да се събират. То 
ва обаче не трябва да бъде 
особена пречка, тъй като ку 
лтурният център е съгласен 
да даде помещения, а също 
и да включи свои дейци, за 
да се представят Димитров-

дават в
ни дървета,
ни ветрове. Освен това дърветата в тях се засаждат на 
по-малки растояния от приетите за промишлените насаж
дения. По този причини и поради малкия размер на гра- 

неоходимо да се създават полезащитни по-дините не е 
яси.

КЪДЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ МЯСТОТО НА ОВОЩНИТЕ 
РАСТЕНИЯ В ДВОРНОТО или във вилното място?

При изработване на 
щиите дървета в градината 
любителската градина се 
ри, цветя, украсни растения и др 
бре е да се обособят овощен участък, 
стък, цветен участък и пр. А що се отнася до мястото на 
овощния участък в градината, трябва да се има пред вид, 
че той трябва да бъде иа по-задеи план, за да не закрива 
цветните фигури, но да закрива зеленчуковия участък.

(СЛЕДВА)

градските студенти.
Разбира се, каква, оде бъде 

дейността иа студентите 
през зимната ваканция и да-

плана за разположение на ово- 
не трябва да се забравя, че в 

застъпват и зеленчукови култу- 
. В такъв случай по-до- 

зеленчуков уча-

По традиция димнтровгра- 
дчани очакват присъсствис- ли организационно ще укре- 

изклаочителноинат, зависи 
от самите тях. Очевидно е.

то на студентите в града да 
ос манифестира ло-богато 
т.е. да се представят с куд- 

- забавна програма. И
че тяхното идване се очаква 

и че съществувас интерес 
желание, всяко тяхно начи-турно

не само това. Председателят 
общинската конференция 

па Съюза на младежта в Ди-
иание да се подкрепи.на Ст. Н.
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На тема: Ученикът в семействотоНаш разказедин

на риба. По цял ден клечал 
кран селската река, а вечер 

кръчмата разказвал какво 
огромно парче изпуснал. 1о 
не било риба, то било звяр.

двете въдички,

XV. Награда - йога и иакВ

Отвлякла му б) Паря не биват да с- дават като награданайлонов конец и 
на ябъл-сто метра 

прът за подпиране 
кови клони. Селяните се сме 

шепи, наричали го у- 
Драгни и вярвали на ри 

тол-

Ако наградата е по- 
повечето ро- 
че и призна-

децата 
скъпоценна 
дители считат, 
нието е по-голямо.

чес-МНОЗИНА родители

да изкажа?3 благадарността
годарност^^то’ е °заТсл3ужбиЛло 
след успешно изпълнено за
дължение или самоинициа- 
тивна положителна проява.

в какъв вид да

ели в
лав
барските му приказки 
кото и на приказката, 

есента селската
че

баня
А дали винаги е така?

Разбира се, че не е. Жи
вотът изобилствува с много- 
бройни примери, когато и 
незначително по стойност 
признание 
трайни следи 
спомени за нея. 
мер, детето 
ще помни хубавата, 
дума, ако тя е изказана в 
момент, когато детето я оча 
ква с нетърпение, ако тя му 
е нужно, като признание, 
одобряване или насърчение 

определена дейност.

през 
ще бъде готова.

Веднъж, когато Дра- 
гни бил на риба, ре- 
чшд дг. изпробва нова 

— скакалец, на- 
мастика. Турил Йордан Попов (НРБ)стръв 

поен с 
стръвта Драгни, замет 
нал, зачакал... По ед
но време гледа 
пата играе, та се къса. 
Дръпнал силно (а мо- 

би не е трябвало 
силно, а рибарю?) и 

какво? Не 
галош, шегобие-

уточняване смисъла на нап
ралата. Защото наградата, 
като средство за насърчава
не, не бива да стане ежед 

практика на родители

— награда -оставя 
и незабравими 

Така напри 
далеч по-дълго 

топла
— та- рибкатзДрагни иже

невиа
те.извадил 

стар
цо, а златна рибка!

_ Рибарю, казала златна
та рибка, пусни ме обратно 
в реката и ще ти се отблаго 
даря богато.

Драган направил неприли 
чен жест с ръка.

— Друг път! — рекъл той. 
— Нека те видят ония в кръ 
чматата да повярват във вси 
чко, което съм им раказвал.

— Не бъди глупав! — про 
мълвила златната рибка. — 
Не изпускай късмета си за
ради мнението 
пияници. Готова съм да на
правя всичко, каквото поже 
лаеш.

Размислил Драгни и ре-

Ако например, даваме па
да учи детето по-до- 

заблуда. 
че детските

Върнал се Драгни в село
то и що да види — старият 
председател се поминал и 
роднините разлепляли некро 
лози по селото.

Сбъднало се и това жела
ние, значи. Като председа
тел Драгни се прочул с бо
гатите си софри и многобро 
йните си гости. Не една и 
не две пуйки потънали в дъл 
боките багажници на леки
те коли. Ляла се крепка ра
кия а буля Драгневица опъ
нала новия си пеньоар до 
спукване, разнасяла разни 
мезета, кое от кое по-хуба
во...

Един ден Драгневица 
зала:

— Омръзна ми и този жи
вот. Да идеш при твоята мер 
луза и да й кажеш, че ти е 
омръзнала потребителна ко
оперативен съйз, та да идем 
да се преселим в града.

Опитал се да възрази Дра 
гни, но напразно. Отишъл 
при Златната рибка и казал 
новото си желание. Този път 
рибката ншцо не казала.

Върнал се Драгни в село
то и що да види — ревизо
ри дошли и се ровят в смет
ките му ... Хората вървят 
по улицата и клатят глави...

Седи сега Драгни в затво
ра и разказва приказката аз 
Златната рибка, а задържа
ните за дребно хулиганство 
й разните крадци се хилят 
и подвикват:

— Стига с тия вехти при
казки, бе. Пресен си, някой 
ноб виц не знаеш ли?

— Малко си искал. Като 
си станал домакин, 
брат ми нощен пазач да бе
ше направил.

Думата на жена му била 
за Драгни заповед. Върнал 
се Драгни при реката, изви
кал Златната рибка и рекъл:

— Слушай Златна, 
не срам, ама като ме напра- 

домакин, поне брата на 
жена ми да беше направила 
нощен пазач. Двамата ще се 
допълваме чудесно.

— Готово — рекла рибка

ри, за 
бре, тогава това е 
Всеизвестно е,

поне за
наградата 
на вещи)

Следователно,
(дадена във вид 
никак несмее да „девалви- 
ра", ако стойността на наг
радата — вещ намалява. А 
това ще стане тогава, кога
то детето получената награ
да приеме като израз «а ис- 
крена признателност от стра 

родителя. И още, ко-

постоянно растат ижелания
изпълняваме винаги.ако ги

значи умишлено развиваме 
у него още по-голяма страст 

А това обикно-
срам

към парите, 
вено води към отчуждаване 
и морални деформации 
детето. С други думи,

щедро одаване на пари ра

ви
на

на на
гато наградата създаде у де- 

впечатление,- че е пос-

тако
на няколко

ва
и изчезнала.

От другия ден двамата — 
домакинът и нощният пазач, 
заработили мъжката. Само 
за година вдигнали нови къ
щи с гаражи отстрани. А в 

— от пиле мляко. Но

тето
ледица на действително вло 
жен труд и усилия.

зваля детето.

обаче еПедагогичечски 
правилно пари да не се да
ват като награда за ежедне-

ка-
къл:

— Домакин можеш ли да 
мс направиш?

— Мога — рекла рибката. 
— Ако ме пуснеш обратно 
в реката, от утре си дома
кин.

Поколебал се Драгни, по-

От казаното досега личи, 
че наградата, както впрочем 
и наказанието, трябва да се 

тактич-

вно насърчение.къщите
жената на Драгни не била

действителноАко детето 
трябва да наградим с пари, 
тогава трябва неговата дей
ност да проследим в един 
по-дълъг период и тези пари 
трябва да имат специално 
предназначение, като напри
мер: купуване на книги, спо 
ртни реквизити, играчки — 
конструктори, средства за 
обща дейност — шахмат, до 
мино и др.

доволна.
— Я иди при рибката — 

рекла тя след известно вре
ме и й кажи да те направи 
председател на потребител
ната кооперация.

Хъката — мъката, отишъл 
Драгни на брега на реката, 
повикал рибката и когато тя 
изплувала, занареждал с 

глас на агне сукалче:
— А бе. Златна, жената не 

що си е наумила председа
тел на потребителната коопе 
рация да ме правиш. Мене 
и като домакин ми е добре, 
ама женски инат, нали

прилагат с голяма 
мост, умение и преди всичко 
в избирането на „правия мо
мент”. Не улучи ли се той, 
съществува реална опасност 
наградата да предизвика об 
ратен ефект вместо да на
сърчава, тя да обезкуража
ва, относно да притъпява по 
ложителните амбиции у де 
тето.

размислил и попитал:
— А ако ми потрябва не

що друго, къде да те потър
ся?

— Застани на брега и ме 
извикай, аз ще дойда вед
нага.

Навел се Драгни и я пус
нал в реката. Върнал се в 
село, а селяните взели да му 
честитят:

— Е, Драгни, а честито 
служба!

Право думала Златна риб
ка. Разказал Драгни на же
на си случката край реката, 
а жена му вместо да се за
радва, се намусила:

Да обобщим с думите: на 
градата трябва да бъде да
дена разумно, за да действу 
ва възпитателно.

Обикновено от съдържани 
ето на наградата зависи и 
нейният ефект. Поне така я 
разбират болшинството ро
дители, а да не говорим за

знаеш...
— Ясно! — рекла Златна

та рибка. — От утре си пре
дседател. Слободан ВАСИЛЕВ

Малък портрет оообено, когато се изпъл- щата работят при големи 
нява в отдалечени и паси трудности, 
вни села, в които учили-

Ето, това е тайната на 
успеха му.

МИЛЕВСКИЯТ »ДАСКАЛ« Бях още млад — продъ Но учител в такова се- 
лжи Борис, когато постъ- ло не е само това, което 
пих на работа в милевско изисква професията му. 
то училище. И намерих От него, по едно неписа- 
се всред хора, които не но правило, се търси мно 
познавах, и в училище, в го повече. .С една дума 
което липсваше и най-еле той е лице, от което зави- 
ментарното за работа. Но сят много работи в село- 
хората веднага ме обик- то: и в обществено-поли-

ИМА хора, които ома- знавах, че тя е трудна — 
ловажават учителската 

професия. Особено оне-
в това село. Тук е започ
нал професията си и лре- 

зи, които учителствуват в карал най-хубавите си 
селата. млади години. И по обра

зователно 
те резултати винаги е бил 
между най-добрите ' учи
тели в Босилеградско.

възпитателни-
Но, да си учител в бо- 

силеградските селища, по 
вечето от които са все 
още пасивни и отдалече
ни е наистина трудно.

наха и приеха като свой тическите организации, и
съсед, съселянин и човек в пРеДпРиемането и орга

низирането на решаващи 
В такива обстоятелства комунални и други акцииНо тоя скромен ентуси

почувствувах, че 
фесията

В едно такова село учи азист не иска много да го 
телствува и БОРИС СТО- вори за своите успехи. То 
ИЛКОВ. В село Милевци, 
чиито седемдесет домове 
са разхвърлени по хълмо 
вете и долищата на Ми- 
левска планина.

от про- — Естествено е — из
ми се търси мно тъкна Борис, 

го повече, отколкото.
че хората 

да много очакват от своя у- 
речем, да съм в някоя гра чител и в политическата 
дека среда. Но съзнание- работа' и ПРИ ’ решаване

то на проблемите в село
то. В случая ние организи 

ми рахме акции по залесява- 
стимул не, строеж на пътщца и

ва, което постига счита за 
дължност.

— Да бъда учител — 
каза той, мечтаех още ка- 

Деветнадесет години то дете. Затуй с голям о- 
той непрекъснато работи бич се наех да работя. Съ

то ми, че хората ми заде
лиха големо доверие 
беше най-големия 
за работа.Борис Стоилков

ДР-
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СВЪРШИ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НОВИ КНИГИ - НАШИ ИЗНАНИЯ

Поетика и учителкаНа 15 януари, започва тра 
диционната зимна вакан
ция. За няколко хиляди уче
ници от основните училища 
в Димитровградско, Босиле- 
градско, Сурдулишкс и Ба- 
бушнишко, както впрочем и 
за хиляди техни другари в 
републиката и страната, 
върши първото полугодие на 
учебната 1971/72 година. На 
същата дата заедно с тях о- 
ще и няколко стотин сред
ношколци от босилеградска- 
та и димитровградската тим 
назии отидоха на заслужена 
зимна почивка.

(Снежана Илиева — „Със сърце и тебешир", изд. 
„Братство'Ниш 1971.)

Снежана Илиева, пример- ят на старата дидактична 
български поезия, носеща миризмата 

на дядо Вазов и чичо Йова 
— Змай (Прахосник, Юби
лейно, Завет и др.) Нейните 
стихове на места са здрави, 
звънливи, добре градени, но 
не много метафорични, дру
гаде пък — те са неустойчи
ви, има несполучливи р 
несигурни ударения. Н> 
ят стилов почерк не е много 
оригинален, но не е и сляпо 
подражание. Надяваме се, 
че този нейн дебют, който 
обещава и задължава, ще 
значи за нашата поетка и 
начало на път към по-нови 
детски светове и към по-но
ва поетическа реализация.

Марин Младенов

на учителка по 
езки, тоя път се явява като 
творец ша поезия за деца. Не 
йното определение заслужа- 
жава поздравление (знаем 
я и от страниците на „Ару 
гарчс”;, защото в тая об-

за-

ласт нямаме много творци. 
Стиховете й са върху равни 
щето на завидна поетическа 
грамотност. Обаче, тя като 
че ли се колебае между по
езия и учителството. В кни
жката има стихотворения 
(Есен, Ученическа чанта, Зе 
мното кълбо. Котката на То 
тка и др.), от които лъха нов 
детски дух, тяхната палаво
ст и чмисловност. Там има 
лиричен полет. Но има и та

ими,
ейни

БОСИЛЕГРАД ОТНОВО ГЛЕДА ТЕЛЕВИЗИЯ
кива стихове, които напомн

— Кулата на Бесна кобила ще бъде изцяло готова през тази пролет

Сърбия. Най-напред го попи 
тахме защо Босилеград ня
ма редовна телевизионна 
програма.

— Босилеград — каза той, 
приема телевизионнен сиг
нал посредством своето ре
ле, а то пак приема сигнал 
от телевизионната кула на 
Бесна кобила. Обаче место
положението на релето е та 
кова, че приемането на идва 
щия сигнал е слаб. Ако към 
това се добави нестабилното 
таково снабдяване на кула
та в Бесна кобила, тогава 
причините за досегашните 
прекъсвания на телевизион
ната програма са ясни. Кон 
кретно по време на нового
дишните празници 
на Златанов
ния сигнал е съществувал, 
но последван с големи пре
чки.

След прекъсване от три 
месеца гражданите от Боси 
леград, Райчиловци и Радн- 
чевци от преди една седмица 
отново гледат редовна Бел
градска телевизионна прог
рама. Обаче по време на но 
вогодишните празниш! хора 
та останаха разочаровани: 
нямаха телевизионна програ 
ма.

Хубава и полезна книжкателевизионна праграма на 
белградското студио. Ние съ 
знаваме недостатъците и тру 
дностпте, които сега съще
ствуват по въпроса на теле
визията в Босилеградската 
община. Обаче ще вложим 
усилия
в по-кратък срок някои от 
тях да решим. Надяваме се, 
че през тази година ще успе 
еме да решим проблема за 
осигуряване на стабилен и 
сигурен ток, който е необхо 
дим за работа на телевизио
нната кула на Бесна кобила. 
За тази цел далекопроводът 
ще бъде отведен с подземен 
кабел, с който ще се према
хнат прекъсванията при ло
шо и ветровито време. Също 
така на телевизионната кула 
ще монтираме нови уреди, 
които се отличават с голяма 
степен па сигурност в рабо
тата. Между другото ще бъ
дат поставени и уреди за 
приемане на втората тслеви 
знойна програма.

На последен въпрос дали 
Босилеград щс има редовна 
телевизионна програма

Другаря Златанов отгово
ри:

— Макар не много качест 
вена Босилеград все пак ще 
има редовно телевизионна 
програма. Занапред ще се 
следи програмата от белгра
дското студио, по ако се 
случи прекъсване па Бесна 
кобила, релето е приспособс 
но веднага да приема скоп- 
ска телевизионна програма.

В. В.

(Др Спас Сотиров — „Зелени фабрики", издател 
„Братство'’, Ниш 1971.)

изтъкна Златанов С ТАЯ КНИЖКА — като 
не забравяме и предишната 
„По долината на река Ер
ма” — нашият земляк Соти
ров, доктор по биология, ни 
се представя още един път 
като добър учител и писа
тел. На интересен разказва
телен начин, с един лек, пле 
нителен и четлив език, той 
ни разказва увлекателно за 
твърде сериозни теми из об
ластта на ботаниката, кои
то теми са интересни за все 
ки ученик и всеки образо
ван човек. Неговият опит 
„най-сериозни ботанически 
проблеми да представи в 
привлекателна светлина” се

оказа успешен. Авторът е 
направил чудесно съчетание 
между наука и литература. 
Много сериозни теми из при 
родознанието 
хранително и витаминно съ
държание на някои култу
ри, размножаване, редки дръ 
вчета и пр.) приемаме леко 
като хубава; приказка. С ед
на дума книжката е хубава 
и полезна. Чете се на един 
дъх. Заслужава да я препо
ръчваме на всички млади 
(предназначена е за по-мла- 

ученици) от 8 до 80 
годиш!! При това книжката 
е снабдена с функционални 
илюстрации от Методи Пет
ров.

(фотос интез.След празника пристигна 
технически екип от белград 
ската телевизия и няколко 
дни работи върху премахва
не на дефектите. В екипа се 
надшрашегИ инж. Славе Зла 
танов, който контролира ра 
ботата на релеите в Южна

изтък
телевизион- дите

От Златанов поискахме 
отговор, какво трябва да 
се предприеме за да се оси
гури постоянна и нормална 
телевизионна програма.

— Преди всичко — изтъ
кна нашият събеседник — 
необходимо е на по-голяма 
височина да се построи още 
едно реле, което щс „прехвъ 
рля” сигнал до сегашното. 
Освен това новото реле тря 
бва да бъде поставено така, 
че да може да обслужва по 
вечето села в комуната. Ед
но такова реле е необходимо 
и за приемането на втората

---- НАШ ЛЕКСИКОН

Битово произведение
ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА, в която се рисуват 

характерни страни от семейния, стопанския, обще
ствения и културния бит. Терминът има условен ха
рактер и се употребява, когато в литературното ху
дожествено произведение преобладава битовият е- 
лемент.

Напоследък, от преди 
няколко години, предпри- 

местнатаехме и две, за 
обстановка, крупни, но 

Става Битов характер имат много произведения на 
народното творчество. Битови произведения обаче 
са и голям брой творби на личното творчество от 
различните жанрове (разказ, поема, повест, роман, 
драма). Ярко определено битово произведение е на
пример поемата „Ралица“ от Г1. П. Славейков. В нея 
постът пресъздава родна обстановка и обичаи (за- 
днринс на девойки нрп кладенеца, сватосване, сце
на при домашното огнище и др.). В центъра на пое
мата е образът на девойката от народа—работлива, 
умна, вярна на сърцето си, нежна съпруга и само
отвержена майка. Битовото е умело съчетано е про 
явите на характера й. То се чувствува в стила, в 
езика и в стиха. Сравненията са изградени върху 
представи от народното съзнание („Като оназ ве
черница в небето, една бе в село Ралица девойка...“ 
Езикът също така о народен. Всичко това — обста
новката, характер, стил И език — обединено в духа 
на народни» бит, определя поемата като битово 
произведение.

Битово произведение е пълноценна художестве
на творба, когато писателят не изпада в битовизъм, 
а изражда правдиви характери и разкрива същест
вени страни от живота на народа.

благородни акции, 
въпрос за електрификаци 
ята на селото, която е ве
че към приключване и за 
строеж на училищна сгра

Пря съдията за нарушения в Босилеградда.
Мога да кажа, че се за

ложих за успешното про
веждане на тези две 
дии. Всъщност съчувст
вам и живея с желанията 
и потребите на хората.

Нашият събеседник е 
две десетилетия в Милев- 
ци. И свободно може да 
се каже, че е свидетел на 
всички промени на напрС 
дъка на селския бит.

В. Велинов

Намалява се числото на 

отсъствуващите ученици
ак-

Нссъвсстиите родители съ
дията наказал благовремеи- 
по и с максимални наказа
ния. Обаче до .намаляване на 
лошата проява сб стигнало 
най-много благодарение 
откриването на интернати 
при всички основни учили-

Съдията з анарушеиия в 
Босилеград ни осведоми, чс 
числото на 
ученици в босилеградските 
основни училища намалява.

Например през 197) годи
на против иссъвсестнитс ро
дители, които не пускали де 
пата си на училище са със
тавени 29 акта, а през 1970 
година такива са възлизали 
на 60.

отсъствуващите

на

ща.
В. В.
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1972 годинаИзгледи за спортната

АКО СЕ ОСИГУРЯТ СРЕДСТВА - БОГАТА 

СПОРТНА ПРОГРАМА
Хълтващи градове

изме-
Не много отдавна били„„ина столица- 

рвания на надморската в някои нейни
та на Мексико. Оказало се, че от.
райони сега лежат Интересното било
товГ°че предпоследните 30 години^някои ра
йони на града б“лик^ТНсапЛ0ред6мнението на
специалистате.вбъраотонарастване^а^га-

в=™ вПо0дВаЪРподТсТаам°^
^Водоносните слоеве, разположени под

ГРаАПодобноТ мление е^арегистрирано неот- 
ПОЛ° Токио Под този голям град почва-

места е улегнала твърде осезателно и места е улегна к ^ града са хлът

масова физическа култураСпорт — да, но и
Миналогодишните успехи задължават

синдикален съвет.щинският 
Общинският комитет на мла 
дежта и Съюзът на димитро 
вградските студенти, съвме- 

СОФК-а, проведоха
работническо-спортните
ри, летния волейболен тур
нир и мемориалния турнир 
по малък футбол „Алексан
дър Пейчев — Аца .

В СОФК-а в Димитров- 
считат, че тази година

със споменати- 
манифестации. 

и провеждане 
летен во-

ое изчерпва 
те спортни 
Планира се 
на традиционния

Съюзът на организациите 
култура,физическа 

(СОФК-а), в Димитровград 
още не е получил всички ис
за

стна със иг-

давна и в 
та на
за много кратко време 
нали с 3 метра.

Тази улегнала 
град на Япония е • 
зуване на водата му за 
нужди.

град
трябва да се върви още по
смело, т.е. и останалите сто 
папски организации да се 
ангажират във финансиране 

спорта, на физическа
та култура. И то не само гла 

— баскетбол, ха

под големия столичен 
използемя

плод на безконтролно
битови и промишленито на

впия спорт 
идбал, футбол и пр., но и ма 
совата физическа култура.

усло-
Най-едрият плод на земята

Димитровград има
за създаване на шахма- На Сейшелските острови, разположени в 

Индийския океан, североизточно от остров 
Мадагаскар, расте палма - РОДстве.шца на 
кокосовата. Удвоеният орехов плод на тази 
паГма прилича на сърце. Той достига диаме- 
тър до 50 см. Плодът на това плодоносно дър- 

р земята. Обикновено от-
тежи около 5,5 килограма,

вия
тен клуб — редовно в рам
ките на общината се прове
ждат няколко шахматни ту 
риира — но ако иска да изле 

анонимност ще тряб
ва отдели средства и за тоя 
клуб. Меналогодишните ус
пехи по шахмат на „Копао- 
нишките юлиски игри — 71" 
— спечелено първо място — 
трябва да осигурят и тазго
дишното участие на димит*- 
ровградските спортисти на 
това забележително спортно 
събитие в републиката.

От казаното личи, че спор 
тната програма за 1972 годи 
на е доста обемна и че с ми

Баскетболистите: И класирането зависи от средствата

за селскилейболен турнир 
отбори, студентския мемори 
ален турнир по малък фут
бол „Александър Пейчев —
Аца”, редовни състезания по 
спортна стрелба между ди
митровградския 
състав „Граничар" и стрелко 
ви състави от вътрешността 
и частите на ЮНА, както и 
традиционните работнически 
спортни игри в рамките на 
фестивала „Майски срещи”.

Миналата година по отно
шение на финансирането на

спортни манифеста нимални средства на СОФК-а,
и останалите

кове от спортните клубове, 
за да знае какви средства 
ще бъдат необходими през 
тази година. Обаче положи
телно се знае, че с минало
годишните 28 хиляди динара 
не ще могат да се изпълнят 
дори половината от предви
дените спортни прояви. Ако 
Димитровград иска да запа 
зи миналогодишното равни- 

това значи хандбални-

зе от во е най-големият на

някои* обаче* достигат и до 10 килограма, а 
други, особено отличаващи ое, тежат и до до 
кг. Този странен орех попаднал в Европа в края 
на XVI век. Европейците го считали за тали
сман. Ценели го високо, защото мислели, че 
той ги предпазва от нещастия. През онези вре 
мена за един малко по-особен орех от този 
вид човек можел да получи цял корао.

Напоследък забележителните сейшелски 
значително. Заплашва ги уг- 

изчезнат. А това е възможно, като
бавно,

стрелкови

ще, а
ят и баскетболният отоори 
да се състезават в Източна 
сръбска група, футболният 
отбор в — Пиротския подсъ 
юз, димитровградските спор 
тисти да участвуват на тра
диционните 
юлски игри” и пр. — ще тр
ябва да се отделят поне 50 
до 60 хиляди динара.

Разбира се, че спортната 
програма за 1972 година не

палми намалели 
розата да
се има предвид, че те се размножават 
а освен това се счита, че от цъфтежа до съз
ряването на плода 
10 години.

Забележителните палми са под охраната 
закона. Така те ще бъдат запазени за чо-

отделни 
ции бе направен известен 
прелом. Така например кон
фекционното предприятие 
„Свобода” взе патронат над 
баскетболния отбор, комуна 
лно-жилищното предприя
тие „Услуга” дейно подпома 
га хандбалния отбор, а Об-

стопанските 
организации може да се осъ 
ществи действително богат 
спортен живот, а физическа 
та култура в общината да 
ое издигне на по-висша сте
пен.

изминават не по-малко от
„Копаонишки

на
вечеството завинаги.

Ст. Н.

не можеха да видят. Правеха къси разходки, но без 
резултат. Единствена следа, която на Лоц говоре
ше, че тук някъде се намират ракетите, беше за
твореният на едно кръстовище път, който даноно- 
щно пазеха часовои. Една сутрин докато Лоц сту- 
дираше картите, Валтрауд, която караше колата 
мина кръстовището и тогава забелязаха, че часово
ят не е на мястото си. Нужда беше накарала часо
воя да напусне мястото си.

— Бързо назад? — заповяда Лоц. Валтрауд из
кара колата на пътя. Лоц забеляза как часовоя с 
една ръка придържа панталона, а с другита жести
кулира беше му ясно, че ще бъдат арестувани. За
това веднага направи план.

Неговите египетски приятели приеха тази стро
йна, синеока красавица като истинска кралица, за
щото руоокосите жени представляват идол на кра- 
оотата за египтяните и за арапите изобщо. В деня 
на приема апартаментът на Лоц приличаше на бу
тик за продажба на цветя. Най-голям букет донесе 
лично генерал Гораб Тук бяха и мнозина други ви
сши офицери от които Лоц узна какви постове за
емат и какви проблеми имат. За нещастие на егип- 
ятел на разбира техния език.

През следващите няколко седмици Лоц енерги
чно се нае с тренировка на коне. Благодарение на 
влиянието на генела Гораб, успя да пласира два 
коня в специалното военно училище, където еже
дневно се отбиваха елитни египетски офицери, как
то и три коня в Абиоех, недалеч от най-голямото 
танково депо на египетската армия. По този начин, 
можеше всеки ден да наблюдава и да следи дви
женията на египетските бронирани части.

Валтрауд се показа като идеална сътрудница, 
защото чудесно се представяше като наивна и нео 
питна жена .Със своето детско изражение 
цето, тя „беше в състояние па рапите, да 
такива въпроси, каквито Лоц никога не би 
мелил. Нещо повече, работата на „съпруга й”, 
кото и да беше свързана с опасности, като че’я па- 
сионира. Когато Тел Авив поиска от овоя агент Лоц 
точно да установи местоположението на една еш- 
петска база за ракети земя-въздух недалеч от Суе- 
цкия канал, та няблягаше на всяка цена да бъде с 
него.

Светът на шпионажа

Таен агент 

в Египет — Щкажеш, че съм заспал и че си минала на 
грешка, но колата са затънали в пясака. В този мо
мент аз съм се пробудил и съм ги изкарал , 

Зад тях с голяма скорост се движеше
на пътя.

военен
джип.

Валтрауд накара 
Само една минута

колата в пясъка и спря. 
по-късно военната джипка 

спря при тях. Един подофицер с четирима въ
оръжени войници застана пред колата. Лоц, 
изправен пред колата, грубо викаше на же
на си“:

на ли- 
поставя 

се ос-
кол-

— Идиот такъв! Къде гледаш?
Всичко излезе както Лоц беше и замис

лил. Волфганг се обърна към подофицера на 
немски език и той, ясно, нищо не разбра, и 
затова изпрати -един войник да доведе ня
кой капитана. Капитанът веднага арестува 
лоц и „жена му“, като им заповяда да се ка
чат в джипката. Лоц протестира, обаче шо
фьорът се отправи към комендантството. След 
десетина минути шпионите бяха в центъра на 
ракетната база в Шалуфа.

Тази миСия най-опасна за опитния израелски 
шпионин. Лоц и Валтруде взеха прибор за рибо
лов и други необходими веяци за почивка на мор- 
рския бряг в района на Суец и Исмаилия. Цяла се
дмица не можаха нищо да открият. От пътя нищо (СЛЕДВА)
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МОЗАЙКА — Па кой че тьим даде — 
на даскалюте школюте, а на 
чиновницити предприятията 
куде работе. Ама све ми се 
чини, дека и они не су зна
яли куде че прайе иже. Най- 
лоше йе съга що они ем не 
пущаю тия станове тува, ем 
си държу ижете у Ниш. Те
ка потсисую две краве. А об 
Щината се чуди, куде да най 
де станове за учени човеци 
да дойду да раооте у Ьабуш 
ницу. За доктура, за судию, 
за марвеняка нема стан, а за 
овия има — и по два.

— Ка се замислим по-дъл
боко излази дека целата ко
муна н>им помага да забога
тей), а ич да не пипну рабо- 
ту. Колко помним и преди 
войнуту човек нейе могъл 
тека да узима паре, а да не 
работи. Я ме стра да не по- 
иде после берия да тражимо 
потекло на богатство, па че 
излезне дека и нийе ко об
щина смо криви. Я с рачу- 
нат не стойим млого добре, 
ама све мислим дека за иед 
ну годину човек тека може 
да си узне скоро йедно ми- 
лионче. За десет године да 
работи у Ъабушницу, а ижу 
ту да издава под Нирию у 
Ниш, те му десетина милио
на. С тея паре може да му 
падне напамет да пран йо- 
ще йедну ижу па че Бу пос
ле пренесе ял на зета, ял на 
балгьзу.

Е, тека, са сам казал и на 
друБи кико може да се обо- 
гате.

Голямо ■ важно мероприятие 
в Босилеградско

ПЪРВИ ПОДГОТОВКИ ЗА 

КАДАСТРАЛНО ПРЕМЕРВАНЕ Урежда: Д.Йотов
Във. връзка с предстоящо

то кадастрално премерване 
в Босилеград ое проведе съ
вещание с представителите 
на обществено-политически 
те организации, земеделски 
те кооперации, горската сек 
кция и пътния клон.

На съвещанието, замест
ник директора на Републи
канската геодетско управле
ние инж. Воя Дутина и съве 
тникът инж. Якша Ракович 
посочиха нуждите и значе
нието на подготовките, кои
то трябва да се приложат 
пред провеждане на кадас
трално премерване на всич
ки площи в комуната.

Според установената про
грама подготовките трябва 
да приключат в течението на 
тази година, за да може с 
аерофотсметрнческото пре
мерване да се почне през ме 
сец април 1973 година.

Тази акция е твърде обе
мна и отговорна. Става въп 
рос за премерване на около

215.000 парцели на повърх
ност от 57.000 хектара .

Изтъкна се, че ще бъде 
най-трудно в предварителни 
те акции да се реши имуще 
ствения въпрос с 6.000 пар 
цели, от които се отказали 
притежателите им. Според 
закона, общината е приела 
тези парцели, но сега не -е в 
състояние да ги предаде на 
ползване на земеделските ко 
операции, защото са твърде 
некачествени. Касае се и за
17.000 парцели, които не са 
разделени между собствени
ците им. Има и ненациона- 
лнзирани имоти, чиито соб
ственици живеят в НР Бъл
гария.

За да се успее изцяло в та 
зи акция, която ще струва 
около 10 милиона динара не 
обходима е сериозна помощ 
от страна на всички заинте 
ресовани. За тази цел във 
всяко село ще се проведе 
събрание на избирателите, 
на което ще се дадат под
робни напътствия.

СА ЗНАМ КИКО ЧОВЕК 

МОЖЕ ДА СТАНЕ БОГАТ 

БЕЗ МАТИКУ
у градат добили кредити ко 
сва сиротиня да си напрайе 
иже у Бабушницу. Арно ама 
дсакад»ете и чиновницити из 
лезли итри човеци па напра 
йили скромне ижице од по 
два три спрата чък у Ниш. 
И са дооди най-убавото. У 
Бабушницу плачаю Биряицу 
от по пет-шест старе илядар 
кс, а из Ниш 1ьим капну по 
стотина иляди (старе паре) 
оди Бирицийе. Некои по-иша 
рни нашли и предприятия, 
па издали долените спратову 
за магазинье, за кавене. Ту
ва колко падаш месечно ни 
кой не знайе.

— Па кой н»им даде тека 
кредити — питуйем я мойе- 
тога набарлию.

Онядан идо на госийе при 
стата ми Любена у Бабуш
ницу. Вндо се и със стари 
приятелю и наборлийе. Од 
н>и научи, кико човек може 
да се обогати без матику и 
муБе, и това па да те пома
га цела комуна. Човеци ми 
йеднът рекоше това да не 
писуйем. оти не било па згод 
но, и млого йе рано. Ко раз 
бра стедзаю се да Би нзно- 
се на некойе събраннйе. Ама 
я ли сам си лабоустав, че 
казуйем, па после че се ми
рим с приятелю у некою ка- 
вену уз жешку реБию и у- 
баво мезе.

Распраяю ми дека пешес- 
найесе даскала у Бабушнич- 
ко и пешес душ чиновници

В. В.
А съга със здравйе, до петак 

Манча с.р.

По сила на обстоятелствата
Ситият на гладния не вярва.

борила в дълъг нокаут. На 
въпроса на съдията как 
сс удало да победи 
злосторник, Петриция отго
ворила: „Първо, у мен беше 
валякът и второ, бързах за 
фризьорския салон.

В Глазгов (Англия) бандит 
рецидивист нападнал с пис
толет намиращата се в кухи 
нята 24-годишна 
Доналд. Без да губи самооб 
ладание, Патриция 
лежащия на масата дървен 
валяк и с един удар го съ-

й Всеки тегли въглена към своето яйце.такъв НАШ ХУМОРПатриция
Кучката лае, за да пази не селото, а себе си.
иизвела
Зло куче нито гризе кокала, нито го дава на 
друго.

Турил решето на очите си ,та го не е срам.В Босилеград 

малък сняг 

- но голяма 

пързалка!

Магаре от срам не мре.АВТОМОБИЛИ 

БЕЗ ВОДАЧИ
Цървули няма, гайда иска.

Перчи сс като паун.

Перчи се като петел на буншце.

Дето не си постилал, не лягай, 
котката на гърба си не пада.

Продал си магарето, па иска па^Гда го кара.

удало накрая да настигне и 
установи един от тайнстве
ните автомобили. От него из 
лязъл усмихващ се шестого- 
дишен малчуган Стефан Пи- 
терс. Малкият се развличал 
с това, че влизал в незаклю 
чени машини и се возел с 
тях из града.

По улиците на шотландс
кия град Денти един ^ след 

да се появ- 
автомобили.

друг започнали 
яват загадъчи 
Макар че се движели, никой 
не видял в тях шофьори. В по 
лицията се 
ния за „атвомобилните призра 
ци" .На полоцейския патрул се

N(за някои)

посипали съобще

Но „опашки“
ЦГГ.ПГГРОВ

БкйШон^и
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заседание на Председателство- 
за Втора- 

25 и 26
заключенията за поли-

В Белград се състоя
то на СЮК, където се говори върху документи 
та конференция на СЮК, която ще се състои на 
януари. Разгледан бе проектът на с п^гтя
тическата система, провеждане на резолюцията на Първа 
та конференция на СЮК за аграрната политика и орга 

Втората конференция.

Подготовки за 
Втората конфе
ренция на СЮК низационни подготовки за

<4

НЕДА
^ СПАСОЕВИЧ

НАШ ЕДИНСТВЕН НОСИТЕЛ НА „ЗЛАТНА НИМФА", ЧУЖДЕСТРАННА ТЕЛЕ- 
НАГРАДА. ОТ ФЕСТИВАЛА В МОНТЕ КАРЛО. НЕДА СПАСОЕВИЧ ПО-ВИЗИОНА.

ЛУЧИ , ТАЯ НАГРАДА. ЗА РОЛЯТА СИ В „ГОСПОДИН ФОКА" В СЕРИЯТА „СА
МЦИ" ОТ ГОРДАК МЕХЕЧ. ТЕЗИ ДНИ НЕДА СНИМА „САВОНАРОЛА’ НА И. ХРИ
СТИЧ И „НЕСПОРАЗУМ" НА А. КАМИ ЗА ТВ БЕЛГРАД.

ИМАМЕ ИЛИ НЯМАМЕ ФУРАЖ?
В Зоологическата гра- 

диа в Хамбург всяка го
дина се провежда кон
трол на жителите. Тази 
костенурка импресионира 
със своите години и те

жест. Тя е на 180 години, а теглото й възлиза на 
650 кг. Изглежда, че тя няма проблеми нито е годи
ни, нито с „талията".

На снимката: Персоналът на Зоологическата 
градина в Хамбург е удивен от теглото на костенур
ката.

Контрол на 
теглото

След зданието на Художествената галерия ето още едно 
извън градския амбиент: Белградската опера (макет)
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