
рРЩТСТНо
На 7 октомври

ГРАНИЧЕН СЪБОР В ДРАГОМАН
Граничният събор В Драгоман, който бе насро 

чен за миналата неделя, ще се състои на 7 октом
ври т. г. Съборът ще продължи от 6 часа сутринта 
до 18 часа вечерта югославско време.

На събора може да се отива с личен паспорт 
или друг личен документ със снимка, който може 
да се извади в Секретариата на вътрешните рабо- 
тн в Димитровград. На събора може да се отива 
и със специална книжка за крайгранично движение 
на лица, която издава Секретариата на вътрешните 
рабоп^за период от четири години.

За гражданит^които на събора отиват с влак, 
от ж. п. гара Димитровград ще бъдат организира
ни специални композиции. Лицата, пък които на 
събора стиват с кола трябва да взимат пропуск за 
коли (буквата С), който се получава в Секретари
ата на вътрешните работи и на граничния преход 
Градини.___________________________
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Югославско-съветски отношения на война, 
све1а и международното по
ложение правят много труд
но.

И което е най-важното на 
конференцията се обособи 
единно становище към им
периализма. Аз считам, че 
това е голям принос към по
нататъшната борба на всич
ки прогресивни сили в ове- 
та срещу империализма и за 
подобряване на международ 
•ните обстоятелства. Мога да 
кажа — а вярвам, че и вие 
ще се съгласите с това — че 
нашата и вашата външна по
литика в това отношение се 
съвпадат. Това значи, 
една страна създаваме възмо 
жно по-добри и по-широки

които измъчват

КОСИГИН В ЮГОСЛАВИЯ
Обсъжда се анализа за положението 
на народностите в СРС

СКИЯ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСРй и‘юшпазввАТМОСФЕРА НА ВЗАИМНОРАЗБИРАТЕЛСТВО И пгап 
ТЕЛСКИ ЧУВСТВА. ЗАЧИТАНЕ НА ГАРАИтЛтл $ 
ТЕЖНЕНИЕ ЗАПО-НАТАТЪШНО РАЗВИТИЕ НА ^гп 
СЛАВСКО-СЪВЕТСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА

ЗА ПЪЛНА И РАВНОПРАВНА 

АФИРМАЦИЯ
Тези дни в общините: Босилеград, Бабушница, Ди

митровград, Сурдулица, Буяновац, Медведже и Прешево 
обсъжда се анализа на Социалистическа република Сър
бия за положението и проблемите за осъществяването 
на правата на народностите извън автонолиште покрай
нини в Републиката.
Представеният на обсъж

дане документ представля
ва синтез на проблемите на 
народностите в съвкупния 
им обществено-икономичес 
ки и политически живот.

В общините е изтъкнато, 
че и досега проблемите на 
народностите в Сърбия са 
обсъждани, но сега това се 
прави на цялостен и каче
ствен начин. Един такъв по
хват гарантира успех в ре
шаването на най-належащи
те проблеми в седемте об
щини, в които главно живе
ли народностите.

С изключение на община 
Димитровград, 
шест общини относително 
много изостават в стопанско 
то си развитие. Върху това 
е подействувало периферно
то положение на тези общи
ни в отношение на общия 
стопански ход, липсата на 
специалисти за раздвижване 
на стопанска дейност, както 
и поради незадоволяващия 
обем и ритмика на обществе 
ните интервенции в изтек
лия период. Всички общ1*пг 
значително изостават в инте 
нзитета на вложените капи- 
толовложения.

че от

В приятелския диалог ме
жду другарите Тито и Коси
гин и сътрудниците им е под 
чертан двустранният инте*, 
рее за по-нататъшно разви
тие на сътрудничеството ме 
жду двете страни. При това 
е констатирано, че в това от 
кошение съществуват още го 
леми неизползвани възмож
ности. Двете правителства 
аце обсъдят възможностите 
стопанското сътрудничество 
да се постави на дългосроч
ни основи, да се развива 
планово и постоянно.

След двучасови разговори 
президентът Тито със сът^ру» 
гата си даде обед в чест на 
съветския премиер. 11о вре
ме на обеда Тито и Кфсигин 
размениха тостове.

имат статус на икономичес
ки изостанала област. От 
тях Босилеград, Буяновац, 
Сурдулица и Прешево са 
включени в най-неразвитите 
субрегиони и като такива 
имат предимство в ползване 
то на средства от Републи
канския фонд за икономиче 
ско развитие на стопански 
изостаналите общини.

В разговорите е изтъкна
то, че поради специфичното 
положение, нарочно общи
ните Босилеград, Прешево и 
Буяновац, поради липсата на 
съответни програми на раз
витие, са имали досега голе 
ми последици. В Босилеград 
ска община е предложено те 
зи условия максимално да 
се подобрят и поотделно да 
се утвърдят за всяка от се
демте общини.

останалите
А. С. Косигин и И.

ТИТО: НАШИТЕ ДОБРИ ОТ 
НОШЕНИЯ 
ЛЕН ФАКТОР В ОБЕДИНЯ 
В АНЕТО НА ПРОГРЕСИВ
НИТЕ СИЛИ

речта, която другарят Бреж- 
нев произнесе в Алма Ата. 
Вижда се, че вие напълно сх 
ващате ролята, която необ
вързаните играят в света, тя 
хната борба срещу империа 
лизма, както и наслоявания
та им съвместно със социа
листическите страни тази 
борба да бъде колкото се мо 
же по-ефикасна. Разбира се, 
било би нереално да се оча
ква и е невъзможно, на та
кава широка среща да съще 
ствува единство на мислите 
по всички въпроси. Обаче, 
съществуваше единство по 
най-важните въпроси на се
гашните отношения и проб
леми, които не се решават 
от края на Втората светов-

отношения между нашите 
две страни, а от друга стра
на, на международен план, 
вървим по пътя на борба 
против империализма за по
добри отношения между дър 
жави и народи.

На края президетът Тито 
каза:

— Нашите добри отноше
ния имат голямо значение 
не само за по-бързото разви 
тие и разширяване на взаим 
ното сътрудничество, но те 
представляват и мощен фак 
тор в обединяването на всич 
ки прогресивни сили върху 
въпросите които днес измъч 
ват болшинството от човече 
ството.

ЗНАЧИТЕ

ШАНСЪТ Е В РУДНИТЕ ЗА 
ЛЕЖИ

Приветствувайки съветския 
премиер президентът Тито 
между другото каза:

— Ние се радваме на ва
шето идване. Съжаляваме 
обаче, че малко сте видели

Предлага се да се ускори 
финансирането на минерал- 
но-екстративните находища 
на молибден в сурдулишката 
еруптивна система, на олов
но-медната в Карамашща, 
оловно-цинковата «а Ьесна 
кобила и на термомннерал- 
ните води в Сиеринска баня- 

В Босилеградска община 
търсят да се организира ек
сплоатация на фосфатите в 
Листна, които представля
ват единствено находище в 
Южна Европа, а нашата ст
рана все още ги внася- Съ
що така се предлага да се 
отпочне с експлоатация на 
графита в Любата, който е 
засега единствен в нашата 
страна. Това има особено 
значение за общината, защо 
то вече години наред перспе 
ктивното си стопанско раз
витие тя обосновава тъкмо 
на експлоатацията на 
руди.

ИМА ОЩЕ ПРОБЛЕМИ 
УЧЕБНОТО ДЕЛО

от онова, което имаме в на
ша Социалистическа федера 
тивна република Югославия- 
Видяхте три наши републи
ки. Сега отивате в още ед
на, а още две трябва да по 
сетите друг път.

— Бих искал да кажа, че 
вашето посещение е от огро 

за бъдещето

ТЪСИ СЕ КОНКРЕТНА ИН 
ТЕРВЕНЦИЯ НА РЕПУБЛИ 
КАНСКИЯ ФОНД ЗА РАЗВИ 
ТИЕ

Общините, за които става 
въпрос още от 1961 година(На 2 стр.)

мно значение 
развитие на нашите отноше 

не само на стопански- 
политическите.

Събрание на комунистите в „ Тигър“ — Димитровградния,
те, но и на 
Вие вече сте разговаряли с 
председателя на нашето пра 
вителство, разговаряли сте 
с другарите в републиките 
където сте били, така че се
га знаем какво трябва да 
правим по-нататък. Разбира 
се, на първо място трябва 
ва да се организираме за да 
реализираме всичко онова, 
за което разговаряхме. Досе 
гашното развитие на наши
те отношения беше твърде 
успешно, вървеше по възход 
яща линия- Но имаме 
много простор за по-нататъ
шно разширяване на сътру
дничеството ни на икономи
ческо, културно и други по
лета. ..

По-нататък президентът 
Тито каза:

—- Вие сте следили конфе 
на необвързаните

ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СЪЩНОСТТА И 

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛАТФОРМАТА
МестнЛа организация Иа Съюза на комунистите в за на комунистите, укрепва- 

основната организация на сдружения труд „Тигър”—Ди не на класовата същност и 
митровград бе първа партийна организация в Димитров- на обществената роля на 
градска община, която организира разисквания върху Съюза на комунистите в Ю- 
Платформата за Десетия конгрес на СЮК. На заседание- гославия и съвременните 
то, състояло се на 27 септември, във връзка със същността4 процеси в света, съществени 
и съдържанието на Платформата за подготовките на Де- то характеристики на борба 
сетия конгрес говори Венко Димитров, юрист в това пре- та за социализъм и полити- 
дприатие. ката на СЮК и социалисти-

у м * ческа Югославия-
След сказката на Димит

ров партийната организация 
роши, а имайки предвид зна 
чонието на Платформата, 
че е нужно разискванията 
да продължат. В това отно
шение бе решено секретари 
ата на организацията да 
предприеме мерки и задъл
жи няколко партийни члено 
ве да изнесат сказки по от
делни глави от Платформа-

тези

В

В общините е 
как се 
та ата

разгледано 
осъществяват права- 

народностите в област 
та на образованиетооще

и въз-
пктакието. При българската 
н албанска народности преду 
чилищното възпитание 
достатъчно развито.

През миналата 
дина в 144 основни 
14 хиляди
роден език. Обаче към 3 
яаи ученици това право не 
са ползвали.

Той изтъкна, че Платфор
мата за подготовките на ста 
новшцата и решенията на 
Десетия конгрес търси от 
комунистите интензивна пар 
тийна дейност, която тряб
ва да бъде свързана с разис
кванията въху проектокон- 
ституциитс на СФРЮ, еги 
както и разискванията вър
ху общинския статут. Изхо
дна основа на тази дейност 
ще бъдат задачите, произти

чащи от Писмото на друга
ря Тито.

След това в къси черти, 
Венко Димитров запозна при 
съствуващите със съдържа
нието на Платформата като 
говори за идейно-политиче
ските въпроси на материал
ното и обществено развитие 
на Югославия, развитието 
па социалистическите самоу 
правителии производствени 
отношения и задачи на Съю

е не-

учебна го- 
училшца

ренцията 
страни в Алжир и сте видя 
ли тяхните тежнения за МИР 
в света и по-добри отноше
ния между народите и дър
жавите, Много ме зарадва

са се учили на
хил

та. А. А В. Велинов



През януари 1974 год.

VIII конгрес на Съюза на 

югославската младеж

Югославско — съветски отношения

Косигин в Югославия
стъкнаха на акция- 

На заседанието е г 
програма за тържеств' ; че- 
ствуване на 10-годиш;::шата 
от построяването на авто- 
пътя „Братство-единг. ■ зо ка 
кто и програма за с зиамену 
ване на тридссетго/т шнина- 
та от загиването па леген
дарния младежки ;т-ководи- 
тел Иво Лола Рибар > а Гла 
мочко поле, където па 27 
ноември 1943 годил, герой- 

падна славният Лола Ри

че псиският премиер заяви, 
чки прогресивни хора в све
та очакват по-нататъшни по 
беди на социалистическите 
страни.

На края
премиерът 
тост „за другаря 
вдъхновителя 
ра в Югославия, 
около когото

На заседанието на Прелее 
датслството ма Съюза па яого 
славската младеж, състояло 
се на 27 миналия месец в 
Белград е везто решение Ос 
мият конгрес на Съюза на 
югославската младеж да се 
състои в края па януари САС 
дващата година. На заседа
нието е обс7>дена и дейност
та па младежката организа
ция в разискванията върху
проектоконституциите Из-
тъкнато е, че политическата 
активност на младите е би
ла твърде интензивна, осоое- 

сред работническата и се 
леката младеж. Това е Р©3У 

Резолюцията на Трс 
на СЮд, 

Тито и

славия, която се бори за ин
тересите ша социализма с 

КОСИГИН* ВИДЯХМЕ ЕДИ всички социалистически ст- 
ННЛ СИЛНА, ТВОРЧЕСКА рани.
ЮГОСЛАВИЯ — Ние отдаваме призна-ЮЮСЛАКШ — политиката на нсоб-

■хетаОт 1 стр.

на словото си 
Косигин вдигна 

Тито,' за 
иоргамизато- 

за човека.

ние па
вързваие заяви Косигин и до 
бави: „Ние отдаваме призна 
ние иа исобвързвапето и нов 
таряме преценката, която 
даде другарят Брсжпсв, за 
която вие говорихте, пие вси 
чкн поздравяваме нсобвързва 
пето и всички тези страни, 
затова, защото те ее борят 
срещу империализма с вси
чки социалистически стра-

След като благодари иа то 
плите и сърдечни думи 
югославския 
пренесе сърдечните поздра
ви от генералния секретар 
на ЦК на КПСС Леонид Бре 
жнев н Политбюрото иа 
КПСС до президента Тито и 
югославското ръководство, 
Алексей Косигин между дру 
гото каза:

па
президент и

са се сплотили 
Югославия";всички народи в 

пожелавайки па другаря Ти 
години бод-

ски
бар ще се състои тържествен 
митинг и 1де бъдат открити 
музей _ и 
парк. _ 
ска акция дейно участие ще

то много, много
живот и творческа ра- възпоме:. з т елен 

В тази обш ^гослав-
рост,
бота. „Искал бих да кажа

че нашата
но

1111.— Имахме голямо удовол 
аз н моите другари да 

Разбира
заяви Косигин — 
дружба и нашето 
доверие не са приятелство 
само па двама, десетки 
стотици ръководители, но то 
ва е приятелство между вси 

п Съветския

Говорейки за взаимоотио- 
отношснията между Съвет
ския съюз и Югославия, Ллс 
ксей Косигин каза: „Ние не 
виждаме никакви черпи пет
на в тези отношения- Ние 
сме дълбоко убедени, 
щс пренеса това и иа моите 
другари, когато се завърна 
в Москва, че нашето прия
телство всеки ден все пове
че крепне. Нашето взаимно 
разбирателство и доверие 

и от нищо не е

лтат от
тата конференция 
Писмото на другаря

Изпълнителното бюро, 
членовете на тази ор-

ствне
видим Югославия- 
се, че голямо постижение 
Югославия е това, щото вен 

югославски рспуолики 
ко-

вземе и Съюзът на студенти 
те в Югославия, в ч чито ре 
дици някога беше и Г-во Ло
ла Рибар. ______________

взаимно
на

или на
които ___
ганизания раздвижиха и подчкн

са единни по въпросите, 
нто се поставят днес, единни 
с президента Тито в изготвя 
не на Конституцията и нови 

енти за конгреса на 
Косигин

а аз

чкн народи ЮГОСЛАВИЯ СКЪСА 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШ НИЯ 
С ВОЕННИЯ РЕЖИМ В ЧИЛИ

Считам,съюз и Югославия- 
чс ие съществува сила, коя 
то може да поколебае наше- 

и нашите от

ум< 
Премиерът

те док 
СЮК.
подчерта, че след завръща
нето си в Съветския съюз ще 

видели еди- 
Юго-

то приятелство 
ношения- • •"съществува 

ограничено”. При това съветкаже, че са 
на, мощна,- творческа

та в Чили Я тоява на власт само олагода
В съобщението на Секре- рение на терора, който прие 

тариата за информации при такива размери, че е създа- 
Съюзния изпълнителене съвет дено положение на оезоглед 
във връзка с това се казва: на антидемократична калта 

„С дълбока загриженост и ния, постоянна несигурност 
огорчение Съюзният изпълни и опасност за ос.хсвните чо- 
телен съвет констатира, че вешки свободи. това е 
военната хунта насилствено премахната възможността за 
свали легално избраното работа на дипломатическото 
правителство, въведе режим представителство на Социа- 
на кървави репресии, те- листическа федеративна ре- 
рор, преследвания, арести и публика 'Югославия- 
убийства на представители Съюзният изпълнителен съ- 
и водачи на правителството вет заключи, че при такива 
и партията на коалицията на обстоятелства не съществув- 
народното единство, провеж ат ни найхшнимални условия 
да актове на насилие над - ват ни найлшнимални уелвид 
всички прогресивни и демо- за по-нататъшно без препятст\ 
кратични сили като прилага вено поддържане нанормал 
известните вече фашистки ни дипломатически отношен 
методи. ия и взе решение дипломатич

Същевременно това пред- еските отношешгя между Со- 
ставлява предизвикателство циалистическа федеративна
и атака срещу политиката Югославия и прае—лу а “ вителството на военната хун
на необвързването, за която та в Чили да бъдат прекъсна 
така последователно се опре ти”.

Съвместно югославско-съветско съобщение

Сътрудничество върху 

взаимни интереси
ства и по-нататък последова 
телно ще се застъпват за ук
репване на процеса на отсла 
бване на напрежението и за 
неговото разширяване в це 
лия свят.

Във връзка с отслабване 
на напрежението в Европа в 
съобщението се казва: СФРЮ 
и СССР потвърждават своя
та готовност в пълна степен 
да допринесат на успеха на 
конференцията за европей
ска сигурност и сътрудниче
ство и да се застъпват за 
такива решения, които ще 
помогнат развитието на про
цеса на отслабване на напре 
жението и поставяне на зд
рави основи на миролюбиви, 
добросъседски отношения и 
равноправно сътрудничест
во между европейските дър 
жави...

Двете страни изказаха дъл 
бока увереност, че в съвре
менните условия мирът и 
международната сигурност 
са неразделни, че трябва да 
обхващат всички региони и 
страни в света. Те също под 
чертаха, че мирът и между
народната сигурност не мо
гат да бъдат монопол на те
сен кръг страни или на някои 
по-големи държави. Грижата 
за запазване на мира и си
гурността представлява пра 
во и дълг на всички страни. 
Интересите на общия мир и 
сигурност на народите търс
ят, преди всичко, да се регу 
лират конфликтните ситуа
ции, които създават агресив 
ните сили като продължават 
активно да се противопоста 
вят на процесите на подобр
яване.

А. Н. Косигин покани Дже 
мал Биедич да направи офи
циално приятелско посеще
ние на Съветския съюз. По
каната е приета с удоволст
вие.

ду президента на СФРЮ и 
председателя на СЮК Йосип 
Броз Тито и генералния 
ретар на ЦК На КПСС Л. И. 
Брежнев, водени в Белград 
през септември 1971 и в Мо
сква през юни 1972 година. 
Председателите на правител 
ствата изтъкнаха, че богато
то югославско-съветско сът
рудничество се осъществява 
върху взаимните интереси, 
зачитане на принципите на 
суверенитета, равноправието 
и ненамесата — в съгласие с 
Белградската декларация от 
1955 година, съвместното съо 
бщение от 1971 и съвместно 
то комюнике от 1972 година 
— които са здрава и трайна 
основа за по-нататъшното 
ношенията между нашите 
всестранно развитие на от- 
две социалистически страни. 
Те подчертаха, че и в двете 
страни е направено много 
върху реализацията на стано 
вищата от югославско-съвет 
ските документи, приети при 
срещите на най-високо рав
нище.

Джемал Биедич и Алексей 
Косигин със задоволство кон 
статираха, че сътрудничест
вото между Съюза на кому
нистите в К>гославия и Ко
мунистическата партия на 
Съветския съюз е много пло
дородно и че постоявно ра
сте, а също така и сътрудни 
чеството между Съюзната 
скупщина и Бърховния съвет 
>на СССР, социалистическите 
републики, обществено-поли 
тичессите организации и гра 
довете в двете страни.

При обмена на мненията 
по актуални международни 
отношения, двете страни с 
удоволствие подчертаха, че 
в последно време в междуна 
родните отношения, като ре 
зултат на миролюбивата по 
литика на социалистически
те страни и усилията на вси 
чки миролюбиви страни и 
народи, дойде до положител
ни промени. Двете правител

НА КРАЯ на посещението 
на Алексей Косигин в Юто- 
славия от 24 септември до 1 
октомври 1973 година е пуб 
ликувано съвместно югослав 
ско-съветско съобщение, 
което между другото се каз

сек

в

ва:
— Двамата председатели 

на правителствата със задово 
лство констатираха, че юго 
славско-съветското 
ничество се развива твърде 
успешно във всички облас
ти — политическа, стопанс
ка, научно-техническа и кул 
турна.

Двете страни подчертаха, 
че за по-натаъшното укреп
ване на взаимното разбира- 
телство и доверие и за 
всестранното развитие на 
сътрудничеството 
СФРЮ и СССР, СЮК и КПСС 
бяха от жизнено значение 
срещите и разговорите меж-

сътруд-

Фидел Кастро:
между

Алиенде падна с 

оръжие в ръка
ЩтстВо По случай геройската 

смърт на чилийския прези
дент Салвадор Алиенде през 
миналата седмица в кубинс 
ката столица Хавана се е 
състоял голям народен ми
тинг. На лштинга пред около 
милион граждани е говорил 
кубинският премиер Фидел 
Кастро.

— Другарят Алиенде е за 
гинал с оръжие в ръка — е 
заявил Кастро. В течение на 
борбата е бил два пъти ра
нен, но заедно с група най- 
близки

ли, могат да се реконструи
ра „последният теройски 
ден на великия борец на ла
тиноамериканската револю
ция”^

Кубинският премиер е про 
чел и „политическия теста 
мент” на д-р Алиенде. Непо
средствено пред нахлуване
то на фашистките заговорни 
ци в двореца Монеда, вече 
два пъти ранен, Алиенде соб 
ственоръчно пише следното 
възвание до работниците: 
„Работници в моето отечес
тво, знайте че имам доверие 
в Чили и чилийското бъде
ще. Ще дойдат други хора, 
които сигурно ще успеят да 
надделеят сегашните черни 
и горчиви моменти, които 
ни натрапи предателство
то. Другари работници, про 
дължете борбата и знайте 
сигурно че рано, или късно 
широко ще се открият нови 
пътища за изграждане иа по 
добро и по-свободно общес
тво”.

ВЕСТНИК НА БЪЛГЛР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Изляза всеки кг» 

Урежда редакщкшка 
колегия 

Директор, г. 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ
I редактор 
НИКОЛОВ 

Издава „Братство” — 
Наш, Станко Паунова* 
№ 72, телефон 25 4М

■

Технически
БОГДАН

сътрудници ---
по-малко от четиридесет бой 
ци, е продължил борбата до 
последна капка кръв 

Фидед Кастро подробно е 
говорил за последния ден от 
живота на чилийския прези
дент, подчертавайки, че бла
годарение на изявленията на 
дъщерята на Аленде Бе- 
атриса и преживелите бойци 
от двореца Монеда, които 
сега са в нелегалност в Чи-

«0,
а аолугоднпин 20

42800-691-9529
СДК -

днога”, Ст. Наум 
М 72 - Яшш.

~*Т* Карщ.И
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Босилеград
Обучението завършиха всички 

подлежащи на военна службаОбсъждането на 

конституциите на СФРЮ и 

СРС в трудовите организа
ции продължава

проекто-
Концепцията за народната войска, която защищава при
добивките на НОБ и революцията е схваната в Сурду- 
лишка община като задължение и право на гражданите

КОНЦЕПЦИЯТА за всена
родна отбрана е приета 
СурАулишка община не 
мо като задължение, но 
като право 
Затова е

ременно класично оръ
жие.

Според думите на Ду 
шко Дунгерски, кой
то е и най-отговорен 
за работата с подлежа
щите на военна служ
ба е общината, всички 

те сериозно са схванали сво 
ята задача в ролята на вой
ник и резултатите са налице. 
Всяка стрелба с оръжие, ко 
ето притежава териториална 
та част е изпълнена с отли
чен или много добър успех. 
Ако се има предвид, че под
лежащите на военна длъж
ност са предимно „печалба- 
ри", тогава успехът е още по- 
голям. — Покрай показано
то знание и ловкост в прак

тическите обучения Подле
жащите на военна служба 
живо се интересуват за про
фесионални лекции и кино- 
иредставления, търсейки по- 
често да се организират се
минари, сказки и упражне
ния — разказва ни другаря 
Дунгерски. Такъв интерес 
на нашите трудещи се за во
енно обучение е за похвала 
и ние за следващия период 
ще трябва да запланирам по 
вече срещи на подлежащите 
на обучение и старейшините. 
Защото това е право на все
ки гражданин да търси от 
своите старейшини редовно 
и качествено обучение.

в
са-

Политическият актив в Бо 
силеград констатира, че във 
всички

Предложено ие в конститу 
циите по-конкретнно да 
определи начина на финан
сирането и оказването 
професионалната

на гражданина, 
естествено, че вся

ка акция във връзка с под
готовките на народа в обла
стта на всенародната отбра
на се изпълнява без препят
ствия, въпреки че много от 
тях изискват често

сспо-големи районни 
селища в общината са водени 
разговори върху проектокон 
ституциите и населението е 
дало пълна подкрепа на но
вата конституционна рефор
ма. Местните общности 
били дейно включени в това 
публично обсъждане. С дей
ността си те ще продължат 
и през октомври, когато ще 
започне обсъждането 
екта на новия общински 
тут.

на
помощ на 

местните общности. Защото 
в икономически изостанали
те общини само бюджетната 
помощ и местното самообла 
гане не решават материално 
то състояние на общностите. 
Също така, предлага се на 
на общностите да бъдат от
стъпени на управляване ко- 
перативните домове, 
и друго обществено 
ство, за да получат 
ва материална база.

Дадено е и предложение „ 
конституциите да се внесе и 
следння текст: „на онези 
оощнни, в които се експлоа 
тират рудни II други прнро- 
дни богатства, 
ществения доход 
на тях.

Предложено е да се на.ма 
ли трудовия стаж от 40 на 
•50 ГОДИНИ - 
на 30 години

са много
свооодно време, труд и сред
ства. Трябва да отбележим, 
че в Сурдулишка община, 
където над 60 и а сто от под
лежащите на военна повиино 
ност живеят и работят 
от територията на община*- 
та, това не им попречи да се 
отзоват на семинари, стрел
ба, упраи<нения. • •

На пример през уче
ния на населението, ко 
ето се проведе навсяка 
де в общината, минаха 
всички за които то бе 
организирано, 
се за лица от 16 до 50 
годишна възраст. Всич 
ки те завършиха не са 
мо основно, но и до
пълнително обучение, 
което се проведе от ока 
зки по най-актуални 
теми от областта на 
всенародната отбрана 
до стрелба с най-съв-

на про 
ста въпкакто

имуще-
по-здра-На заседанието на полити

ческия актив се прецени, че 
има място следните предло
жения Да намерят решения 
в новите

С. Сулич

конституции: да се 
регулира здравното и 
онно пенси

осигуряване на частни 
те земеделски част от осъ- 

да остава Касаепроизводите
ли така че и те да имат 
щи; здравни права както и 
работниците.

съ-

за мъже и от 35 
за жени.Оценено е като уместно и 

предложението да се Vвели-
чи максилгума на обработа- 
емата земя 
краища от 10 на 15 хектара.

Тази дейност въвсички тру 
дови организации да се про
дължи до 15 октомври.в -планинските

В. В.

Конференция на ССРН на I, II и III район

Публично обсъждане на 

проектоконституциите Граничарите 

строят пътища— НА КОНФЕРЕЦИЯТА БЯХА РАЗГЛЕДАНИ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ НА 
НЯКОИ КОМУНАЛНИ И ЗАНАЯТЧИЙСКИ УСЛУГИ

за увеличение от 12,3 на сто 
предложението на „Услуга" 
бе прието, обаче не цялост
но. Гражданите не дадоха 
съгласие да се повишат 
цените на водата.Миналата седмица в Дими 

тровград се проведе конфе
ренция на Социалистическия 
съюз на I, И и Ш район, на 
която публично бяха обсъде 
ни проектоконституциите на 
СФРЮ и СРС. Също бе раз
гледано и предложението на 
комуналното 
„Услуга" за увеличение на 
цените на някои комунални 
и занаятчийски услуги. Со
лидаризирайки се с борбата 
на чилийския народ и тра
гичната смърт на неговия 
вожд, Салвадор Алиенде бе 
решено да се отправи пред
ложение до Общинската ску 
пщина в Димитровград една 
улица в града да носи име
то на този велик революци
онер.

За конституционните изме 
нения говори Васил Тодоров, 
председател на Общинския 
съд. Той запозна присъству

ващите със значението и съ
щността на новите консти
туции като изтъкна, че сега
шните изменения представя 
ват нов тласък в развитието 
на нашето общество.

В разискванията бе изтък 
нато, че е нужно да се обър 
не по-голямо внимание, осо
бен ов конституцията на СР 
Сърбия и общинския статут, 
на въпроса за местните общ
ности, а специално на рабо
тата на специалните служби 
в тези общности. Бе отпра
вено и предложение по-обс- 
тойно да се обработи въпро
са за прсАложения в проек
токонституциите на делега- 
тен принцип, както и място
то и ролята на делегатите. 
Също бе предложено по-оп
ределено да се обработят об 
щностите от взаимен инте
рес, а преди рзсичко по кой 
начин в тях се решава въп
роса за разпределение на 
средствата и като в тези об
щности се обезпечи болшин
ството членове да бъдат про 
изводствен ици.

Специализирани граничароки части, под ръковод
ство на Райко Босанац, усърдно строят път в дължина 
от шест километра между крайграничните села Извор и 
Груници. След един месец тази съобщителна връз
ка ще бъде готова.

Всъщност „Услуга” е тър
сила увеличение на цената 
от 1 динар за домакинства 
и 2,60 динара за трудови и 
други организации. Обаче 
още 1969 година събранията 
на избирателите са дали съ
гласие да се повиши цената 
на водата от 0,50 динара на 
един динар, ма тези петде
сет динара са вид на само
облагане и могат да се пол
зуват изключително за раз
ширяване на водопровода. Ва 
лидността на това решение 
е проъдлжена за още три го 
дини през 1972 година.

предприятие

Отхвърляйки всичко това 
„Услуга" е търсила повише
ние цената на водата, като 
че ли същата не струва 0,50 
динара, а един динар и по 
този начин би по собствена 
воля разполагала с всичките 
пари. Имайки предвид всич
ко това гражданите на със
тоялата се конференция от
правиха предложение до Об 
щинската скупщина самооб
лагането от 0,50 динара да 
остане валидно и занапред,

;Л '
■ ч.

Висока степен на обученост

За отбелязване е, че преди това специализираните 
строители от ЮНА построиха и път в дължина от 
километра от село Божица до заставата „Пионер”.

В момента, когато посетихме граничарите _стро
ители в с. Груници времето ие бе подходящо за работа 
но всички те бяха .на трудовия си пост. Снишихме миньор 
ската група, за която ръководителя '"а обекта Райко Бо- 
санац казва ,че е в състоянне да пробие всеки каменист 
предел. Ето и имената на тези смели войници — грани- 
чари: Азот Асаиович, от Бръчко, Аитс Радич, от Дубров
ник, Миро Малевич, от Дсрвеита н Лучо Басансже. от 
Пиран.

пет

Бе разгледано предложе
нието па „Услуга" за увели-

а да се увеличи цената
от 0,50 ма 0,60 Дима

на
водата
ра, което на сесията на Об
щинската скупщина, състоя

ло! I след ко! вле

чение цените на водата, за 
поддържане на чистотата, ка 

и услугите за приключ- 
водопровода. Имайки

ла се един 
ренцидта, бе и прието.

кто
ване с
предвид решението, което е 

република СърбиЯ/
В. Велинов

А. Д.
приела
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Д-р Йован Марянович говори в БосилеградОт интеграцията няма да 

се отстъпва
Делегатната система ~ 

израз на пълна демокрация
се образуват в основните ор 
ганизации 
труд ;в местните общности, 
и общностите с взаимен инте 
рее. Като такива делегациите 
представляват организирана 
обществена сила, с ясна оп
ределеност на проблемите и 
интересите в съвкупния 
вот в общината, Репуб, 
та и Федерацията.

Йован Марянович подчер 
та, че делегатната система 
позволява автентично работ 
ническо-класово 
на базата в процеса на ре
шаването.

Най-важната камара на 
скупщините ще бъде делега
тната
класов орган.

За делегатната система, из
носена в нросктоконституци
итс па СФРЮ и па СР Сър
бия, пред комунистите в Бо
силеград говори д-р Йован 
Марянович, член на Полити 
ческиег актив па ЦК на екс. 
и професор на факултета 
политически науки в -

на сдружения

Въпреки, че „Слога” и „Кин стан” са довели стопанс
ката интеграция в пълна неизвестност, останалите четири 
стопански организации в Босилеградска община водят раз
говори да се интегрират. :

по жи-
лика-Бсл-

град.
— Делегатната система като 
конституционна категория 
представлява значителна по
беда на социалистическата 
демокрация в страната ни в 
непосредственото решаване 

всички въпроси. Всъщно- 
сиегема съчетава 

продължено — непосредстве 
но самоуправление — изтък 
на Марянович. След това той 

за начина, на който

разговори в трудовите колс 
КТ.МШГ. Същевременно предс
тои заседание па Общинския 
комитет на СК, ат което ще 
со разговаря по въпроса за 
интеграцията при тези нови 
обстоятелства и ще се потър 
си политическа отговорност 
от всички, които досега са 
спъвали интеграцията па 
общинско равнище.

Разговорите на босилеград 
ските стопански организации 
за интеграция продължават, 
въпреки направения провал 
от страна ат „Кин стаи" и 
„Слога”.

Преди няколко дни по пин 
циативна на Владимир Стон 
чков, председател на Общни 
ската скупщина в Босиле
град се устрои разговор ме
жду директорите и други от 
говорни лица от земеделските 
кооперации в Босилеград, Го 
рна Лнсина и Долно Тлъмн-

ио и комуналното -предприя
тие „Усулга". Изход от сега
шните трудности и перспек
тива за по-нататъшна успейI 
иа работа всички виждат в 
интеграцията — изтъкна се 
в разговорите. При топа ли 
ректорите ат тези четири 
стопански организации се за 
ложиха с интеграцията да 
се продължи, въпреки че 
вече но се разчита па „Сло
га" и „Кин стаи". За целта 
още веднага щс се поведат

изказване

па
ст, тази

като работническо-
говори
щс се реализира делегатната 
система. Просктокоиституци 
итс определят делегации да В. В.В. в.

Чрез взаимно 

сътрудни
чество към 

възход

ГРУБО НАРУШАВАНЕ 

НА ДОГОВОРА
ГОСТИЛНИЧАРСКОТО предприятие „Балкан" 

Димитровград беше дало обявление за свободно 
място чистачка, на определено време. Молби пода- 

Левка Радойкова, Зорка Колева, Олга Георги
ева и Гила Димитрова. На работа постъпила Зорка 
Колева от Горна Невля, а именно тя, според обще
ствения договор, имала най-малко точки и по вре
ме когато съпругът и бил в армията). Сега той се 
завърнал и се настанил на работа като общ сезо
нен работник и порди това Зорка сигурно има още 
по-малко точки. Казаха ни, че изборът е правил уп
равителния съвет н веднага е нарушил обществе
ния договор по настаняване на работа.

Инспекцията по труда уведомила за случая 
съдията за нарушения- И трудовата организация 
„Прогрес" направила подобно нарушете. За мате
риално-стоков счетводител от Бюрото по настанява 
не на работа изпратили лице, което получило 50 то
чки и изпълява всички предвидени в обявлението ус
ловия- Но в „Прогрес" настанили на работа лице, 
което има само 15 точки...

В „Услуга" искали да бъдат оригинални. На 
21. 8. 73. година разписали конкурс за ръководител 
в трудова единица комунални услуги. Разписали 
конкурс, но забравили да осведомят за това Завода 
по настаняване на работа, че имат вакантно място. 
И едновремено направили две нарушения на дого
вора. Първо, конкурсът не може да бъде валиден пре 
ди работното място да да се обяви и второ, при
ели на работа лице, което вече работи. Тако
ва лице може да бъде прието само в случай, че в 
Заводът по настаняване няма на евиденцня лице, 
което да изпълнява предвидените в конкурса усло
вия ...

в

ли: М. ЧумичБ. Николов

на другаря Тито и речта лгу 
пред политическия актив на 
СР Сърбия- В момента про
веждаме конференции 
ССРН, на които публично об 
съждаме проектоконституци- 
ите на СФРЮ и СРС.

Иван Кръстев, председа
тел на местната организация 
на Съюза на бойците: — Ме
стната организация на Съю
за на бойците наброява 28 
членове. Около 7 — 8 участ
ници в НОБ още не получа
ват здравна помощ. Това ще 
направят съгласно закона, ко 
нто влезе в сила на 1 юли 
т. г. Общинският отбор на 
Съюза на бойците в Бабуш- 
ница през 1973 година по
строи две чешми -край па
метника на Др^ггица Жарко- 
вич на пътя Бабушница — 
Звонци. Младежта от с. Ра
кита
„Братство" в Звонци добро
волно помагаха акцията. С 
помощта на останалите обще 
ствено — политически и тру 
дови организации събрахме 
около 3.900 динара за постро 
яването на Дом — пометни- 
ка в Кумровец.

Неотдавна беседвахме с представители на об
ществено политическите организации в с. Звонци 
във връзка с работата на първичната организация 
иа СК, местната организация на ССРН и местната 
организация на Съюза на бойците.

на

Милован Чумич, секретар 
«а първичната организация 
на СК: — Най-голямо вни
мание през настоящата годи
на посветихме на провежда
не Писмото на друраря Ти
то и речта му пред полити
ческия актив на СР Сърбия- 
Успяхме да повишим отго
ворността и дисциплината 
при комунистите, което е 
от голямо значение за изпъл 
пение на всички задачи. Раз 
ясняваме ежедневно акция
та за седемгодишно самооб
лагане на населението. По.мо 
гнахме и акцията по събира
не пари за Дом — паметни- 

Кумровец. Комунисти
те са добре запознати със 
държанието на проектокон- 
ституциите на СФРЮ и СРС. 
Главна преокупация в след
ващия период на работа ще 
ни бъде разискванието вър
ху Платформата за Десетия 
конгрес на СЮК 
алите 
СКС.

Борис Николов,

В Звонци има около 100 до 
макинства. 70 на сто от тях 
сами са довели вода в къщи 
те си. Останалите, както 
стопанските

и
и извънстопан- 

ските организации, в Звонци 
ня-мат вода. Основното учи
лище н амбулаторията * ня
мат достатъчно вода. 
разрешил! въпроса с водо- 
сиабняването ще вземем вода 

извора в Берин извор. 
Остава да се договорим с 
местната общност в Берин 
извор.

В селото има масови

За да

та на

явле
ния на присвояване на обще 
ствена земя. Местната об
щност в Звонци отправи 
смо до имуществено — прав 
ната служба при ОС в 
бушница

Пощата в Пирот искала да бъде още по-хитра. 
В клона на Завода по наставияване на работа в 
Димитровград дали обявление за вакантно работно 
Място в димитровградската поща точно в деня, ко- 

срокът изтичал. Това значи всички други не 
са били в състояние да подават молби за това ра
ботно място, както и Завода да изпълнява със за
кона утвърдените му задължения. Всички други 
кандидати „отпаднали" освен лицето, което било 
„в план" да бъде настанено на работа.

Наскоро ще излезат на видело още примери 
на нарушаване на договора, и то най-грубите. Ин
спекцията на труда обаче не седи 
ръце. Вече са предадени

ка в пи-съ-
Ба-гато

за предприемане 
на ефикасни мерки, да спре 
пресече пътя иа това явле
ние.

Действително, работите, с 
които сме се занимавали не 
са само наши, а и на мест
ната общност в Звонци. Ед
ни без други не можем. Съ-

и основното училище

и матери- 
за Седмия конгрес на

със скръстени
отговорните лица „ ортаннз^Гко^Г^! 
гравали Договора по настаняване на работа. А гло-
о^изациП^от! 00а0°™50О1000И дГарГ 5°°°- “ “ 

Когато се касае за такива прояви не може и

_. председа-
пп грриест11аг? организация па сСгН: — Нямаме поме
щения, в които да се съби
раме и договоряме. За да раз 
решим тоя въпрос 
то училище „Братство" в 
Звонци ще трябва 
вободи зала за 
бавен живот

що така организирахме кон
ференции на ССРН, 
то се запознахме ..с Писмото

на кои-
М. В.основно-

Аума да става за малки или големи трудови опга- 
низации, за малки или големи технобюрократи. Мо
же само да става въпрос за хора, които на всички 
релации, малки и големи, дават отпор на Писмото 
и конституционите промени. Затуй възниква отговор 
ност повече за Съюза на комунистите и за работ
ниците и техните органи и самоуправителни инсти
туции, които за такива нарушения трябва да под
веждат под отговорност и да сменяват такива ръко-

Споразумяването и договарянето е основен 
вид на нашето самоуправително устройство, начин 
на които се сече стъблото на което почива бю
рокрацията и технобюрокрацията. м д

да ни ос-
културно-за- 

тъй като то в 
момента има достатъчно 
мещения. Занимавахме

ВАСИЛ ТОДОРОВ — пред
седател на Общинския съд

по-
се с

изпълнение на задачите 
самооблагането за 1973 годи- 

в работна ръка и докар
ване на камък за пътя Звон
ци — Бабушница. Ще попра- 
яме и междуселските пъти
ща.

по

Общинската скупщина в 
Димитровград, на сесията от 
26 септември, реши за пред-

Тодоров досега е бил юрн 
ст в митницата в Димитров 
град. Той постъпи на работа 
от 1 октомври.

иа

седател на Общинския съд 
да бъде избран Васил Тодо
ров. А. Д.
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Платформата за X конгрес на СЮН 

дава отговор на всички въпроси
Акценти

ОТПУСКИ ПО БОЛЕСТ - 

ЗА СМЕТКА НА СТАБИ
ЛИЗАЦИЯТА

Разискванията
конгрес „а Съ,„аа
конституционните промени 
имно въпреки, че

щност, това окачествява 
моуправлението.

са-
комунисти и 

не се изключват
са дадени и» к " Авата А°кумента едновременно са дадеш на обсъждане. Платформата 
Доржа идейно-политическите 
конституционните амандмани и 
х\ прсектоконституциите
пост, въз основа

което
ключ за разрешаване на все
ки въпрос и то по най-демо- 
кратичен начин.

е
вза-

Почти във всички димит- „Такива е имало и минала 
ровградски трудови органи- година, но все' пак през юни.■ 
зации работниците са загри- за „отпуски по болерт” са- 
жени поради все по-честите изплатени 24.878,70, . а .през 
отсъствия по отпуски по бо- първите, трк месеца настоя- 

Такова Опасение щата година — четири пъти ^ 
изразиха и работниците в повече — 96.785,85 динара, 
организацията на сдружения Този факт би бил от интерес 
ТРУА „Тигър” в Димитров- за социолозите да -потърсят 
град в разговор с нашия сът обяснение за това - явление, 
рудник по повод годишнина' Такъв вид изследване да 
та от Писмото на другаря оставим настрана. Ще по 
Тито. Изглеждаше дори не- чим само факта, че това не
вероятно твърдението, че има що е в разрез със стабилиза- 
дни когато от работа отъст- ционните мерки. Такива сре 
вуват и по 60—70 работника, летва за напълно пейроизво- 
Цяла една бригада, както ка дителна работна ръка труд- 
за един работник. но би понесла и много по-си

лна организация на сруже- 
ния труд, а да не говорим за 
щетите произтичащи следст 
вие нарушаване потока на 
производството. Това. в край 
на сметка означава: по-мал
ко произведения на домаш
ния и чуждия пазар, по-мал 
ко акумулация, по-малки 
фондове, по-малки лични, до
ходи, по-ниско жизнено рав
нище на работника и всичко 
зарад една група работници, 
които още не са разбрали 
че личното им и обществено 
жизнено равнище зависи от 
състоянието на предприятие
то, успехите в провеждането 
на стабилизационните мерки.
А производителността на тру 
да, трудовата дисциплина, 
икономичността, спестяване 
то и тн. са основните лосто
ве, движещи производстве
ния процес и предприя
тието.

Когато говорим за това . не 
можем да отминем и ролята 
на Съюза на комунистите, 
профсъюзите, самоуправите 
лните органи

основно съ- 
становища на СЮК, а Ето защо няма г 

който да не е даден 
в Платформата за

въпрос, на
разискванията вър- 

настояват тази наша същ- 
на Платформа, да конкретизират

отговор
Десетия
основно

лест.конгрес на СЮК. А 
положение на Платформата 
с, че само с работа 
могат да се менят обстояте
лствата в доизграждането 
обидествено -

в живота.
и акции

Платформата, 
те и амандмани- 

проектоконституциите 
се допълват като на 
въпрос — дават - 
отговор. Ето защо 
всеки от нас да познава Пла 
тфор.мата, за да може

тема. На делегатен принцип 
посредством делегациите си 
те ще упражняват съществе
но влияние в изграждането, 
на общата ни политика Всъ

на со-всекн 
конкретан 

е нужно
политическата

ни система.

В. В.^ да ра 
зоере самия процес на кон
ституционната реформа и да 
се застъпва за нейното црет- Бележка А сто защо. Щателно воде 

пата евнденция на отсъствия 
по болест в гумарската орга
низация на сдружения труд 
показва, че от януари до ав
густ са загубени 7.392 трудо
дни и зарад тези отсъствия 
са изплатени 277.318 динара 
(в мето сума). Без прекалява
ме може да се каже, че са 
надхвърлени всички досега
шни рекорди в димитровгра 
дската промишленост по вре 
ме когато се води упорита 
борба за стабилизация И ко
гато се търси начин за най- 
ефикасно реализиране на 
стопанската реформа. Този 
неславен рекорд е заслуга 

една група работници (но 
не и ония, които имат най- 
малки доходи), Те все още 
не са зрели промишлени ра
ботници, и в работническата 
класа още не са получили 
класова самоуправителна на 
сока, пито пък 
самоуправително 
Сигурно е, че тук не се ка
сае само за сезонни селско
стопански работи, когато ня 
кои работници „се снами- 
рат” и когато отсъствуват 
ония работници, които „с 
единия крак са във фабрика 
та, а с другия на нивата.

воряване в живота.
Резултатите на нашето об

ществено - икономическо и 
стопанско развитие щяха да 
бъдат много 
ако нямаше врагове на само 
управителната система у нас 
които се спъваха обществе
ния Прогрес:

Правят каквото 

си искат
по-значителни

Основна цел на нашето об 
жество е да се създават ус
ловия за най-пълна изява на 
работника и за непосредст
веното му влияние в реша
ването. Въпреки че още от 
началото на въвеждането са 
моуправителния курс е бил 
ясно оперделен — самоупра- 
вителните отношения са и- 
мали амплитуди, явяващи се 
поради отпорите.

Къде са тези отпори днес? 
Настояванията трудещия се 
и трудовата организация да 
доминират, бяха започнали 
да изостават в предходните 
форми с отчуждаването на 
средствата от работническа
та класа в отделни .монопол
ни фондове. Така се създа
ваха техно-менаджерски 
други съсловия, които се на
лагаха като обществена ели

Казали на Левка Радой ко
ва, майка на четири невръст 
ни деца._от конто иай-възра- 
стеното е на пет, а най-мал
кото на три години, да дой- 

общинския профсъю
зен съвет. Нисичка ена ръст, 
с тъжно и набръчкано от 
грижи лице. Търси помощ. 
Защита.

Но работа получило лице с 
най-малко точки. Не се сър
ди Левка само за това. Ид
ват й сълзи и щом си 
мни само как се отнесли към 
нея в „Балкан”.

спо- на
ДС в

— Вчера ми казаха, че 
приета на работа. А 
отидох — казаха ми, че при
ели Зорка Колева. Питах ги 
защо е така, защо вчера ми 
казаха едно, а днес друго? 
„Как така, отговориха леи в 
„Балкан”, та нали и вчера ти 
казахме, че друго лице е при
ето на работа... Просто чо
век да не вярва на ушите си. 
Играят си с мене.;. — със 
сълзи на очи казва Левка.

Ето, така, правия не какво 
то си искат...

съм 
когато

От 1949 година насам е уча 
ствувала. в няколко трудови 
акции. Познава добре първи 
те улици на Нови Белград. 
Днес плаща 100 динара данък 
годишно. Съпругът й е без 

Л~ работа. Изглежда, че тя се 
грижи за поминъка на семей 
ството. От шест години

притежват
съзнание.

и колективи 
като Цяло в класовото и иде 
й н о-пол итическо образова

на работника, специално 
ония, които не са имали 

условия класово да узреят.

ниена-

Оттук в целия процес на за това а и не знаела какво 
развитие на самоуправител- бва да на ави Търсила
ните отношения има конфли работа от они/ от коит^ счи 
к™ с техно-менаджерството. хала че е намери разбира_ 
което е в определени ситуа- телство. Но нищо не излез- 
ции е било в съюз с етатиз- 
ма и в тоя съюз. се провъз
гласило за елита и независи
мо от влиянието на работни 
ческата класа провеждало 
определение политика на мо 
нопол във всички клетки на 
обществения живот.

на

М. Б. М.

Тема на деняЛО.

— Обещаят ми работа, каз 
ва Левка, но накрая нищо 
не излезне. И плаче. Какво 
да правя, когато нямам кой 
да ми помогне... Нямам при 
ятели.

ЗАЩО ПОСКЪПВА ВОДАТА?
Димитровградчани обсъж

дат предложен него на „Услу 
га“ за повишение цената на 
водата с 0,20 динара за все
ки 1 000 литра с единствена 
та цел да сс осигурят пове
че средства за дългосрочно ре 
шение на въпроса с водата 
за пиене. Най-кратко каза
но, гражданите отправят за 
бележки на Общинската ску 
шцииа, че през 1969 година 
одобрила сегашните цепи на 
водата при условие полови- За да може градът да има 
пата от средствата да се упо йода „Услуга” предлага нови 
требят за разширяване на цени, които осигуряват 110 
водопровода. Но и покрай то хилдАП динара годишно за 
ва Димитровград няма вода. капиталовложения, а с кои- 
Какво сега иска „Услуга”? то през следващите десет го

дини ще могат да се аигажи 
Отговорът па „Услуга" мо рат и значителни банкови 

жс ла со предало накратко средства. „Услуга” вече о вле 
така: искаме да осигурим зла в преговори с водиосто- 
средства да снабдим града с папската организация • Яро- 
вода. Ако по им.трябва вода слав. Черпи" в Белград 'коя- 
— пека не одобряват пови- __ д„ * 1 ' я
шепне на цената. Те нзтък- ° ла извъРши измервания 
ват, че според решението па • в Димитровград и да изго- 
Общииската скупщина — за- 1011 проект за дългосрочно 
Три години са осъщеотвили • решение па този въпрос, 
средства от 450 хиляди дина 
ра, а за разширяваме на во- /направили анализ па наето- 
допровода са изразходвали ящата структура на средст-

венчките средства освен 
2.308,58 динара. Според одо
брените цени предприятието 
осъществява годишно 470 
хиляди динара, а разходите 
му са 390 хиляди динара. За 
разширено възпроизводство 
им остават значи всичко 50 
хиляди динара и с тези сред
ства е невъзможно да се пре 
дпрпемат някои но-обемнп 
инвестиционни похвати.

вата ,които гражданите пла
щат за кубически .метър во
да. Своевременно Общинска 
та скупщина бе определила 
да сс плаща по 0,50 динара 
за влагания. Сега толкоз не 
може да се отделя, защото 
са увеличени разходите по 
поддържането. Само през на 
стоящата година, според се
гашните цени, предприятие
то ще заплати на електро- 
предприятието 150 хиляди 
динара за изразходван ток. 
И изтъкват още, че средните 
лични доходи при тях са 

динара на месеца. Сле
дователно, за капнталовло- 
жените може да се

нара.
Димитровградчани обсъж

дат предложението, 
ват, предлагат. Въз 
на тези забележки и предло
жения Общинската 
на ще каже
си дума по отношение на но 
вата „тарифа” на „Услуга” 
за .водата.

Конституционните аманд
мани и проектоконституции- 
те изхождат от дохода, а не 
вече от цената на труда.
Платформата задължава вси 
чки комунисти да се занима 
ват с тази категория- При 
това основната организация 
на сдружения труд ще раз
полага със съвкупния изли- 
шек на труда. Финансиране
то на определени дейности 
и решенията на работничес- 
ще бъде резултат на волята 

кла-
непосредстве- 

ните производители. В слу- 
чая средства могат да се от- Ра Ансвно. 
делят за решаване на круп
ни въпроси, но в условията 
на решаване на работничес
ката класа.

Новият характер па аман- 
дманската политика и па но
вата проектоконституция»

провъзгласява Основната ор
ганизация на сдру жения

труд като основна единица, 
която с местната общност и 
с общностите от взаимен ин
терес представляват 
на нашата политическа сис-

Зачислила сс в Завода по 
настаняване па работа едва 
на 4 април тази година. То
ва нещо значително намали
ло точките й, но с нищо не 
увеличило дохода от земеде 
лието, нито пък подобрило 
живота на семейството й. 
През лятото работила като 
горски работник. Взела секи 
рата и моторния трион и по 
чиствала гората. Работила 
„мъжка” работа за 40 дипа-

работическатана
са и

отде-
но само по 0,20 ди-

За губила и последния 
шанс. Нс я приели на рабо
та в гостилиичарското пред
приятие „Балкан”. Вместо 
нея приели Зорка Колева, 
КОЯ ГО е в много по-добро 
състояние, а и съпругът й 
работи .А заводът по настан
яване на работа при 
представил ага „Балкан то- 

всички кандидати.

критику
основа

скупщн- 
окончателната

Покрай това в „Услуга” сатова

основа М. Б.чкито за
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Социално и здравно осигуряване на земедел-Интервю с Йордан Маринкое, секретар на общинската органи-
цитвзария на горанитв Разширяване на праватаЗА ИЗВЪНРЕДНИ РЕЗУЛТАТИ 

СЕПТЕМВРИЙСКА НАГРАДА
това ще представляваЗИрд/

голя“ принос в разрешава
нето на проблема по здрав
на защита и социална поли
тика на село. Предложение- 

ще бъде внесено на раз
глеждане и в Скупщината на 
Сърбия, а реализацията му 
ще бъде в съгласие с нашите 
възможности. Може би този 
въпрос ще се решава в етапи.

Й Според някои сведения, 
половината от лекарите, кои 
то V нас според броя на на
селението, не са малко, ра
ботят в по-големите градове. 
Затуй е разпространено схва 
шаието, не не съществува ед 
на по-широка обществена 
конвенция, която да задъл
жава младия лекар да про
веде няколко години на се- 

по този

НОВАТА Конституция, ка- 
закони, които 

основнитекто и редица 
се съгласуват с 
характеристики на този локу 
мент, -ще потвърдят положи- 

иашето тотелните процеси в 
общество и 1ЦС създадат ус- 

за по-нататъшното му
— Доволни или сте от осъ 

щсствените резултати?
— Считам че ако иякой е 

заслужил обществено приз
нание, тогава горанската ор 
ганизация сигурно го е зас
лужила, понеже резултати
те осъществени през после
дните години са, без съмне
ние, внушителни. Особено 
съм доволен от резултатите в 
районите Т. Одоровци и Дол 
па Нсвля, както и от отзива 
па местните общности и чле 
новото на Социалистическия 
съюз. Но това по значи, че 
резултатите не могат да бъ
дат и по-добри. Обаче за то-

Между носителите на най-високата тазгодишна 
септемврийска награда, герба на Димитровгрда е и 
общинската организация на гораинтс. Резултатите, 
конто тази организация е осъществила през мина
лата година са. нзвънрднн. Залесени са 107 хектара 
голини, с борови и акациеви фиданки и засадени 
50 хектара площ с треви. Обаче дейността на тази 
организация започва много по-рано. По този повод 
се - отнесохме с молба до секретаря на организаци
ята, другаря Йордан Маринков, да ни отговори на 
няколко въпроса. _____________

ЛОВИя 
развитие 

Дали новите закони от оо- 
ластта на здравното осигур- 

на земеделците ще 
някои осяваме

им донесат 
лекчения и предимства?

ли определе- 
жи-

1Цс внесат
ни промени в техния 
«от, зце променят ли тясно
то положение в обществото 
и производството?

Отговаряйки на този въп
рос тези дни другарката Тан 
косава Симич, председател 
на Социално-здравния съвет 
в Скупщината на Сърбия, 
между другото изгъкна, че 

64 на новата

— Кажете ни откога запо
чва да работи общинската 
организация на гораннте?

— Общинската организа
ция на гораните активно за
почна да работи през 1965 го 
дина, но акции на залесява
не има още през 1954 годи
на. Организирали са ги пре 
димно хора, конто служеб
но са се занимавали с тази 
работа.

— Колко хора членуват в 
тази организация 
нейните членове?

— Броят на членовете на 
общинската организация на 
гораните възлиза на 5.700 ду 
ши. В нея членуват учени
ците от всички училища на 
общината, работническата и 
градска младеж, а от 1968 го 
дина в работата на организа 
цията са включени и члено
вете на Социалистическия 
съюз. В работата «а органи
зацията особено проличава 
дейността на местните общ
ности, чидто активност е го 
ляма.

прие средиострочеи план, 
според който всяка година в 
Димитровградска община тр 
ябва да бъдат заселени 100 хе
ктара нови гори. През 1971 и 
1972 година тези планове бя
ха изпълнени, което очаква
ме и тази година.

— Колко средства годиш- 
но получава организацията 
и каква е стойността на ра
ботите?

— Средно получаваме око 
ло 50 до 60 хиляди динара. 
Обаче стойността на работи
те е десет пъти по-голяма и 
възлиза на над 500 хиляди 
динара.

— В какво се състои същ
ността на 
организация?

— Целта на нашата орга
низация не е изключително 
залесяването. Ние работим ка 
кто на залесяването на нови 
гори, така и на възобновява 
не и запазване на съществу
ващите. Общината разпола
га с около 15 хиляди хекта
ра гори, което е не само гол 
ямо богатство, но може да 
представява и важен стопан 
ски отрасъл. Освен това го
рите са един от най-важните 
моменти за запазване и по
добряване на средата, в коя
то живеят хората.

Не трябва да се забрави и 
голямото възпитателно зна
чение, което е една от най- 
важните задачи на нашата 
организация- Това е особено 
полезно за младежта, която 
се учи и на физически труд 
и на другарство и на колек
тивен живот.

ло. Какво мислите 
«въпрос?

__ Териториалната разпре-
деленост на здравните заве
дения и на здравните работ
ници на село е едно от съще 
ствените условия за подобре 
ние на здравната защита на 
хората там. Обществена кон 
венция от този вид би тряб
вало да има. Но тя би тря
бвало да бъде плод на обще
ствено договаряне и самоу- 

споразумявй-

ва е нужно по-голямо анга
жиране на всички ни, а пре
димно на обществените ор
ганизации и дейци.

според член 
Конституция на СФР Югос
лавия се казва, че въз осно
ва на личен труд, земедел
ците получават същите права 
и задължения, както и ра
ботниците в организациите 
на сдружения труд. С прове 
ждането на всички икономи 
чески предусловия за реали 
зиране на „зеления план" ще 
се създадат и по-добри усло
вия 33 развитие на селското 
стопанство, а производители 
те, сдружавайки се.даосъще 
ствяват по-високи доходи ка 
то увеличат производството. 
По тази начин те ще създа
ват и по-добри условия за 
здравно и социално осигуря 
ване.

А. Д.

II кои са Увеличено 

производст
вото на хляб

правително 
не. В интеграционните и дру 
ги видове на обединяване 
въпроса с кадрите трябва да 
заеме централно място. По- 
големите медицински дентро 
ве имат интерес да осигуря 
ват лекари на заинтересова
ните трудови организации 
като при това им осигуря
ват по-нататьшно у съвършен 
ствуване след известно вре
ме, проведено на село. Само 
управителното споразумение 
или обществен договор, пос-

ботата на тазира

В хлебопекарницата на сел 
скостопанският цех на „Сво- 
чар” в Каменица е увеличе 
но производство на хляб. 
Вместо 80 кг — сега се про
извеждат и по 180 кг. днев
но. Консуматорите са довол
ни от качеството на хляба.

С приемането на пред
ложението за пълна здравна 
защита на земеделци на над 
65 години биха се създали 
условия за обхващане на 
много погодям брой такива, 
които досега ползваха само 
задължителни видове осигур 
яване. Кога тези предложе
ния Ще се реализират е друг 
въпрос, поставен «а др. Тан 
косава Симич.

— Предложението още е 
във фаза на подготовки в Ре 
публиканския изпълнителен 
съвет. Обсъждат се взмож- 
ностите то да се узакони. Си 
гурно е, че ако то се реали-

— Коя година е преломна 
за тази организация?

— Всъщност, преломни са 
две години. През 1966 годи
на бе отново оформен Репу
бликански фонд за разви
тие на горското стопанство, 
който от тогава обезпечава 
средства за дейността на ор
ганизацията. По-късно в обе 
зпечаването на средства се 
включиха в Републиканския 
фонд «на водите и Общинска
та скупщина. През 1971 годи 
на Общинската конференция 
на движението на тораните

Ц- А-
тавени върху тези основи, 
ще имат ролята на своебра
зен закон, защото ще ги съз
дадат тъкмо ония, които са 
заинтересовани за разреша
ване на тези проблеми; орга 
низа дните и областите, кои
то пряко се нуждаят от ле
кари, а й лекарите от своя 
страна, защото са заинтере
совани за своето по-натотъш 
но усъвършенствуване.

УЧЕНИЧЕСКАТА КООПЕРА 
ЦИя ДОБРЕ СНАБДЕНА

Ученическата коперация в 
Каменица, която в началото 
на учебната година е снаб
дена с ученически пособия, 
книги и тетрадки работи до
бре. Въпреки отдалече
ността й от Пирот и Димитро 
в град, кооперацията е снаб
дена добре.

ц д.
Наш коментар

РАБОТЯ, НО НА КОГО? Практиката така да се каже още в самото 
начало показа с какви трудности ще трябва 
да се справя обществениния договор по настаня 
ване на работа. Отбраната на неговите съще- 
Ст^ш принщшн ще трябва да бъде ефикасна 

НяКОи трябва да попречи иа спе
кулите и носителите и, които се протнвопо- 

политиката на Съюза на комунисти 
™ в ”° настаняването на работа. Отбраната 
ще бъде най-успешна ако основите, върху ко- 
ито ее обляга обществения Договор се р^а- 
^ ататьк като пределно ясно се изка- 

5'^“тн^о-икономическото положение на 
търсещия работа- Досегашният опит вече яс- 
сно показва какви промени трябва да Я 
сат. Вероятно ще е необходимо 
да се представя имущественото 
кто и какви са доходите на

1

П РОФЕСИОНАЛНАТА служба в Димитров 
11 градския клон по настаняване на рабо

та бие на тревога, защото са угрозени 
основните принципи на обществения до 

говор по настаняване на работа. Така члено
вете на по-заможни селски семейства пред
ставят удостоверения, че не притежават ни
какъв имот. Такива удостоверения, според 
критериите, донасят на търсещия работа 40 
точки, които понякога в общия сбор точки до 
голяма степен увеличават изгледите му за на
станяване на работа. Така от първата линия 
на фронта по настаняване на работа се изтла 
екват ония (наивните и искрените), които най 
стана имат нужда от работа. Става дума за 
неквалифицираните. Не с формално-правни 
аршини, но с човешки, реални и социални 
критерии, отразени в обществения договор. 
Изразявайки боязън такива и подобни явле
ния да не внесат смущение в политиката по 
настаняване на работа професионалната слъ- 
жба обръща внимание да се спре с тази пра
ктика.

йството му плаща данък за селскостопанска 
дейност и че никой не е на работа. Това му 
донесло 26 точки и известни изгледи наскоро 
да получи работа. Иванов представил второ 
удостоверение, с което твърди, че не прите
жава нтцо. Службата на клона по настаня
ване на работа се намесила — и второто удо 

стоверение било анулирано! Последвало оба 
че и трето с ^Го 012—3/116, че Иванов няма 
никакви доходи. А това ще рече — няма сред 
ства за живот. Следователно, с това удостове 
рение той изкарал 40 точки и по още няк**': 
критерии — общо 50 точки! Получил огромно 
предимство!

по-определено 
състояние, ка 

търсещия работа.
ия във всичко това нито за миг не тряб-

сл^ГоГтГа" Г^тр^Г™“™
чат местните общности, местните каипепялт* 
организациите на Съюза .ш 
циалистическия съюз, профсь^^Жа ™ 
бойците и др., които със своите мненид и пре 
дложения много ще помогнат. На село зана
пред работа ще се дава наистина на ония, на 
които е най-необходимо, защото не трябва да 
се губи от предвид;

Казва се, че удостоверенията 
по закона. Сега се

се издават
поставя въпрос: може ли 

един човек да получи толкова различни 
съдържание удостоверения. Сигурно е едно: 
ежедневната ни социалистическа

да се вклюпо

самоуправи
телно практика говори, че проблемите по на
станяване на! работа не могат да се решават 
формален. В противен случай ще се случва 
така: синовете и дъщерите на заможни роди
тели е разни формално изправни удостворе- 
™я, ще взимат работата на ония, на 
е най-неопходима.

Примерът на Ангел Иванов от Градини е 
най-показателен в това отношение. Той пред
ставил удостоверение (Л&012—3) 398,

че предстои широка ак
ция за претворяване в дело на „зеления план”.коиточе семе-

М. Б.
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От общностите с взаимен интерес

Нуатурр * просвета * изкуствоПред приемане на нови 

закони за основно и 

средно образование

По повод смъртта на Пабло Неруда

Трагичното величие на поета
ри в предсмъртните минути 
той пише: 
хиени на

ПРОГРЕСИВНАТА световна общественост още вед- 
А°живява минути на огромна печал и възмущение: 
А™ "п°чина чилийският поет Пабло Неруда. След 
?АаТЕЛя СалпаА°Р Алиенде — смъртта на Пабло Не- 

’УЛ„„ 'дна Аа потвърди, че Чили изживява най-трагични- те минути в историята си.

Образователно - „.. .кръвожадни 
нашта история, 

гризачи, дето оглозгаха зна- 
извоювани с толкова 

огън и кръв...".
С такива чувства и мисли, 

той е дълбоко ненавиждан 
от военната хунта в Чили. 
Насърчени от империалист- 
ките палачи бързат да пре
къснат жестокия поток на 
истина, която 
лава бъ

възпитате 
лната система у нас безспор 
но е едно^ от най-важните 
звена в обществената над
стройка. Тъкмо затова учеб
ното дело е обект на постоя 
нен интерес. С новите про
ектозакони за основно и сре 
дно образование трябва да 
се даде отговор какви учеб
но-възпитателни институции 
занапред ще ни трябват. По 
неже тези проектозакони ве 
че се намират 
обсъждане

оъде първата крачка към пре 
минаване на петдневна рабо 
тна седмица в училищата.

предложения за 
допълнения или изменения 
в на проектозаконите в до
сегашното им обсъждане в 
училищата?

— Да- Търси се по-прециз
на формулировка на стано
вищата за образованието. 
Освен това, предлага се да 
се изравнят условията за ре- 
новно и задочно школуване.

мена.

— Има ли

Лауреатът на Нобелова на 
града за литература за 1971 
година, носителят на Между 
народната ленинска награда 
„За укрепване на мира меж
ду народите” вече не е жив. 
Официалните съощбения 
военните превратаджии бър
зат да убедят световната об
щественост че Пабло Неру- 
да е доживял 
смърт.

Може би фашистките 
лачи да не са физичеоки уби 
ли поета, но това не беше и 
необходимо. Достатъчно е, 
че разстрелват свободата и 
демокрацията, чието битие са 
на поета, 
кнато
към хората, безспорно не е 
издържало и Пабло Неруда 
вече не е 
Тъкмо затова 
военнохунтовщници се пада 
клеймото: те са „духовните” 
убийци на тоя инак велик 
поет на Латинска Америка.

Пабло Неруда живя траги 
чен живот. Поетичният му 
нерв бе присъствуващ там, 
където хората се бореха за 
свобода и равноправие, за 
човешко щастие и напредък. 
„Испания в сърцето” бе 
ва начало, което мощно тла 
сна поета по пътя на револю 
ционната борба, по пътя 
непримиримост към човеко- 
ненавистничеството.

Стиховете му — повече от 
сто хиляди — всеки момент 
изживяват и живеят със съд 
бата на потиснатите. Крис
тално чистият му поетичен 
глас беше глас и остава глас 
на възмущение срещу терора 
и разстрела. Особено вдъхно 
вени в това отношение са 
стиховете за Испания, една 
трагична страна, каквато 
впрочем е и съдбата на по
ета.

като огнена
лват незанемяващи- 

те му уста. И привидно успя 
ват. Защото стиховете на Не 
руда вече стават боеви лозун 
ги на работничеството, което 
в Чили сега

на публично 
отнесохме се до 

председателя на Общинската 
образователна общност в Ди 
митровград — др. Васил Пе
тров, с молба да ни 
ми за досегашния ход «а 
зискванията.

на

разстрелват.
Жизненият му път също е 

богат, както бе богата
естествена

-у-

, .7 5]

осведо-
и ду

шата на поета. Нелегален 
собствената

ра-

I $ ■ й

в
па- родина, револю 

пионер в Испания, посланик 
във Франция — навсякъде, 
където

— Новите проектозакони
за основно и средно образо
вание ще бъдат на разисква
не до края на октомври. Всъ 
•щност, това представлява 
конкретно приложение на 
конституционните амандма- 
ни в учебното дело. Досега
шният закон 
областта

проникне неговия 
стих, докосва човешкото у 
човека.Г,

Сърцето му, прони 
от най-голяма обич Именно затуй в тези мо

менти непосредствено след 
физическата му смърт, чове 
чеството с болка, покруса, 
нестихваща печал посреща 
трагичния му край. Обаче ис 
торията неведнаж е показа- 

че поетите

I Щ:навлизаше 
на управление на 

Училищата, а с предложени 
те проектозакони се дава 
можност за широко разгър- 
щане на самоуправлението, 
с, други думи, образование
то тряова да се обобществи 
и да стане обект
сование на всички__
довата 
щ ината.

в между живите, 
на сегашните

въз ла, заживяват 
още по-силно още по-мъжес 
твено след физическата си 
смърт.

Пабло Неруда

Поезията му е многострун- 
на: романтична, символична, 
надреалпстична, политиче
ска”, реалистична... трагич- 

. Като

Васил Петров

Досега задочните ученици 
плащаха високи такси за 
школуване, а в разисквания 
та се изтъкна, че задочното 
и редовното школуване тря
бва да станат еднакви, отно 
сно достъпни за всички.

— Какво предстои да се 
решава в момента?

— Както казах, разисква
нията по новите проектоза
кони ще продължт до края 
на октомври. Нашите учили 
ща са специфични — в оми 
съл трябва по-ясно да се оп
редели броя на чесовете по 
роден и нероден език. Освен 
това, трябва да се решават 
редица въпроси от учебното 
дело — нерационална учили 
щна мрежа, липса на поме
щения и «иска обзаведеност 
на училищата.

Считаме обаче, че след 
приемане на новите закони 
за образователните общнос
ти и финансирането им, как 
то и закона за основно и сре 
дно образование, много от 
•въпросите ще могат да се 
решат в духа на новите изи 
сквания за съвременно учи 
лище.

на интере- 
ог трV

организация до об-

Пабло Неруда като съвест 
на Чили вечно ще живее в 
сърцата на онези за които 
даде живота си — работниче 
ската класа на Чили.

революционер изця 
ло се отдава на делото на 
революцията — оня живо
трептящ зов, на който той 
се откликва ежеминутно. До

па

— На кой начин непосред
ствените производители и$- 
могат да

оно Ст. Н.
оказват влияние 

върху учебното дело? па

— Преди всичко трудови
те организации и граждани
те занапред ще дават две 
трети от членовете на скуп
щината на образователната 
общност. Освен това пред
стои да се изработят самоу- 
правителни споразумения, 
както и изготвяне на нов ста 
тут в духа на конституцион 
ните амандмани и конститу
циите на СРС и СФРЮ, кои 
то в момента са в проект и 
са на публично обсъжда

Пабло Неруда

Безсъние • X.

Безсънен посрещ нощ се питам,
какво ще стане с Чили,
какво — със моята родина клета?

Погрешно ще бъде, ако по 
ета и поезията му се цени 
само по революционната за- 
рсденост. Защото приживе 
Пабло Неруда с ненаситна 
обич се радваше на всичко: 
море, вятър, цветя, хляб... 
па всичко, което се казва- 

ЖИВОТ!

не.

— Всъщност, какви нови
ни донасят проектозаконите 
по отношение на самия уче 
бен процес?

— На първо място това са 
новият учебен план и прог
рама. На комуните се предо 
ставят 100 учебни часа, на ко 
ито те трябва да дадат съдър 
жание. Разбира се, училище
то дава предложение, а об
щинската скупщина приема 
решение какъв учебен мате
риал ще се изучава в конкре 
тна комуна.

От друга страна, предстои 
известно съкращаване на уче 
бния материал, така че да 
се да де възможност в долни 
те класове средно дневно да 
се провежАЯ по четири, а в 
горните по пет часа. Това ще

ЧАз тъй обичам този тънък кораб 
и тези камънаци, тези нивки, 
на бреговете неувяхваща роза, 
която с пяната живее, 
че заживях самичък със земята моя 
и всекиго от синовете й познавах, 
сезоните минаваха един след други, 
цъфтейки или плачейки, през мене.

шс

Ня«а защо да крием — от 
новите закони се очаква по- 
стабилно решаване на мате
риално-финансовия въпрос 
на училищата, досега все 
още цялостно неразрешен. 
Очакваме, че принос за пай 
правилното му решаване ще 
дадат непосредствените про
изводители, чиято дума на
последък трябва да се чуе 

тази област на общество

Но днеска, па съмненията тежки 
едва изтекла мъртвата година, 
когато грешката, обезкървила всички, 
отмина и събираме отново 
най-справедливото и най-доброто, 
усещам, че заплахата надвисва 
и над стената злобатаи в

пата дейност — за^ви нак
рая АР- Васил Петров.

се пак възправя.

Ст. Н.

1>*
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Проблеми на физкултурата и спортаГОСТУВАНЕ НА БЕЛГРАД
СКАТА ФИЛХАРМОНИЯ 

В ДИМИТРОВГРАД
Накъде върви Димитров 

градският спорт?
След концерта на Миро

слав Чангаловнч, димитров
градските зрители 
можност да прпсъствуват па 

Белградската 
Над 400 души

от най-младите членове па 
Белградска 
инак родом 
град. Продължителните -ръко 
пляскания, как вито «никой в 
тая зала но е получил досе
га, както и думите па дири
гента Жпвоип Здравковнч, 
са най-доброто доказателст
во, че 13. Гелсв с пълна сери
озност и музикална зрялост 
изпълни очакванията за едно 
солистпчно «прелетавяпе.

Зрителите чуха още части 
от симфонията «на Цезар 
Франк.

Този концерт показа, че 
Д1 гмнтровградскпте зрители 
обичат и цепят хубавото. Не 
справедливо щс бъде обаче 
ако пс се отдаде признание 
и па организаторите па кон
церта — Музикалната мла
деж в Димитровград и ра
ботниците при Културния

филхармония, 
от Димитров-

яажен елемент за це 
всенародната отбратвърде 

лите на
например. От друга стра

на, защото производството 
търси физически здрави и 
издръжливи работници

Време за разтакано ня-ма. 
Ще успее ли Димитровград 
Ла изтрие лепналото се в 
момента нетно на бездейст
вие и самозаловолство зави
си от това как ще реагират 
всички. Но моменталните не 
сполуки и незавидно положе 
ние могат и трябва да се над

от незавидното по- 
•може да се намери 
спешно се съберат 

компетентни и заип-

решсиис 
ложенис 
само ако 
всички
тсрссовапи за проблемите на 
спорта, ако веднага изготвя 1 
„сапационна" програма и при 
стъпят с всеотдайносч1 към 
решаването им. Впрочем то
ва е повеля и на новите за- 
кононредписания за тази оо 
ласт, която също се счита за 
особено важно звено в об
ществения ни живот. На нър 
<во място, защото калява ду 
ха и издига физическата спо 
собност и издръжливост —

Положението в димитров- 
сгюрт о алармира-

нмаха (въз
градския 
•що!

Димитровград има три 
ртнн отбори: баскетболен от 
бор „Свобода”, хаидбален от 
бор „Димитровград” и фут
болен отбор „Асен Балкан
ски”. С изключение на „Сво 
бода”, в останалите отбори 
всичко е под въпросителен 
знак. Във футбола минаха 
няколко кръга, а димитров- 
градчапи са без спечелена то 
чка. При хаидбалиститс е 

засега пс се

на
наконцерт 

филхармония- 
с интерес проследиха изпъл 
пенията на тоя реномиран 
югославски музикален със-

спо

тав.
Седемдесет и пет членове 

филхармонията гостуваха 
в Димитровград по «повод го 
дишнината от формиране па 
димнтровградск \ 1Я парп па«I 

„Момчил войво-

на

ски отряА 
да” и за учениците и граж
даните изпълниха два копие 
рта. Музикалната младеж в 
Димитровград приветствува 
членовете на филхармонията 
и със символичен подарък и 
им честити иедссетгодшипа- 
т'а на съществувание.

Концертът започна с увер 
„Егномит” от Лудвпг 

Бетовен. След това бе

дслеят.
Ст. Н.още но-зле 

състезават!
Затуй съвсем основателно 

любителите па спорта се пи
тат: накъде върви Димитров 
градския спорт?

Илюзорно би било да се 
вярва, че пякой може да да
де верен отговор на зададе
ния въпрос. Защото пробле
мите, «които разтърсват тази 
област на обществена изява, 
«нс само че са много, но не 
са последни, а камо ли да 
са дадени и предложения за 
тяхпото решаване.

Тук ще направим опит да 
ги систематизираме, без пре 
тенции да даваме рецепти 
как да се надделеят. Кореми 
те за сегашния неуспех во
дят потекло от няколко го
дини насам. От спортната 
арена с горчевина в душата 
си слезнаха старите самодей 
ци — физкултурни работни 
ци. Вместо обществени при
знания за дългогодишен труд 
— неоснователно бяха обви
нени в теспогърдие, закосте- 
нелост, та дори и за користо 
лгабие.

По-младите, мнозина от ко

Баскетбол
ПОРАЖЕНИЕ КЪМ 

КРАЯ НА СРЕЩАТАцентър, конто този път орга 
инзираха «концерта с пълна 
сериозност и успех.

тюра 
ван
изпълнен концерт за кларн- 
нет от Карл Марио Вебер 
със солист Васил Гелев, един

„ПАРТИЗАН" (Светозарево) „СВОБОДА” (Димитровград) 
— 92 : 68 (48 : 38)

Светозарево, 31 септември.
Игралище на „Партизан”.
Зрители около 500. Съдии П.
Радович и А. Кирович от 
Крагуевац.

„Свобода”: И. Си.мов 2, П.
Андонов 7, П. Димитров 19,
А. Иванов, М. Михайлович.
20, Н. Минев 2, М. Петров,
Е. Соколов 18.

Само десет .минути пред 
края на срещата резултата 
беше 64:62 за отбора на „Сво 
бода”, обаче недостатъчно 
подготвените димитровград
ски баскетболисти не успя-

А. А-
ха да запазят резултата и 
бяха победени с разлика от 
24 точки — 92:68 (48:38).

Факт е, че в този отбор не
що трябва да се мени, поне
же след петнадесетия кръг 
на на състезанията в Източ
на група Сръбска дивизия ба 
скетболистите на „Свобода" 
са класирани на предпослед
но място. Още повече тре
вожи фактът че в петнаде
сет мача те са успели да спе
челят само четири победи.

СВЕЩЕН ДЪЛГ
— Вие днес сте на място

то, където преди 30,29 и 28 
години фашистките палачи 
разстрелваха комунисти, гра 
ждани, жени, деца и стар
ци. На това място са изби
ти 11.000 родолюбци от Ниш 
и околността. И днес, дока- 
то строим нов живот и сис
тема, която ни обезпечава 
демокрация, мир и свобода, 
не можем да забравим жер
твите, които тук паднаха. 
Трябва да бъдем готови да 
защищаваме онова, което с 
кръв спечелихме. Затуй вие, 
другари, младежи и девой
ки, поемате свещен дълг да 
пазите родината и да разви 
вате другарство между вас. 
Трябва постоянно да имате 
на предвид, че никога няма 
да посегнем на други, нито 
ще се борим за чужда земя- 
Но ако дотрябва — всички 
до един ще положим живо
тите си за родината. Това е 
ваш свещен дълг — изтъкна 
между другото Борисав Три 
фунович.

На тържеството на Бубан 
край Ниш, състояло се на 1 ок 
томври по повод 30-годп- 
шнината от геройската смърт
на 11 000 родолюбци от Ниш, 
Аесковац, Прокупле, Блаце, 
Алексинац и др. градове 
тоя край бе формиран доб
роволен младежки партизан 
ски отряд „Иво Лола Рибар”. 
Отряда съчиняват учени!и 
и ученички от нишките ги
мназии „Бора Станкович”, 
„Стеван Сремац” и „Свето
зар Маркович“. На лобното 
място на Бубан, пред много 
хилядна маса народ, отред- 
•ниците дадоха тържествена 
клятва пред своите военни 
старейшини.

В присъствието на общест 
вено-политически дейци от 
Ниш и съседните градове из 
вестният партизански боец 
от този край Борисав Трифу 
нович — Сърба произнесе 
реч, като към младите отре- 
«дници се обърна със следните 
думи:

в

А. Д.

ВИСОКО ПОРАЖЕНИЕ 

СЛЕД ДОБРА ИГРА
ито имат завършени учили
ща за специалисти по физи
ческо възпитание не успяха 
достойно да ги заменят. За
сегнати от вълната на „про
фесионализма” отказаха и 
отказват да поемат грижата 
за отделни спортни отбори. 
Успехът на димитровград
ския спорт виждат през при 
змата на динара: и то колко 
по-голям е динарът — толко
ва по-високи са успехите. Но 
дали е така?
Очевидно е, че не е така! До 

като преди за физкултурата 
и спорта се отделяха поло
вината от сегашните средст 
ва Димитровград има досто 
йни представители по баскет 
бол, футбол, хандбал. Състе
заващите отбори 
пред срещите с димитровгра 
дчани, чиято главна отлика 
бе боевост, изгаряне на тере 
на за всяка топка. А поняко 
га нямаше пари да се пла
ти автобуса и под. Следова
телно не са парите главната 
причина.

Истина е, че без

„МЛАДОСТ” (АЛЕКСИНАЦ) 
— „СВОБОДА” (ДИМИТ

РОВГРАД) 104:69 (47:24)
баскетболисти е напълно за
служена и в техния отбор 
всички показаха добра игра, 
докато от отбора на „Свобо
да" с добра игра се изтъкна
ха Е. Соколов и П. Димит
ров.

Младият_ртбор на „Свобо
да”, въпреки показаната до
бра игра, не успя Да окаже 
сериозна съпротива на дома
шните баскетболисти и бе 
високо поразен 
104:69 (47:24).

Причина за това високо 
поражение оказа и контуза- 
та на капитена и един * от 
най-добрите баскетболиЦ.): 
на отбора М. Михайлович.

Победата на

Отборът на „Свобода" иг
ра в състав: С. Митов, И. Си
мов, А. Вукович, Г. Йосифов, 
А. Иванов, Н. Минев, П. Ди
митров, М. Петров и Е. Со
колов.

с резултатМ. А.

В Босилеградска община Мачът се игра на 16 сейте 
мври в на игрището „Мла
дост” в Алексинац пред око
ло 500 зрители.

трепереха

Интернатите ще работят 

и през тази година
домашните

Футбол
СЛЕД ЧЕТИРИ СРЕЩИ - ПОБЕДА

Димитровград, 31 септември. Игршце на .Асен Балкан
ски . Зрители около 300. Време хубаво за игра. Съдия Д. 
Иованович от Нишка баня. Голмайстори Б. Михайлов в 
о и А. Милев в 40 и 86 минутй за „Асен Балкански”, а Б 
Митич в 32 и П. Велянович в 69 и 74 минута за „Напре-

тров^5 ^илев Манов 6, Б. Михайлов 6 и М. Пе-
И след четвъртия кръг на 

състезанията в групата Ниш
— Пирот футболистите на 
„Асен Балкански" не победи 
ха. Дори бяха и пред пора
жение. Само един случаен 
удар на А. Милев, на три ми
нути пред «края на срещата, 
отправен от голяма далечина 
Успя Да изненада вратаря на 
гостите и изравни резултата
— 3:3.

Мачът започна 
атаки на домашните футбо
листи. Изглеждаше, че този 
път ще бъде извоювана побе 
да. Само след осем

пари не 
могат да се провеждат спор 
тнн състезания- Материална 
та оаза на димитровградския 
спорт е оскъдна, липсват 
най-основии неща: реквизи
ти, уредени терени и пр. В 
тази насока има какво да се 
прави и ще трябва да се при 
емат много решения.

Струва ни се, че основно 
не е решено мястото, което 
заемат физкултурата и спор 
та в обществените дейности. 
Наистина, по силата ма зако 
«на е създадена физкултурна 
общност, но поне засега тя 
ие можа коренно да измени 
положението. Дори СОФК-а 
(Съюзът на организациите 
на физическата култура) ка 

но. ли стана „тю-безчувст 
вен” за проблемите

Б. Михайлов отбеляза хубав 
гол. Обаче след няколко не
използвани шансове гостите 
превземаха играта в свои 
ръце и успяха да изравнят. 
Все пак «на полувремето ре
зултатът беше 2:1. След ху
баво проиграване от С. Ма- 
нов А. Милев отбеляза гол.

Но през второто полувре
ме „Напредък” диригираше 
с играта.

Освен С. Илич, който игра 
сериозно, в димитровград
ския отбор никой не заслу
жава похвала.

Тази учебна година ще бъде много по-прият- 
на за учениците — пътници в Босилеградска общи
на. Ще работят три ученически интерната: в Бис
тър, Горна, и Долна Любата. В тях ще бъдат поме
стени около 150 ученици от най-отдалечиите села.

В. Велинов

със силни•на спорта.
Причини, доводи, изводи... 

могат да се правят още. Но -минути А. Д.
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МИЛЕВСКИ ТРУДОВИ 

ПВБЕДИ
к азват, че във високото 

планинско село Милев- 
ци, чиито домове се скриват 
зад столетни буки в поли
те «а Милевска планина, ня 
ма проблем, който «е могат 
да решат.

Това вече не е пасивно и 
изостанало, като преди едно 
две десетилетия село. Ново
то се среща на всяка крач
ка. То могъщо си пробива 
път. Чак горе и в петата 
милевска махала Прекоплан 
ци, която през зимата е на
пълно отсечена от света, се 
създава нов живот.

Ако трябва нещо да 
построи ги бил първ на трудовия пост, 

въпреки че у дома няма ни
кого.

— Стар съм вече и малко 
време ще ползвам благоден
ствията на тока. Но това не 
ме безпокои. Давам всичко 
от себе си, за да успеем за 
доброто на нарастващите по 
коления— 
той.

се реши, 
всички са на 

■крак: местната общност, ор 
ганизацията на ССРН, пар
тийният клон. Така най-успе 
шно се мобилизират силите, 
те стават едно, а тежката и 
•упорита работа се превръша 
в благородна акция, която 
преустройва селото.

Така било
Трафопостът — дело на трудолюбивите милевчани

винаги казвал

Милевчани разказват и за 
дядо Цветко Станчев, който 
отдавна напълнил девет десе 
тилетия живот и постоянно 
запитвал: — А, бе, хора кога 
ще свитнат. електриките? Я 
пускайте тока, че вече нямам 
търпение! ...

Така милевчани успели в 
тази трудна, но благородна 
акция- Сега всяко семейство 
има ток, а по домовете вече 
навлизат и електрическите 
уреди, радиоапарати, та дори 
и телевизори.

Би било несправедливо да 
не се каже, че денем и но
щем в тази акция без умора 
е участвувал Гоне Григоров, 
отборншсьт на селото и Бо
рис Стоилков, местния учи
тел, който с тези планинци 
живее и работи равно две де 
сетилетия-

Има още неща, с които ми 
левчани се гордеят. Допреди 
някоя година всички са но
сели вода в менци и на ко
билица от отдалечените изво 
ри. Сега и тоя въпрос е поч
ти решен. В селото кръсто
сват водопроводни търби — 
някои на дължина и до три 
километра. В домовете блика 
студена вода, доскоро дона-

още в първите 
дни, когато милевчани ре- 
шили да построят ново учи
лище. С доброволен 
и местно самооблагане съз 
дали най-великолепна сг
рада в центъра на селото. Се 
га в нея най-малките жители 
на пръснатите селски маха
ли, правят първи училищни 
стъпки.

След довършването на учи 
лищната сграда на ред дош
ла електрификацията — тоя 
вековен блян на планинците. 
Мечтата се превърнала в де
йствителност с бърз и енер
гичен труд, Помогнали и гра 
ничарите, пък и общината. 
Упоритият труд и тук побе
дил. Сега селото е кръстоса
но с електрически стълбове 
и жици. Милевчани още не 
могат да се нарадват на гол 
ямата си победа. Забравили 
са многобройните месеци 
изпълнени с непрекъснати 
усилия по безпътните и ка
менисти предели, 
те 140 хиляди динара, с ко
ито е изцеден и последния 
им динар в тоя момент.

Казват, че в тази благоро
дна акция най-много се из
тъкнал седемдесет и пет годи 
шния Иван Величков. Вина-

труд

Интересно е тук, че селс
кият труд равноправно под
насят и мъжете и жените. 
Майсторите строители 
още през ранна пролет напу 
скат домовете си, за да се 
завърнат в късните есенни 
дни. Дотогава всички грижи 
лягат на жените. Нищо «е 
е необикновено, когато по 
полите на планината, кръс
тосана от бистрите и пенли
ви води на „Самовилняк”, ср 
ещнете жена, която' оре, при 
бира дърво, коси. Учебен час в новото училище

Тук в планината зимните 
ветрове, виелиците и снеж
ните бури започват рано, а 
престават късно. Но пролет
та и лятото са прекрасни. Ве 
ковните букови гори и зеле
ната борова премяна допъл
ват прелестите на планинс
кия кът.

В една такава обстановка 
трудолюбивите 
ръце създават нов живот.

него хчинават кола, но милев 
чани искат да го разширят, 
поправят, за да могат безло 
сно да се движат.

Сигурно и в това ще успе
ят. Може би още тази есен. 
Защото милевчани са преди 
всичко трудолюбиви, едини 
в акциите и добре организи
рани.

сяна от далечните кладенци.
Но милевчани не се задо

воляват с постигнатото. Те 
стремят към нови трудови 
победи, за да си създадат в 
селото още по-добър живот. 
Дълги години ги измъчвали 
съобщителните връзки с Бо
силеград. Сега е към края и 
този въпрос с успех да се 
разрешц. Новото шосе. е ве
че трасирано с булдозер, по

дадени

планински
В. ВЕЛИНОВ

Живожн Николмч — Бърка
Тогава Темпо дал нареж

дане на Оперативния щаб с 
Трета бригада да ликвиди
рат четниците в района на 
Козяк и Пчиня и създадат 
условие за побързо разви
тие на народоосвободителна 
та борба в този район.

На 29 февруари 1944 годи
на напълно бе разгромена 
Прешевската четгагческа бри 
гада на позициите при Сео- 
цс. По-късно с действието на 
нашите части до 12 март 
1944 година бяха ликвидира
ни и силите на Вардарския 
четнически корпус в района 
на Пчиня и Козяк. Малка 
група от общо 60 четника бе 
минала в района на Округ- 
лица и Горна Ябланица. 
След разгромяване на четни 
ците на територията на Вто
ри южноморавоки отряд се 
намирала Пета южноморав- 
ока бригада и Втори южно- 
моравски отряд „Синадин 
Милешовнч” (Ц 
Лужница) а в 
льоните готови за формира
ме на 6 бригада и Бранени 
отряд-

СРЪБСКА ДИВИЗИЯ (V)22 -ра
веки батальон българската 
полиция в Биляча. Четвър
тият батальон от Втория 
южноморавоки отряд остава 
като резерв и охрана.

При това нападение заги
ва команданта на Куманов- 
ския батальон Християн То 
дорович Карпош. Неприяте
лят на другия ден напуска 
селото.

С искането на Темпо Ку- 
мановския батальон да оста
не на Козяк той изостана от 
плановете, които имаше опе 
ративния щаб за действията 

Карадаг. На 15 февруари 
1944 година с непълен опера
тивен щаб (в него останаха 
само южпоморавци и хораг

те при Илшища и Бозовик 
на окупатора бяха зададени 
тежки удари. С това бе пов
дигнат авторитета на части
те на НОВЮ, които 
значителни загуби през 
томври 1943 година.

Южна Морава, където оста
ва до 2 април 1944 година.

Частите на Втори южно- 
моравски отряд с Косовския 
и Кумановския батальон 
чрез успешни боеви дейст
вия и маневри в януарска
та офанзива запазват своите 
сили на територията на КЮя 
то се създават връзки меж;
лу народоосвободителното
движение на Сърбия» Маке
дония» Косово и България- 
С укрепването на партизан
ските сили на тая територия 
значенията на тия победи 
стават по-големи, защото от
тук е могло да се оказва по
мощ на НОБ в Косово и Бъл 
гария- Имайки предвид то
ва Темпо указваше още през 
февруари 1943 година за из- 

задачи. То-

По искане на Темпо да се 
създаде партизанска база на 
Козяк и Пчиня» а на Кара
даг по-здрава база за парти- 

Косово, бе реше-

имаха
ок-

заните от 
но да се формира Операти
вен щаб за ръководене 
частите на този терен. Този 
щаб бе формиран в село Ви- 
шевац на 2 февруари 1944 го

След завърщането си от 
Карадаг на 26 февруари 1944 

аб се
па

година Оперативният ни 
срещна с Главния щаб 
Македония в Жегнево, къде
то формира Трета македон
ска бригада. В нейния състав 
влезнаха' два батальона 
Кумаиово и батальона „Стив 
Наумов”, единствения, кой
то дойде с Главния щаб иа 
Македония-

1_г. .. ...^ —^ "•* хх- , .

Докато Темпо и Главният 
щаб па Македония пребива
вали в Прохор Пчинокн и се 
договарали за по-нататъшни
те действия, четниците на 
Вардарския корпус планира
ли нападение на силите иа 
НОВЮ в тоя район. Обаче 
коменданта иа Вардарския 
четнически корпус направил 
добра преценка на положе
нието и не приел предложе

на коменданта на Пре 
шевската четническа брига
да поручик Александър 

Джорджевич за нападение. 
Обаче гой все пак решил да 
дочака партизанската коло- 
на при Сеоце, която се дви- 
жила от Манастира към Тър 
говище.

на

дина.
На 5 февруари 1944 годи

на Темпо изпраща писмо на 
Кузман Йосифовски Питу, 

Главния щаб за Ма- 
искане на Козяк

от

на
член на
кедония есе създаде база за идва- 

Главния щаб на Маке
дония- В това писмо той тър 
си да се съобщи на ръково
дителите от Първа оператшз 
на зона за Косово за деист- 
вуване към тая област. Освен 
това, той търси от Питу да 
съобщи на ръководството 1Х\ 
Сърбия в района иа Леско- 
вац и Браня за пристигане- 

района на Козяк и

4а та от Косово) с Косовския, 
Ударния и 4 батальон преби 
вава в „Прохор Пчшкжи' за 
подготовките за Карадаг. 
При това се оказа възмож- 
ност за разгромяване на чет 
циците в село Старац (маха
ла Старачгса кула). Нападе
нието само частично успя, 
защото Ударния батальон не 
е участвувал. Обаче с това 
нападение се предвиждаше 
лоша перспектива на четни
ците, която те още не схва
щаха.

Ударният и Косовскидт ба 
талъои, поради приемане н$ 
100 нови бойци пребивават 
от 18 до 24 февруари 1944 го
дина на Карадаг. Новите бо
йци не дойдоха, но в боев*-

ърна трава — 
Пчиня бата-

не напълиение на тия 
ва ускори донасяне на реше 
нияга от 4 февруари 1944 го
дина, от два батальона на 
Втори южноморавоки отряА 
да се формира в южномора- 
вска бригада и Втори южно- 
моравски отряА „Синадин 
Миленович". Тази бригада 
от името на Главния щаб на 
Сърбия формира Драги Ста- 
менкович в село Ябуковгас.

предвидено и фор
миране на Шеста южномо- 
равска бригада и Врански 
отряд от трите батальона на 
отряда. Но поради други съ
ображения това стана един 

Пета бряга-

На осмя март 1944 година 
бе формирана Шеста южно- 
моравска бригада 31 Врански 
партизански отряд. За коме
ндант на бригадата бе на^на 
чен Жпзвоин Николич-Бърко, 
за политически комесар Вла 
димир Вуйович-Вуя, замест
ник комендант Любо Трай- 
кович, началник-щаб Раде 
Цветкович, а заместник по
литически комесар Слобо- 
дан Цекич-Радован.

то му в
за създаване на връзки.

Тъй като Оперативния щаб 
не е знаел за такива плано
ве на Темпо превзима мер
ки за ликвидация на четни
ците на Дража Михайлович 
на Козяк и базите на окупа
тора. На 7 февруари 1944 го- 
дина извършва нападение с 
ударния Кумановски и Косо

н пето
Тогава бе

месец по-късно.
20 февруари 1944 годи

на левия бряг «а
Крайда на 

на минава

5 ОКТОМВГИ 1973БРАТСТВО



дим девойчетията у лита 
ци, забънйе.. .

И пойдомо къмто паза 
рището. Одзърта се баба 
Ристепа да види литак, 
ама ядъц! Литак — ни за 
лек. Девойчетията, да ме 
простите, или облекла 
две педе роклйице или се 
посукале кико калу1)ер- 

Не . . I
— Айде Мапчо да ви

димо какву стоку йе до
карал народ — рече баба 
Ристепа кига виде дека 
иема ни литаци, ни за- 
бънйс, ни брепенеци . . .

Отидомо па сточният 
пазар. Бре кикоо йе това 
чудо — нема ни сугарен- 
ца, ни прасенца, овце, ко 
зс, говеда. . . Полупямо 
се нагоре надоле, спърну 
мо и у Гацииото, некикаи 
пиротски циганйе се на
пили, доватили армониКе 
деру се та уши да ти про 
бию.

Краева мозайка

ОГНИЩЕ НА 

БИОЛОГИЧЕСКИВашар, а на вашарат-ядъц!
ВИЦОВЕдам у автобусат сее стар 

таю си. По йедпо 
време се разкрека коко
шка. Копдуктерат поче 
да ока: кой йе попел туя 
кокошку, кико може ко
кошка да каче у авто
бус. . .

— Деде, деде, поолаби 
га малко — пе може да 
изтрай е баба Ристепа — 
пали йе вишар у Цари
брод, Богородица. . . пали 
парод че сака да си купи 
живипку. . .

— Па щом йе вашар, а 
$ийе защо пе сте укачи- 
ли вола! — одсече копду 
ктер и млъкну.

Стигомо у Цариброд. 
Баба Ристепа одавпа пе 
йе доодила и ме смуа у 
ребрата:

— Мапчо, айде повар- 
кай, йедва чекам да

Целу педелю оратим 
па бабу Ристепу: дай да 

васул>чекат,
ци

приберемо 
морусчъкат. . . па че те во 
дим па вашар у Цари
брод. Баба Ристепа лети 
ко луда, варка, пема вре
ме главу да дигне. На 
йедъп текъв вашар се за-

канския полуостров, пред
ставляват древно огнище на 
автохтонни биологически ви 
дове. Тези живи същества са 
преди няколко десетки ми- 
образувани в тези област 
лиони години и не се срещат 
на други места в света:

КАТО заключение на ня
колко годините проучавания 
пещерите около Ниш, вклю
чително н Димитровградско, 
учените от Зоологическия ин 
ститут в Белград, д-р Ми- 
лика Плякич и асистентът 
Божидар Чурчич, неодавиа 
изявиха, че тази част от Бал

позпамо и се уземо пос
ле. Между другите, белград

ските биоспелеолози през 
юли 1971 година посетиха и 
село Гуленовци, Димитров- 
пещерата „Света Дупка" при 
градско, в която въпреки юл 
ските горещини, които вър
луват там, температурата на 
въздуха изнасяла едвам 13 
степени Целзиеви градуси. 
Интересно е, че тази малка 
пещера в подножението на 
Видлич на дължина изнася 
само 15 метра. Но въпреки 
това асистентът Чурчич там 
намира една нова и за нау
ката от голяма важност фор 
ма на пещерна псевДоскор- 
пия от ре.шктния род.

Въз основа на

Най-после дойде и тия 
дъп. Дигомо се у съ виня
ло, варкамо да ватимо а в 
тбоусат. Ка дойде „църве 
пко” па вратата помор. 
Бре, йедпо време, пеша 
идеемо. Кико мутпа вода 
оди ридищата потече на
род, урове се стока, ви- 
каю деца. . . Гледам са 
тия народ що се тиска па 
вратата на аутобусат, па 
некико ми йе жал.

Сместимо се с бабуту 
и некико и пойдо. Гле-

Сети се я кико беше 
по-рапо. 
свирня, ора, гърми павли 
опчето, пема куде игла 
да падне. Стапу ми нещо 
мука, па вати бабу Рис- 
тену и вой реко:

— Я да си идемо, 
от вашар пема нищо . . .

МАНЧА

ТУРШИЯ — 

КАК ТОВА 

СИНДИКАЛНО 

ЗВУЧИ!

Народ, стока,

оти

ви-

този
труд Чурчич идва до заклю
чението, че подземните на
ходища на Сърбия населя
ват пет вида от рода хтони- 
ус, между които и хтониуса 
от гуленовската пещера „Све 
та дупка" е същински обита 
тел на подповърхностите га
лерии. Този вид псевдоскор- 
ПИЯ по-рано е бил известен 
единствено в някои градски 
пещери а сега е открит и 
много по на север дори до 
Видлич.

Следователно, казва авто-

ждам бръчките около твои
те очи.. .ВНОСЕН ХУМОР На урок по естествена 

тория учителката пита:
— Защо наесен щъркелите 

отлитат към топлите страни? 
След дълго мълчане

тис-
Една бабичка иска от биб

лиотеката любовен роман.
— Аз пък си мислех, че 

вие се интересувате само от 
история — учудва се библи
отекар ката.

— На моите години тъкмо 
това е вече история-

— Слушай бе, колега, 
те ли е срам да четеш кри
минален роман през работно 
време?

не първо
класничката Таня вдига ръ
ка:

Иванов се жени за втори 
път. След сватбата той казва 
на младата си съпруга:

— Скъпа, трябва да ти ка
жа, че аз имам един голям 
недостатък.

— Какъв е той?

— За съжаление, често съм 
ревнив без причина.

— О, не се вълнувай,
няма да се налага да 

ме ревнуваш без причина.

— Защото и негрите искат 
да имат деца.

— Какво да правя: тук се 
вдига такъв шум, че не мо
га да чета нтцо сериозно. Съветъ при основното училище в Поганово

ОБЯВЯВА КОНКУРСГражданин влиза в аптека 
и иска прах за унищожаване 
на мравки.

Колко? — пита аптекар-

скъ-пи

за вакантно място — ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Условия: Кандидатът трябва да е завършил 
виеше образование в специалността, а ако та
кова лице не се обади — на работа ще бъде 
приет абсолвент.
Договорът за постъпване на работа ще се скл
ючи на определено време с пълно работно 
време.
Конкурсът е валиден осем дни след публику
ването му.

ръта, „според досега извест
ната фауна от псевдоокорпи- 
они, източна Сърбия, като 
част от древното северноегей 
ска суша привлача внимание 
ето като по разнообразието 
на елементите, така и като 
център на автохенна релик- 
вена фауна, по всяка веро
ятност ранотерциална въз
раст."

ката.

— Не знам. Аз не съм ги 
броил. Начинаещ бръснар порязва 

на два-три пъти клиента. По
следният не издържа и въз
кликва:

Между две приятелки:
— О, и вече очила? Чести

то. Рамката закрива отлично 
бръчките около очите ти...

— Благодаря! Но ще зна
еш, че с очилата отлично ви

~ Ако сте честен 
дайте един бръснач

човек, 
и на ме- 

яе, за да мога да се защтца 
вам.

Д-р. Сп. С.
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