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Шести пленум на СЮКЗавърша посеще: [ето на алжирската държавно-пар
тийна делегация

АКТУАЛНИ ИДЕЙНИ ПРОБЛЕМИ И РОЛЯТА 

НА СЪЮЗА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИПрезидентът Тито 

посети Алжир
ще

— Доклад на Велко Влахович —
На 16 март в Белград се пра 

веде шесто пленарно заседание 
а«' ЦК на СюК.

На пл-знума изнесе - доклад 
Членът на ЦК СюК Велко Вла 
Ховнч за актуалните и идейни! 
въпроси за ролята в а1 Съюза на| 
комунистите. Централният «Ц- 
митет разгледа и документ за 
„Основните насоки за предкон
гресна дейност". За подготовки 
те за Осмия конгрес .гово№< 
членът >а ЦК на СюК Вели
мир Стойнич.

В до-клада на Велко Влахови1! 
между другото' се казва:

„В отчетния период от VII 
конгрес Съюзът на комунисти) 
те извърши огромна работа ка 
то разчисти и разреши редица 
значитедти идейни въпроси на 

нашето общество, което допри
несе за по-ясно отглеждане на 
Ьсновките характеристики на 
неговото развитие, 
това са съществени 
на сьвремения етап от социали 
стичеокотЦ развиТие. Някои 
проблеми и процеси на нашето 
общество бяха с-ъглеждани по_ 
задълбочено и повсестраРо, а! 
животът и практиката потвър' 
диха правилността на оановни- 
те становища

След едноседмично посеще
ние в нашата страна на 13 т. 
м. отпътува за Алжир прези 
дент-ьт на АлЖИр Ахмед Бен 
Бела. Това твърде 
посещение надмина очаквани 
ята на двете страни. По врРме 
на осемдневните

вни въпроси и в укрепване
то на стремежите към мир. 
Все по-голям брой народи от 
страните на Африка, Азия, 
Латинска Америка Европа се 
застъпват за таква или близ 
ка политика, без вмешателс
тво от вън. Техните усилия 
в това направление прераст
ват в мощно движение за 
мир.

Като се подчертва, че до 
сегашните отношения между 
Алжир и Югославия са били 
твърде близки и резултатни, 
в съобщението се изтъква не 
обходимостта тези отношения 
да бъдат обогатени с нови об 
лици на сътрудничество в об 
ластта на икономиката, нау 
ката, техниката- търговията 

културната размяна и друго. 
За тази цел двете страни са 
се съгласили да образуват см 
есен комитет за икономичес
ко сътрудничество, който да 
обсЪжДа и дава тласък за по 
добряване на това еьтрудни 

. несетая,.^. V-
На края в съобщението се 

казва, че президентът на Де
мократичната народна репуб 
лика Алжир Ахмед Бен Бе
ла е поканил президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито да 
посети Алжир. Перзидентът 
Йосип Броз Тито е приел та
зи покана със задоволство-

успешно

срещи меж
ду двете делегации, след инте 
наивните разговори и запоз
наване, двете революционни 
движения и техните лидери
превалиха галям път към по
нататъшно взаимно сближени 
е, което във официалната дек 
ларация бе изразено като: 
. голямо съвпадане във вьзгле 
дите”.

Вьв официалната деклара
ция за
ва, че двамата президенти са 
водили приятелски разговори 
в обстановка на пълно разби 
рателство, откровеност, сърде 
чност и взаимно доверие, кои 
то характеризират отношения 
та между двете страни- 

\ Двамата президенти със за 
доволство констатираха' че в 
изминалия период, а особено 
през последната година се е 
стигнало до мощно утвържда 
ване на принципите на Бел
градската конференция. Стра 
ните-участнички в Белградс
ката конференция са дали и 
Дават значителен принос в ра 
зрешаването на висящи свето

разговорите се каз

Всъщност
ВъПр0№1|

*«>

Периодът ж> VIII Конгрес 
ще бъде '.изпълнен с интензивна! 
разпасвания по 1 най-актуалните 
проблеми и задачи на Съюза 
на комунистите. Задача на Цец 
тралния комитет и на останали 
ре ръководства на Съюза на ко 
мунпетите е да насо-чат тези ра 
зискванмяг-да ги организират, 
да мобилизират широките сили, 
за да можем по пълноценно да 
съгледаме отделните! въпроси 
коеГо ще улесни на|. конгреса! 
да се заемат по-прецизни и по
ясни становища.

За тази задача трябва да до
принесат и „Основните: насоки 
за (Предконгресната дейност най 
СЮК“, които'-ще послужат п?е 
ди всичко за подготовка, и рабо 
тата на изборните .конференции 
й на други събрания и съвеща 
Н(иЖ ■

■ - Основните. назоби нямат - дъл- 
гофонем програмен, характер, 
фе трябва да се схванат като До 
пълнителни обяснения на смия 
въпроси които през последните 
години наложи практиката;, а за 

програмата ка • Съюза) 
«131 момунистите: преди шест го. 
днкя беше казано толкова кю 

тагаващ-

ШШШШ
г .: г.Тази година в Босилеград Другарят Титс открива Шестия пленум

Ръководната роля всъщност 
е обществена акция колто обв 
диняга и организира най-напре- 
дничавигге сили като ги свързва) 
Чрез най-различни форми с всм 
кчи трудошн хора и преодолява 
йки заеуцню с тях различни кале 
бания спънки и трудности.

Ние не /изпаднахме в -грешка1 
да провъзгласим- Съюза на ко
мунистите за окончателен арби 
тьр за всички проблеми явле
ния и активност на човешюо*а 
съзнание: и мисъл. Съюзът на 
комунистите и неговите ръ.совЦ 
дни органи не са сбор ст непог 
решими хора които трябва дД 
провъзгласяват или «вменяват 
догмк Тсга е организация'от жи 
ви хора в прокарването на пъп! 
ща боен инструмент на трудови 
те хора в създаването на най-из 
годни условия за изграждане на| 
социалистлчеко общество.

ния опит и познаване можехме 
да кажем! ........... .

Днешният пленум, покрай АРУ 
гиге задачи, трябва още пове>- 
че да подтикне и насочи досега/' 
цшите условия в областта - на ■ 
идеологическата работа, и здей. 
ната борба. На пръв поглед и» 
глежда| 'че! становищата по съ
ществените въпроси са ясни, че 
отговор • на; тези -въпроси

Фестивал на младосттак

жките.. Освен това по време на 
двудневния фестивал в Босиле
град ще се състои и прглед на 
драмата.

Училищата ще подготвят и ко
лективни спортни номера — фи 
рхултурни упражнения дежатоо 
тдгшно ще се състезават отбори 

ръчна топка, волейбол, ле

До тази година Празникът на 
младостта — 25 май — в Босиле 
град обикновено се чествуваше 
скромно. За 23 и; 24 май тази го 
дина в Босилеград се предавижд 
обща културна манифестация 
на населението от комуната О. 
ще преди известно време в Боси 
леград бе образуван отбор за ч;е 
егвуване на Деня на младостта. 
В пет района в комуната вече 

трескава работа. Освен у-

е да
ден в програмата- в разисквани.
ята които подтикна Писмото)
на Изпълнителния комитет,’ в
документите от трите последни 
пл. пленума. . на съне^ганията 
проведени пред последните го 
дини-, в коституционните дискч 
син в промените които стават в 
нашето обше!ство- В осявната. елт 
Товк) е Точно но животът и об- 
щестеното развитие раждат ном- 
прблеми раждат .нс/ви качества 
и търсят по пълно съглеждана/ 
на действителността п предсто
ящите задачи.

те по
«а атлетика и други .спортни ди
сциплини.

На фетивала ще има преглед 
и на най-Аобрите, танцови със 
тзвфг в ■комуиата.

КОИТО вкипи
Меним еските отбори по раз^йЧ 
да спортни дисциплини на фес. 
тивада ще- участвуват, и младе- лкото въз основа на

СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ 
НЕ Е ОКОНЧАТЕЛЕН АРБИ

ТЪР ВЪТРЕШНО ПАРТИЙНАТА ДЕ 
МОКРАЦИя — УСЛОВИЕ ЗА 
/• САМОУПРАВЛЕНИЕ

. Въз основа на. следното на яв 
ленвдта в нашето развитие ка 
Цто и, .въз оанова иа широките
разисквания които, се; водеха пТ. 
ез пеледните години можем да 
ртделмм няисолко въпооса коя- 
То изискват по-нататъшен ана 
диз и по-пълно осветляване.

Това е преди всичко почната 
тъшноТо утвърждаван-?! на ръ
ководещата ройя на 'съзнател
ните социалиогмчеси' сили' осо 
бено на рЪковоедщата роля на( 
Съюза на комунистите в борба 
та за по-иататъшко .развитие на 
социалистическата демокрация 
в нашата страна.

Оьюзьт на комунистите упра 
жнй огромно влияние върху 
даването на ксвл белези на дъР 
жавата1 на обществото' и на всн 
чко онова, което се нарича об 
ществена надстройка- Очевидно 
е че се упражнява и реццпречне 
влияние. Системата на самоуп 
разление цяло десетилетие уттр: 
жнява съответно влияние въ® 
ху Съюза1 на комунистите и вц 

политическото обществеда 
(Следва на 2. стр.)

рху
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Заключенията на Шестия пленум 

на Централния комитет на Съюза на 

югославските комунисти
типност п Съюза на комупис 
тите и за да могат по-солид- 
по да сс извършат и остана
лите подготовки за конгреса.

7. ЦК на СЮК счита чс с 
възможно и нужно да сс про 
ведат конгреси па Съюза на 
комунистите в републиките 
елед няколко месеци след 
провеждането на Осмия кон
грес. Това значи, чс и подго
товките за Осмия конгрес и 
за републиканските конгреси 
могат да стават същевреме
нно.

8. Пленумът опълномощяпа 
Изпълнителния комитет да 
повика на конгреса делегацн 
на Комунистическите и други 
работнически партии и рево
люционни движени]] с които 

: Съюза на комунистите подъ
ржа връзки и сътрудничи е 
.борбата за мир, демокрация 
и социализъм-

9. ЦК на СЮК очаква, че 
предконгресната 
на Съюза на комунистите ще 

^получи най-широки размери 
,с оглед на метода на работа 
на Съюза на комунистите и 
на необходимостта всички по 
важни обществени, политиче 
ски и стопански въпроси да 
се разглеждат в обществено- 

^политическите организации 
и в самоуправителните орга
ни, пленумът очаква, че ко
мунистите в разглеждането 
на въпросите които се повди 
гат в „Основните насоки в 
в предконгресна активност” 
ще използват всички възмо-

; жности съвместно Да ги раз
гледат всички трудови хора 
и по тези начин да доприне-

ИзборЪт па делегати ще сто 
ва въз основна на броя па чле 
новсте установени на 5 март 
1964 година.

Пленумът прие лредложе 
името па Изпълнителния ко 
митет на ЦК на СЮК и този 
път да сс предложи па конг
реса на членовете на ЦК на 
СЮК и членовете па централ 
пата ревизионна комисия да 
сс потвърдят правата на Де
легати, с изключение когото 
сс решава по отчета за да 
ботата на ЦК на СЮК през 
отчетния период

4- Ц К на СЮК изтъква 
чс особено внимание трябва 
да се обърне върху социал
ния състав на делегатите- В 
този смисъл трябва да сс на 
стои да се кандидатират по
вече непосредствени произво 
дитсли, особено от по-големи 
то трудови организации, както 
и жени за да може техния 
брой ма конгреса да съотвест 
вува на ролята, която имат в 
нашето общество.

5. При кандидатирането на 
делегатите трябва да се дър
жи сметка там където не 
е нужно да не се изтъкват съ- 
'щи кандидатури за делегати 
за Осмия конгрес на комунис
тите и да престоящите републи
кански конгреси. Трябва да се 
настоява също така на Осми 
конгрес да бъдат застъпени 
делегати коитс за първ пЪт 
учатвуват на СЮК.

6. Всички изборни конфе
ренции трябва да бъдат завъ 
ршени до края на юни 1964 
години за да се спроведе по- 
успешно по-нататъшната 1ак-

Централният комитет на 
Съюза ма югославските кому 
нисти на пленарното си шес
то заседание, въз основа на 
предложения текст „Основни 
насоки за предконгресна дей
ност”, доклада на другаря Вс 
лко Влахович „Актуални иде 
пни проблеми н ролята на Съ 
юза на югославските комуни
сти” н речта на другаря Вс 
лиммр Огснннч за подготов
ките за Осмия конгрес на 
СЮК и разискванията, при 
емат се следните заключе
ния;

1- Осмият конгрес на Съю
за на югославските комунис
ти да се проведе през ноем
ври тази година в Белград. 
ЦК на СЮК уцЪлномощява 
Изпълнителния комитет в ду 
ха на Устава на СЮК, най- 
късно два месеца преДи про 
вежДане на конгреса, да оп
редели точната дата и предло 
жи дневен ред за конгреса и 
да определи докладчици за 
отделните Доклади.

2- За да бъде предконгрес 
ната дейност на Съюза на ко 
мунистите по:плодотворна и 
по всестранна, ЦК на 
решава до членовете и орга
низациите да се отправят „О 
снсвни насоки за предконгре 
сна дейност”. Този документ 
има за цел по-пЪлноценно да 
се съгледат и разгледат акту 
алните обществени проблеми 
и ролята на Съюза на кому
нистите на днешно равнище 
общественото развитие и да 
подтикне всеки член на СЪю 
за на комунистите организа
циите и ръководствата и да 
подтикне конференции и дру 
ги форми на дейност да взе
мат най-непосредствено учас 
тие в подготовките за конгре 
са и да изразят своето мнение
и предложения по въпроси 

те, които третират този доку
мент. Това ще даде 
ност натрупаният положите 
лен опит да се съгледа всест 
рано, да се прецени по гради 
вен и критически начин из
миналият период и по-ясно 
Да се формулират следващи
те задачи на Съюза на кому 
цистите на Осмия конгрес. Ма 
цар че „Основните насоки за 
предконгресна дейност” не са 
документ, който ще бъде раз 
г-яеждан на конгреса, във все 
ки случай резултатите от ра 
зискванията във връзка с не 
го ще се отразят е докладите, 
заключителните документи и 
работата, на--,конгреса изобщо.

- з,:,С оглед на значително
то нарастване членството на 
Съюза на комунистите и на 
деловия характер на конгре
са, изборът на Делегати за 
Осмия конгрес става според 
ключа един делегат на 800 
членове на Съюза на комунис 
тите- Делегатите ще се изби
рат на общинските изборни 
конференции. За да се даде 
възможност възможно пове
че общински организации на 
СЮК непосредствено да бъ 
дат застъпени на конгреса, 
пленумът е рошил и общинс 
ки организации които имат 
повече от петстотин члено
ве отделно да избират свои 
делегати- Общиските органи 
зации с по-малко от 500 чле 
нове ще се сДружват с други 
общински организации за из 
бнране на делегати.

Самостоятелно ще избират 
делегати на своите изборни 
кнофере-нции в същото съот 
ношеине един към 800, орга 
низациите на СъЮза на кому 
цистите в Югославската наро 
дна армия, на университети
те и подобни организации-

)
1

активност

СЮК

I

БЕЛГРАД

работа да се ангажира всеки 
член на Съюза на комунисти 
те и с активността си да доп 
ринесе за подготовките и ра 
ботата на конгреса.

сат за по-нататъшното укре 
пване на общефЦено-полити 
ческите организации и самоу 
правителните ергани. За то
ва е необходимо върху тази

ИЗ ДОКЛАДА НА ВЕЛКО ВЛАХОВИЧ
(Продължение от 1 стр.;) 

организации в които комунисти, 
те са активни и които станаха 
с*ьтсавна‘ част на самоуправпте 
лиата система и на механизма 
на социалистическата де м стар а - 
тия.

1гл на обществото, означава по; 
степенно довеждане към кому
нистическо съзнание 
-голям брой хора.

трота не се проявява в предп
риемането на административна!

жду хората. Това е благородна 
борба- благородна с дълбочина 
та на стремежите, които изви
рат от мислите и акциите. И в 
предстоящият период Това тряб| 
ва да бъде основна характери*; 
тиха на Съюза на комунистите 
в идеологическата работа и иде 
йната борба.

възмож-

мерки но в силата на аргумент 
ите

на все пос
в обществения ефект на т

кава критика.
Съюзът на комунистите с те

зи акции се ръководеше от стр1 
емеж да влияе върху Създава
нето па по-богати отношения ме •

I
КРИТИКАТА г- УСЛОВИЕ ЗА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ДЕМО

КРАЦИЯ
Демократизмът р Съюза ма) 

Комунистите иай-тясно се свърз 
ва с демократизма на системата; 
на самоуправление. Все поясно- 
стява че в в условията на самоуп 
равление! насочващата роля на 
Съюза на комунистите може да 
се упражнява само по демокра)
Тичен път.

В обикновения политически

В условията 
общественото

иа развитие нд 
самоуправление! 

единството предпочита свобод
но твврческо действие на лично ПодюшоЬки за ошчешно-избор- 

нише конференции Ь йърЬичнише 

организации на СЮК

стта като условие за ииднвидуа 
•тия дейност, за индивидуално и 
зрледване. Успех в такава раба 
та се постига к0гато ре съгледа 
Ръзката между личната и обще, 
ствей а цел, личния и обществет 
интерес.

речник получи. право на граж
данство снизходителния израз
че1 отделни лица правят грешки 
Обаче* при известен брой кому
нисти, особено които са избра-

На последното събрание иа 
организация

в село Звонци бяха. напра 
■вени последни подготовки за о-Т 
четно- изборната .конференция. 
Тъй като отчетно- изборните* 
събрания бяха отложени, пощго 
товкцте започнаха още през я- 
нуари. На събранието бе изтъ< 
нато че отчетно-изборната кон
ференция на Първичната орга- 
низцця в Звонци ще се проведЧ

през седмицата, Групите докла! 
дчикм вече са подготвили отче1" 
шгя матеряаи'. На

Първичната 
СЮК

Съюзът на иакомунистите вина 
ги е. считал че творческата 'хрц 
т.ика

последното
събрание членоветена1 първична! 
та организация се запознаха 0 
плана за работа на Общинския 
•комитет в Бабуцпглца, върху ЧИ 
ито тезиси се основава’ и рабо
тата на първичната

и иейното развитие е със 
твана члст на социалистическа
та демокрация и обществения 
прогрес* Идейната борба почи
ва върху «критиката;, като се съ 
глСждат положителните -и 0три 
пя-'•дните пояем в обществото. 

На всички ни е извстио каквД 
роля изигра Писмото иа Изпъл 
иителния комитет и речта 
другаря Тито по посока на поти! 
■Краче на положителното гегите.- 
ческо отношение Към явления 
та в Съюза на кому пистите 
нашето общеевто. Критиката о- 
баче не може

ни иа отговорил постове това не 
са обик.новенг-п прешки •па актив 
мост която има тежки по1следи"
ии, която воля към бюрократи. 
ческа деформация на обществе 
Но- икономическите отнешечия. 
което зле се отразява врху пото
чето трудови хора.

Развитието иа вътрешно-пар- 
тийната демокрация всъщност 
означава идейно укрепване на 
Съюза на комунистите и на Ця 
лото общество, означава издига, 
не на всеки отделен комунист

организа*-
ЦИя в Звонцл.

М. А,
на

Предизборна активност в БосилеградскоII В
В Босилеградско кипи жи 

ва предизборна активност в 
първичните организации на 
Съюза на

вите на своеволия и несъблго 
даването на

Да сс изчерпи са 
мо с такива форми, Важно е и 
от какви позиции и с какви це
ли пзтъпват носителите па кри.

на такова равнище .което му уло 
снява съзнателно и квалифици 
рамо съучастие в решаването
на равнището «а Съзнателна и! 
пълна общестЕ-гна отговорност, 
означава естествен демократиче. 
ски процес >на обновление на ор- 
ганизациите. означава намаляв 
ан;| на отрицателните явления- 
означава постепено създаавне на 
нози обществени- норми и оби
чан конто стават неписани зако

законните в сто
панските предприятия и оргакомунистите.

В някои низации.първични органи
зации в течение на предиз
борния период са устроени и 
по две предизборни събрания 
На предизборните събрания 

първичните

тиката т. е. далц се касае за 
критици които се б'орят за соци 
ализъм или подържат някои др 
уги стремежи Всеки добро жела 
телен критик трябва да се запи 
та дали с критиката помага и-. 
ли не на хората и общствот0.

Прш Щцпяалн ата критика обн 
киовено е отра, но нейната ост

В първичните 
на Ст>юза на

организации
комунис-тите, ко 

ито наброяват дс 15 членовена организации
е разледана работата на 
новете на СКС 
на ЛГти, IV—ти и Пети 
нум и разкритикувани

се избират само секретар 
и заместник докато 
лените и

ще
чле- в по-чис

в светлината 
пле-

секретариати в за 
на членовевисимост от броя

проя- де.
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Власина Округлипя
Заседание на Общинската скупщина в Босилеград

Жалбите и ойлакванияша 

гражданите трябва да 

се решаваш Публично

ПРИЕТ ОБЩЕСТВЕНИЯТ ПЛАН НА 

ОБЩИНАТА ЗА 1964 ГОДИНАна
Към края на този мес?ц ще 

с предизборни
Петото, по ред, общо засе- 

дание на Общинската скупщ 
ина в Босилеград, което се съ 
стоя на 10 март е характерно 
по няколко точки, обстойно 
разгледани и обсъдени от при 
рьствуващите отборници.

Отборниците единодушно 
приеха изпълнението на Об
ществения план и бюджет на 
Общината за 1963 година, ка 
кто и обществения план и бю 
джет за 1964 година. Също та 
ка бяха приети заключител 
ните сметки и финансови пла 
нове за 1964 година на общин 
ските фондове — фонда за у 
небноТо дело, културно-прос 
Еетната дейност, общия резе
рв на стопанските организа
ции, комунална дейност, по
добрение на горите в частна 
собственост, пътищата и жи- 
йигцносто строителство.

Жива дискусия се разви о 
коло въпроса за въвеждане 
на тазгодишното местно само 
облагане. Някои с-тборници, 

какъвто е случаят с отборни- 
ка от Брестница, изтъкнаха 
че въвеждането (на* местно 
'амосблагане от шесгг дни е 
нормално, но изразиха несъ
гласие по цената която се пре 
движат за неотработен трудо 
ден т. е. шестотин динара, О- 
баче, бяха изказани и проти
воположни мнения, така че 
предвидената сума за един 
трудоден остана.

. Изтъкна се че не се използ 
ва правилно местното самооб

В Босилеградско кипи жи 
ва пердизбоона активност в 
пъвичнирте- организации на 
Съюза на комунистите.

В някои първични органи
зации о течение на пердиз- 
борния период са устроени и 
по две пердизборни събрания 
На' предизборните събралия

на първичните организации 
е разгледана работата на чле 
нсвете на СКС в светлината 
на Ш-ти, 1У-ти и Пети пле
нум и разкритикувани проя 
вите на своеволия и нссъблю 
даването на законните в сто 
ланските предприятия и орга 
низации.

В първичните организации 
на Съюза на комунистите, ко 
итс- наброяват до 15 членове 
ще се избират само секретар 
и заместник докато в по-чис 
лените и секретариати в за 
висимост ст броя на членове

В течение на изтеклата 1963 лба и без нейно знание ед1тн ем 
зе.мпляр отправил А0 Президея. 
та на Републиката.

■ Такива

се приключи 
те събрания.година, както вече стои в а«а 

Лите на комисията за жалби и 
сплахавиня в Общинската
Шина На същото заседание бе пр 

едадена обществена земя на 
кооперация в

п скУпгъв Власина Округлица 
н.мало 24 жалбц случаи имаше три, из 

от която оправ тъква председателя на Комисия
е

земеделската 
Горна Лисина. Това беше по 
вод отборниците отново кри
тически да се отнасят към то
ва отстъпване на земята от 
обществения ссктор на земе
делските кооперации, 
то те я използват

тъй ка-
съвсе.м ней

равилно. Твърде малко се во 
за подобряването

те.
Във всички организации ве 

че се работа върху подготвя 
нето на докладите и доклади 
//•е за пердстоящите задачи,

• които тази година ще бъдат 
в едно.

В Общинския комитет, из 
тъква секретарят на ОК на 
СКС в Босилеград Винко Сто 
янов обстойно се разгледа не 
отдавна предмзборнатт актив
ност в комуната и на числе 
но малките организации ще 
бъде оказана помощ в подгот 
)зянето на годишните отчет
но-изборни събрания.

ди сметка 
и рационалното и модерно из
ползване.

Като тешение бе прието— 
да се' поведе по строг общес
тнен контрол и да се търси 

по който земеделските^ 
използват земята.

план,
кооперации

Накрая да отбележим че за 
заседание отборниците

Власинското езеро открива прекрасна гледка

та за жалби и оплахвния 
Общинската скупщина Рангел 
Мирков.

От 24 жалби и оплаквания 6, 
са отправения д0 Кабинета на 
Президента и» Републиката дру 
гаря Тито и Ао Изпълнителното 
вече на Социалистическа реггуб 
лика Сърбия и 10 до комисията 
в Обищнюката скупщина, докато 
три са писани в няколко екземп 
ЛяРа1 и едновременно' отправени 
до Кабинета на Президента на 
Републиката и Общинската оку 
тцина във Власи«а Окрутлица.

— Занапред ще настоим да да 
дем по-широта публичност в 
работата на Комисията за жал 
би и оплаквания изтъква Ран
гел Мир.ко®. Обаче в това отно 
шениг: ще трябва да ни помог 
яат и организациите на Социли 
етическия съюз. Съюза на хому 
н иСтиТе и др).

•то е а
получиха предралцтелно

така че заседание 
конкретно обсъ-

датеини са билм 6, а останалите 
не са оправдателни Ил-и факти 
те приведени в тях не отговар
ят на нейната, 'или пък гражда 
ните. които са писали тия жа^ 
би не съблюдават за-конопредпи 
саиията и търсят и сяготза ид кое 
то нямат право.

Трябва да подчертаем факта) 
че най-голямо число от жалби-

в ма
териалите, 
то измина в 
ждане.

Ст. Н.

Осми марш Ь Г. КриЬодолте и оплакванията и тук се отна 
сят до заемането работа и неза 
конно уволнягаие от работа. О 
свен Това много граждани на! 
Власштоокрутлишка община пра 
димно ок район Клисура, се ой 
лакват за някои неправилноатД 
по данъчното облаган1;'- 
И от Вп аенноокруглтика обшм< 
на гражданите вероятно поради 
нсш]статъчната публичност в 
ботата на комисията Първо се о! 
плахват до Кабинета' на прези-> 
дента на Републиката а след та 
ва техните жалби и молби се връ 

в Обши|Чата.

ни и хора, от които селяните 
останаха много доволни. Осо 
бено се проявиха другарки 

те Вера Дема.лходжич, Коп
рина Борисова, Стефана Сто 

янова.Коца Киркова, Душа 
Заркова, Графинка Бояджийс 
ка, Люба Басова, Василка Ал 
ексова, Вена Соколова, Пав
лин Махирова и Снежана Ге 
рова.

И жените в Горни Криво
дол празнуваха своя празник 
весело и тържествено. Дру
жеството на жените устрои съ 
брание на което бе изнесен 
доклад за значението на по
литическото издигане на же
ната и за равноправието й с 
мъжа, а след това самодейни 
ят колектив на организация 
та пердстави за публиката а 
кговки изпълни народни пес Г. С.тцат «а решаване 

Има обаче и една лоша, твъРДЧ 
отрицателна проява по

комуна. Граждани'
някои

села в таз** 
те се отнасят до постови лица в 

пишат молби1. соки (35 дин. за 1 кг) и процента на Деловот сдружение
(1л/о за 1 кг)- ------

Изчисленията, които са правени по време на тези 
, разговори показват, че кооперацията осъществява „чиста 

цена от 512 — 550 и повече динара за килограм или преве 
дено на обикновен език към 2001 динара над изкупната 
цена.

По изкупуването на агнетататгзч села да им 
жалби 'л оплаквания 11 те макар!
че знаят законопредписяията) 
вместо да упътват правилно гр® 
ЖДаните ги тикзт да се

преиздента на Републи-

ПРОИЗВОДСТВЕНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

ИЛИ МАТРАПАЗЛЪК

оплак
ват до 
«ата ,

Нямаме намерение да навлизаме в .това, че цени
те са „договореше”. Искаме в случая да посочим другото 
— че производственото сътрудничество на производителя 
с кооперацията не се състои само в договорите за съвмес-т 
но производство на пшеница и царевица, но и кооперацията 
да намира начин за изгодно изкупуване на селскостопан
ската продукция от земеделския производител, като при 
това държи сметка за умереност на собствените печалби-

товаОсобено показателен 
отношение е случаят в Клисчра, 
юьДето една гражданка се обър.

ЛИЧ-1нла за помощ до видна 
ност в селото- Той й написал жа)

Един килограм агнешко месо живо тегло се изкупу
ва в Димитровградско по 350 динара. Когато агнето е закла 

Димитровград и се транспортира в Сплит, търговска 
та мрежа там го купува по 800 динара килограм, което зна 
чи, че консуматорът го плаща още по-високо-

Ясно е, че из пътя от Димитровград до Сплит цени
те на агнешкото месо рас^ят не за сметка на производи
теля, но на различни посредници между него и консумато 

и че именно у тях наделява „матрапазлъкът” пред мо 
ралнс-то, социалистическо посредничество между произво
дителя и консуматора.

но в
То или дол

ТопАОДолчанкк весеАО 

прекараха 8 март
Още в ггредобедните часове

жените от То- 
се бяха събрали 
Точно в 12 часа

ра,на Осми март 
пли дол вече
в училището, 
учителката приветствува съб 

на жените и ги поз-ранието 
драви с празника и изнесе 
доклад за значението 
зи международсн празник.

А след доклада, когато с 
бурни ръкопляскалия есени 

мъжетщ-гости поздрави-
на жен 

областта

Повод за тази тема е един разговор, който пред наш съ
трудник неотдавна са водили в Димитровградското делово 
сдружение един управител на земеделска кооперация, пре 
дставител на Деловото сдружение и представител на пред 
приятие „Огокопромет” от Скопие, което понастоящем е 
износчик на агнешкото месо от Димитровградско до този 
крайморски град.

Разговорът е воден по въпроса, дали цените на агне 
биха могли да са по-високи за производителя 

и по-низки за консуматора.

Кой колко печели е трудно да се изчисли по ред 
причини но ще си послужим с данните,. които са изнесени 

време на разговора и в едно по-късно изказване-

на -то

те и
хаизнесените уснехи
ското дружество в 
на здравната просвета, залоч

общана веселата част при 
трапеза, на която бяха сложе 
ни безброй ястия и сладки ра 
збира се и алокхолни питие 
та, с които се почерпиха же
ните по случай празника си. 
След банкета жсните извиха 
кръшно селско хоро което 
трая до късно вечер, в 
Жените си разотидоха с обе 
щание до следващия празник 
на жената да .осъществят още

шкото месо

по
Димитровградските агнета „пътуват” и в чужбинаЗа агне с тегло 10 кг. земеделският производител 

получава от кооперацията — изкупувач 3.500 динара. От 
агнето кооперацията получава 5,^00 кг- месо, кожа и вътре 

ссъщеставайки общо към 4.500 динара след
също са ви-

Не можем да устоим на впечатлението, че тук не ли 
чи такова сътрудничество, а проява на „търговийка”, жер
тви на които са призводителят и консуматорът-шни части,

като приспадне разходите за клането, които
по-голсми успехи. М. Н. НейковС. Андонова
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ВЛАСИНА ОКРУГАИЦА

Широка дискусия
по Проектостатута и проекта 

Обществения план за 1964

I ОсЯиеСм&еиа
■ ЗСРОНИКСА

*'. /щв»а Л

на
ПЕДАГОГИКАТА НА
ПОДСЪДИМА
СКАМЕЙКА

година
Повече от един месец в цяиа 

Цласишюокруглишка комуна се 
р(Азиск1ва по Проектостута 
Общината и Проекта на обще1с 
(гвецид плазт за 1964 година.

Избирателите одобряват поли 
тяката и а Общинската схушцП 
на По отношение на бъдещия 
план за развитие ма Власиноок 
руглишка кам.уша. С радост с$ 
изслушва всяка реч за превър 
щането на Власина в един уютен 
тутистически обект — между 
най-крсивите! в страната.

Ето какво изтъкнаха ив&лрЩ 
телите по време на публичното

им позвояи Да пускат добхгрька ; 
в утриннтге край езерото залеоа 
ил с борове.

ВЛАСИНА ОКРУГАИЦА — 
На оьбгранията на избирателите 
в центъра на комуната Власина 
Округлицд- се поставя подобре 
ниетс на селското стопанство. 
След успешните онитл с оттс 
ждането на картофи за семе та 
селското стопанство „Тараля" и 
земеделската кооперация ще тря 
Опа повече внимание да посвети 
нат ази култура-. 
гНа събранията на избиратели 
те във Власина Окрутлица е. из

БОЖИЦА — Избирателиге *т
Божица търсят да се дада 
чет за състоянието

от-иа- на рудоя*-
в тозиследователните работя 

Район, които предължават ял 
колко години. Също така 
рслт подобрение на

те ть 
хотелиер

ството и развитие на- туризма,
за крито имат добрл условия-

Две учителки от основното училище в Димитров
град отдавна не са в добри отношения, но ггова никога не 
пречеше. През последно време си размениха големи убю 
ди. За техните отношения започна все по-често да се гово 
ри в колектива на образцовото основно училище. След то 
ва тези отншения минаха прага на основното училище »Мо 
ша Пияде” и станаха предмет на разговори в целия град 
Преди известно време това нетърпение навлезе в нова фаза 
В околийския съд в Димитровград бе подадено обвинение 
за убида- В близко време и съдът ще си каже думата по 
тоя въпрос.

ТОПЛИ ДОЛ — Топлодолча- 
ии предлагат земеделската коо 
перация в Божица 
сметка за развитие на кравар- 
сгото и изобщо за расовото по
добрение «а едрия домашен до 
битък. Освен това те 
че досега в Топли Дол, не 
чувствувала работата «а миро 
вите съвети.

Избирателите от Топли Де/1 
искат и разширено социално о 
сигуряване и за селскостопанс
ките производители и подобре
ние на ветеринарната служба!.

ПАЛЯ — Избирателите от» 
крайграничното село Паля тър 
сят въвеждане разширено оси
гуряван е и за селскостопански
те производители и помощ от 
Общината при професионалнот® 
издигане на работшщи-строите! 
ли.

КЕБАПОВА МАХАЛА — Жи
телите! от Кебапова махала ис
кат да се продължи и засили ак 
цилта по електрификация, коя
то вече трае повече от елна га 
дина Освен това и те предлагат 
да се въведе резширено здрав 
но осигуряване за селокостапан 
ските производители:

да поведе

изтъкват
се еЩША двете другарки са членове на Съюза на комунисти 

те, работят в едно училище в една партийна организация, а 
покрай задълженията си като педагози заемат- и отговорни 
постове в обществено-плитическите организации. И 
ва време откако съществува тяхната нетърпимост никой не 
предприел съответни мерки да прекъсне едно явление, ко 
ето отравя цялия колектив, отклонява хората от всекидне 
зните им задачи.

И може би това щеше отдавна Да 
на тях се гледаше като на педагози които възпитават и ка 
то такива не могат да притежават такива качества, обаче 
зад тях винаги се гледаха техните съпрузи които заемат 
още по-с-тговерни постове в общината. Затова и управител 
ят на училището и партийния актив се считаха за »неком 
петентни« да разрешат тоя въпрос- Партийната организа
ция, в която те членуват, въпреки, че знае добре за оъзда 
лите се отношения между тези две учителки 
вила тоя въпрос на дневен ред за да получат 
преди да се погледнат съдебните параграфи и съдът каже 
своята дума по въпроса.

Нашите обществени отношения

за то-
Ш ■Жа ■ - ’тт; • 4■!&?

~т 1Г- РШ;'1 ■ «--я
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наказание Основнст ручилище в Клисура

обсъждане на Пр|оектастатутг)в 
на Общината и Проектоплана 
на стопанско развитие за 1964 
голина.

ВЛАСИНА — РИД — изтък
ва се проблема около поддържа 
нето на слектромрежата, коят0 
още не е приело предприятие
то за електроенергия. Оовчи тог 
ва жителите на Власина Рид тъ 
реят откриване на правна' служ 
ба при Общинската ехупшина.

ВОДОЯЖ — Избирателите от 
Водолж категорично искат подоб 
рениз на обучението в училища 
тт зашото в досегашната уче^ 
Па практика са забелязани реди 
ца слабости Освен това те търс 
ят Общинската скупщина да

тъкната и «нуждата от подобре 
ние на ветеринарната служба.

ДРАЛИЦИ—В текста на Ста; 
тута на Общината избиратели
те от Драанци искат да се вне
се подобрение на здравеопазва
нето и ветеринарната служба-

отдавна са превъзмо 
гнали такива отношения между хората. Кедружелюбието,, 
подмятанията, фалшивият либерализъм, могат и по-ната
тък да се излъчват като антисоциалистически 
разяждат нашите колективи и отделни комунисти, 
тдябва решително да се отстраняват 
вите

прояви, да 
но те

от страна на колекти 
и особено от комунистите които трябва 

видят причините корените за такива 
хората и да действуват за тяхното

Избирателите 
от Клисура повдигнаха Въпроса 
за подобрение па селското сто
панство, критикувайки земедел 
ската кооперация, че недостатт. 
чно се заема за внедряване на 
новите стапански мероприятия 
на село. Клисурчани са взел* 
решение за завеждане! на мес 
•гно самооблагане за поправка 
та у местните пътища и пътя 
за Власина Оклутлица-

КЛИСУРА

КОЛУНИЦА — Поради отда~ 
леченосгта на Колуница и Стой 
ковичева махала и двете села 
искат да бъдат основани отдел 
Ни подружници на Социалистнг 
чешкия съюз. Освен това на нео 
тдавнашните събрания на изби 
рателите в тези села се изтъкна 
нуждата от започване на акция 
по електрификация. Всяко до- 
ма сянстБО. както вече: е реше- 
но на събранията на избирате
лите ще внесе във фонда- за еле 
ктрификания по 10.000 .динара, 
а съшо ще даде ц доброволна 
работа и строителен материал.

И жителите на Колуница тър 
сят подобрение на ветеринарна 
та служба'.

Избирателите от Колуница 
предлагат да се открие' и мест_ 

две-те общини. Ще е • твърде на «канцелария в селото за уле 
полезно да се отпечатат сбор снение на гражданина, 
ници в двете комуни за съ- | 
битик-та през септември 1944 
година и събитията около 
създаване на народната вла
ст и успехите в социалистиче 
ското ни строителство. За то 
ва вече съществуват условия 
и нвадесет години период от 
време е достатъчно да се да 
де правилна оценка на много 
явления в живота на -тези две 
общини- При това не трябва 
да се забрави задачата около 
оформлението на местните му

на време да
отношения между

изкореняване.
З.гтова всяко затваряне на очите пред грешките на 

някои хора без оглед на това какви 
ва работа изпълняват може

постове заемат и как 
само отрицателно да влияе в

средата къдет0 те работят.
И в случая не трябва да се позволи педагогиката, чи 

ито носители са и споменатите учителки да се намери на 
подсъдимата скамейка- СУХИ ДОЛ — Жителите о* 

Сухи Дол искат в ПроектосТа*
тута да се даде повече място на 
публичността в работата на ар 
Гамите на Общинската ехупщяМнения ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ОТ ОСВОБОЖ

ДЕНИЕТО НА ДИМИТРОВГРАДСКО 

И БОСИЛЕГРАДСКО

на.
СОКОЛОВА МАХАЛА — На 

събранията на избирателите в 
Сохолрва махала е предложен® 
Общинската скутвдна да раз- 
1\л1еАа възможността за откри 
Ьане на правна помоШ, от коя 
то' се нуждаят гражданите.

Две десетилетия за един 
край или народ е твърде къ 
со време но последните две- 
десетилетия за Димитровград 
ско и Босилградско, предста 
ЕЛяват твъдре много.

Тази година се навършват 
двадесет години от освобож 
дението на Димитровградско 
и Босилеградско от фашист
кото робство. В историята на 
тази народност настъпиха го 
леми преобразувания, 
на икономическото, така и 
на клтурно-псосветното по
ле. Благоприятните условия 
за развитие в СФРЮ и пра
вата които получиха отделни 
те народности създадоха ус
ловия за бърз темп на разви 
-тие във всички отрасли. В об 
ластта на икономиката се по

Затова юбилейната 1964 го 
дина трябва да бъде всенаро
ден празник за победите кои 
1тс постигнахме за двадесет 
години в границите на социа 
листическа Югославия и да 
постави нови задачи пред вси 
чки нас за още по-плодотвор- 
на работа в тази насока. В 
Босилеград вече са предприе 
ти известни мерки докато в 
Димитровград все още се без 
действува. Все пак още не е 
късно обществено-политичес
ките организации да изготвят 
планове и да започнат тяхно 
то реализиране. Има предло 
жение чествуването на дваде 
сетгодишнината от освобожде 
нието в Димитровград да се 
слее с традиционния фести
вал като при това се обогати 
програмата и. се направят из 
вестни промени в празн^нст 
Еата- В плана да се предвид- 
ят и такива 
чрез Съюза на бойците 
направи преглед на възпоме
нателните плочи. Да се пос- 
товят и в ония села, които са 
свързани с народоосвободи- 
телното движение. В Димит
ровград би трябвало да се от 
крие пометник на най-заслу- 
жилия борец срещу фашизма 
Васил Иванов—Циле. Ц в две 
те общини да се предприеме 
нещо за трайно запазване на 
събитията от 1944 година и в

Защо пропада босидеградското 

„ЧЕРВЕНО БОГАТСТВО“?
Василе градско надалеч е язе е Кооперацията пък в Горна Ля 

стно по сочните и хубави ябъл. сина не успя да -намери пазар и
за ония ябълки коил-в беше из 
купила от производтелите и те
зи дни трябва Да унищожи око 
ло 5 000 килограма.

Според свенения 'в Общинска
та скупщина тази годя-на в Боси 
леградско са пропаднали над 
45000 килограма ябълки.

Поставя 'се сега въпрос: 
Кой е виновен, че произведен»- 
те стоки не могат да бъдат ред 
лиз-ирани?

както
с«и.

Има даже и доста хектара за 
садени с тези благордни Дървче 
та Обаче в 
прозведеияята земеделските ко 
операции не предприемат доста 
тъчно мерки. От една сграна в 
това отношение има обективни

реализирането на

зей, галерия на картини и др 
уги манифестации които ще 
манифестират нашите успехи 
в различни области на наука 
та и изкуството.

Не е късно да се използва 
юбилейната година и да се у 
отановят награди 
лни успехи в областта на сто

трудности, свързани с транспоР 
Та. защото Босилеград е отдапе 
чан от останалите промишлени 
средища в страната но яма въз 
мюжности и начини тази труд
ност да се преодолее, ако коопе 
рагглите на време се

стигнаха огромни успехи. По 
явиха се първите ‘фабрични 
комини а някои 
ния

произведе- 
от Димитровградска ко

муна съперничат на някои ар 
тикули в страната и чужби
на. В областта на просветно 
то дело също се постигна не 
бивал подем. Почти във всич 
ки наши републики работят 
наши инженери, лекари худо 
жници учители. Появиха се

В никакъв случай на можем, 
да обвиняваме производителите 
защото те често пъти предла
гат своите плодове и по доста 
ниски цени- Земеделските коопе 
РаНЛи обаче не предпремат мер 
ки на време за реализирането 
на тези произведения и след то 
ва — неминуемо се стига до п° 
я-о-жених в което се намират гтро 
изаосдитепите на ябълки сега' — 
да ГД оставя!г да пропадат. а( 
знаем за търсенето на такива

погрижат 
за пласмента на стоката. Коопе 
рацията в Арлно Тлъмино нар 
рави тази година оплт да изку
пи на време ябълки от произ
водителите по добри цени Тя 
згамери пазар за 15.000 килогра
ма ябълки, които заплати на( 
пролзводителя по сравнителн0 
дебр-л цени Когато тя 
да изкупува ябълки и ог гари то 
Рията на босллеградската «(оо- 
пераЦия дойде се до недоразу
мения. А бооилеградската 
рация не намеря добър пазар 
за ябълките.

задачи и за специа-
да се

панството литературата, изку 
ството и Други обществени 
прояви. Това би било общест 
вено признание на ония,кои: 
•то със своето залагане и спо 
есбности дават повече на об-

първи доктори на 
Седемгодишните планове 
двете комуни говорят, че в бл 
изко бъдеще ще бъде наггьл 
но заличено икономическото 
различие, което разделяше те 
зи краища от останалите в ст 
раната.

науката.
на

поискаществото и по примера на 
Други градове то ще има огро
МНО влияние за работа на от 
делни хора. — Коюпе.

произведения на нашия пазарБ. Ник. добре.
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Вз Бюсилегра' дскише села Босилеградски пролетни мотивиПредстои едевтрифицироне на селата 

Мдекоминци, Груинци и Извор
Селата Млекоминци, Груинвд 

И Извор предприемат акции пс 
електрификация. Не0тдавна в
тези села са формирали отборц
по електрификация,
ръкоиодят с тази акцил.

За сега «ай-активни

ви
ното, ученицоте? — недоум* 
ваше Пролетта.

— Автобусите са свикнали 
минават като мравки, пък х 
да се срути и пропадне мое 
гьт какво е един автобус 
пред Вашата красота- Вие се 
уверихте, че кондуктьорите 
особено са внимателни към 
нежния пол, нали..-

— А учениците? — попита

Пролет иде! Иде Про1'лет! 
Дали някой хлапак изкре

щя, или нахалникът вятър и 
зсвири из комините? Звъниха 
весело капчуците, полетяха 
весели поточета, жукаха пче 
ли, бръмбари, мухички-..

Зимата смразява всичко. А 
пролетта! Ех, пролетта!.-, 

Юрнаха се гражданите в 
Босилеград, изсипаха се да я 
до,чакат весело... Набързо бе 
образувана Комисия за посре 
щане на пролетта. Комисия и 
ли отбор —1 все едно.

ли да излизат, и се заглави
ха на вратата. Докато да им 
пом .тнат отстрани, минаха де, 
сетина минути

Най-сетне на вратата заета 
на и тя, Пролетта!

—Красива е! — казваха 
„студек-тите”.

— Горделива е! — отвръ-' 
щаха служещите — девойки.

— Аух) каква е, разголена! 
— си рекоха по-старите же
ни и бабички и се попрекръ- 
стиха-..

А мъжете — за тях да не 
говорим. Цъфнаха като зел
ки лицата им. Някои по-въз-

скупшлна в Босилеград 
се да б-ьде завършена 
дина.

очаква 
тази го-

В акцията 
Ция на селата

по електрифика' 
„ от тозл район се

очаква да се включат и още ня 
кои села като Милевци, Белут -л 
други.

■които да

... са отбо
рите в Млгтсоминци и Грулнци. 
косято са събрали и голяма чд 
(я* от строителния
стълбове и АРУго, 
решение всяко Домакинство в 
«ай;«оР° време да внесе: па 
10.000 динара във Фонда за еле 
ктрификация.

Първата фаза

М.материал — пак-
а донели са — Учениците ли? Не се 

тревожете за тях..- И да за
гинат двама трима, както от 
•това! Тая година например и 
маха повече цяла паралелка

Барйе: Поправка на 
пътища и мостове

И любознателните гражда
ни заизлизаха. Весело говор
ят, радват се. Ще дойде тя-., 
Но с идването й изникват и 
безброй въпроси: дали е кра 
сива, знае ли да пее? (Има
ше хора, които бяха уверени, 
че през зимата гостилничар- 
ското предприятие ще доведе 
певица, и представата за тая 
певица свързваха с пролет
та,-.) Но певица не дойде, 
пък „Кингстан” пак си беше 
единственото място за развле' 
чение, а средствата —карти, 
билиярд, комар — не се про
мениха. Да, на билиярда бе 
поставен нов седеф, донесе
ни още няколко пръчки-..

Но, защо закъснява Проле 
•тта, къде се задържа?! Ня
кои казват, че не могла да 
мине на Власина — натрупал 
сняг, други, - че се предомисли 
ла и изобщо не искала да 
дойде.

Като по сигнал зазвътяха 
телефони. • .

— Хало, защо закъснява а 
втобусът с Пролетта?

— По обективни причини 
— поясняват от Транспортно 
то. — Пътищата са развале
ни, автобусът има дфекгг. Ка 
то светкавица не се върви 
по такива пътища...

— Какви кътища? За заба 
ва ли? Ама не интересува ни 
това, забавяваме се как си 
знаем и това не'е ваша работа 
ясно ли е? Има си компетен 
тни и за това, и те се гри
жат
та страна като непочува това 
което му се говори-..

— Пътища, пътища... пъти 
ща! — крещят от своя страна 
и ония в транспортното- Но 
слушалката е вече спусната.

от тази акция, 
в Общинската На събранията на изблрате- 

ДиТЗ в село Барйе, БооилетраД 
дко. е взето решение в течение 
на тази година на базата ага мес 
бно самооблагане да бъда до
вършен пъ[гл за Муруи и довъР 
шванс на училищната сграда. О 
ще преди няколко години запо 
йотата училищна сграда в Бар
йе ще трябва да бъде довършв 
Па| защото вече започна да се 
руинира.
Жителите от Барйе единодушие) 
изгласуваха местно само0олага 
не завършването На този 
жен обект.

както .изтъкват

ДОЛНА РЪЖ АНА: ЕЛЕКТРИ" 
ФИКАЦИя НА СЕЛОТО

През настоящата година жи
телите от селата Горна и Долна 
Ръжана както и няком махали 
П Горна Лиоина ще предприе
та 'е1кци1и по електрификация

Отборите по електрификация-
вече правят планове за обезпе
чаване на средства за тази ак- ва-
ция.

тшшьшжтт заемане
работници Часът по физкултура е завършен

но по „обективни” причини 
не се записаха и си презиму 
ваха дома-..

държали само я отмериха и 
прехапнаха. мустаци.

жание: „Нужен ни е. един 
работник, който би изълня 
вал следните работи: да чи 
сти предприятието, Да раз

Неотдавна бяха посоче
ни много грешки, допусна 
ти в Завода за заемане на 
работници в някои стопан 
ски организации в Димит 
ровград. При това бяха до

*После някой от компетен
тните на оформената коми
сия я подкани дл я заведе 
вкъщи, защото, когато върве 
ше по улицата, опръска с 
кал цялата си премяна...

Да не говорим, че по-късно 
като излезе, очите й горяха- 
Искаше й се час по-скоро да 
се разходи из живописното 
градче. Но да не й се случи 
същата беля, както при при
стигането, ходеше на гиги, 
специално изработени от пре 
дприятие- „Услуга”.-.

А когато дойдоха пред мое 
та трябваше да слезе, защо 
го един от придружаващите 
й каза:

— Ще минавате през мост- 
та, но няма да дишате, защо 
то може да се срути...

— Аха, а как -тогава мина
ват автобусите на транспор-

После тя трябваше да мине 
из двора на училището. Но 
недоумяваше как да направи 
това защото калта достига 
ще до гуша.. Виждаше как у 
чениците плават по нея и за
пита:

— Ами това, какво е?
— Нищо, тренират плаване 

А ония дето минават по она
зи дъска, коя.то излиза от ед 
ната врата и прекосяава дво
ра, учат балансиране-..

Изнанадна, Пролетта се ус
михна тъй милно и топло, че 
от локвите нагоре полетяха 
облаци пара. За късо време 
всичко бе изсушено и тя спо 
койно премина през ' двора 
следена от ученическите очи, 
които знаеха, че с нейното и 
дване пристига и Любовта...

Стефан Николов

нася писма, да отваря и за 
тваря вратата на вагоните- 
Тъй като при нас хонорарнесени заключения същите 

да се отстранят- Беше ре- но вече работи Петър Ста 
шено работници да ~ се приг- нулов и понеже'с него сме 1

сключили договор като със 
собственик на нашите дело

Завода иемат само чрез 
Ьтри това Да се държи 
сметка за имущественото им ви помещения, умоляваме 

ви да ни го изпратите, за 
щото ние не можем да го 
уволним, а двама работни
ка ще ни бъдат излишни, 
т. е „1ДРУП РАБОТНИК 
НА
МЕМ”.

състояние, образование, кв 
алификации и др. качест
ва.
Въпреки това някои стопа 
нски организации* пог-точ- 
но техните ръководители 

търелт нячини да изигра 
ят тези заключения под

крещи оня от друга-
МОЖЕМ ДА ПРИЕ

Такива писмени, а често 
пъти и устни искания от 
страна на предприятията и 
учрежденията създават са 
мо тру. -ноФгк в работата 
на Завода. По настоящем, 
за работа в Завода са се 

приявилц 703 работника,, 
от които жени 308- Най-

претекст, че в техните, пре 
(дприятия отношенията [са 
специфични, 
време се разшири явление 
то на работа да се приемат 
жените на работните, съот 
ветно мъжете на работни
чките, които вече работят 
в съответните предприя_- 
тия Като оправдание се 
привежда че възнагражде* 

им са ниски и че ако 
и жената

В последно

Няма що, закъсня Пролет
та и толкоз! Но нека- Свикна 
ли сме вече. През зимата и 
по няколко деня не получава 
хме вестници, поща, пък си 
жшзеехме.-.

Но едно хлапе изкряска:
— Иде автобусът! Идее!.-.
По-пронизателна свирка ня 

ма да бъде измислена. Всич 
ки хукнаха пред „Кин-стан” 
да го посрещнат- Ония, кои
то бяха по работните си .ме
ста накичиха 
Служещите от по-отдалечни- 
те учреждения завиждаха на 
служещите от Общината, ко 
ито ето спокойно могат да 
надничат зад прозореца и от
близо да видят всичко.-.

Някой от групата се втур
на, отвори вратата и не доча 
ка — пъхна се вътре... Оба
че и пътниците бяха тръгна

много работници търси пре 
дприятието „Пут”. От иска 
ните 150 работника са пое 
тъпили вече 30 Тук работ
ниците не искат да отиват 
защото работата е времн- 

Те искат да намерят 
■работа. В ,Ди-

Къде губим времетонията
работят мъжът

ще се поправи мате
риалното им състояние. Та 
кива тенденции особено из

тогава
ена.
постоянна 
ле” също не искат да се за

Повод за настоящата беле
жка даде случката със зака- 
заното годишно събрание на 
движението на гораните в Бо 
силеггад. Същото бе определе 
нс за девет часа, а започна в 
десет!

Това е само един пример, а 
това явление се повтаря поч
ти па зсякс заседание, събра 
и: е, съвещание, конферен
ция, договор и пр.

Поч^и без изключениие се 
чака пловин час, час или о- 
ще повече.

Причината за -това е позна 
та. Или ще се протака започ 
ранете- на конференцията и- 
ли закъсняват участниците до 
ри и един час след определе 
нсто време или компетентни 
те, които са насрочили кон- 
кс-ференциста, чакат, вър
шат последни подготовки и в 
това изчакване минава време

дват на време. И защо зарад 
един или двама другите тряб 
ва да чакат цели часове..:

Обикновено участниците в 
Конференциите и събрания
та са служещи а тъй като съ 
бранията се провеждат през 
работното време, то те напу
скат работното си място. И а 
ко за един договор или съве 
щание, които траят половин 
час, или по-малко са принуде 
ни да чакат един час — не е 
*ди това престъпление към 
службата която вършат.

Би трябвало да се въведе 
веднъж реД защото мнозина 
съвсем не без причина се пи 
тат — защо губят времето си. 
поради явашлъка на един и 
ли друг отговорен,

Има ли нужда да изчисля 
Еаме загубите от тия изгуеб- 
ни часове, когато всеки може 
да си пресметне, ако 50 ду
ши в производството губят е 
дин работен час, колко ще 
бъде изгубено.

А да кажем, че годишното 
събрание на Движението на 
гораните не бяха само петде
сет души.

пъкват в столарското пред 
приятие ,,Циле” и комби
нат „Димитровград”.
Преди известно време Юго 
.транспорт от Димитровг
рад е изпратил до Завода 
за заемане на работници 

писмо със следното с"Ьд-ьр

на работа, защото се 
известни изисква

прозорците.емат 
поставят
ния за 
работниците, а това влияе 
върху
им през първите месеци.

квалифициране на

възнагражденията

Б.

Буцалево: Поправка 

на селската общест
вена сграда

Жителите ра малкото боскле 
градоко село Буцалево, което не 
Наброява повече от 60—70 къ
щи решиха таза година да поц 
равят обществената сграда, «оя 
то вече беше започнала да сб 
разпада. Тъй като тази сграда 
е единствената обществена сгра 
да, която се ползва за събра
ния «а избирателите сградата 
ла бъде поправена на базата на 
местното самооблагане.

то.
Оттук изниква един твър

де своеобразен еъпоос — за
що онид, хоито насрочват кон 
ференцията чакат ■ да мине 
времето. Защо не започват 
геднага и по тоя начин да 
.научат” .участвуващите да и Ст. Н,Босилеградскитс магазини са без аран жирани витрини
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ПАК ЗА КРИВОДОЛСКИТЕ 

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ
->а

бори и Съюзът па— И аз мисля: така...
— Днес в поезията тге се обръ 

ща толкова внимание ма форма 
та. Съдържанието е по-важно. 
Що се касае до стихотворението 
ма Марика — доволен съм. Са-

Не е лошо през тези мдртов 
ока вечери да' се намерите в Бо1 
силс1рад. Вашето внимание то 
Волно се приковава «ъм ИконО 
МиЧОСКОТо училище 11 ГИМ|ИаЗ-Ч 
ята. Още е първия лгра«1 оттам.

тече да се 
младежта и.

Предлагам занапред предва
рително да бъдем осведомени 
кой м какво ще чете, за да мо
жем да се подготвим за диоку

са виновни. Някой ден може 
би някое от тях ще се про
мъкне през направен отвор в 
магазина или в мандрата. А 
никой като че това не забел 

никой не прави забе 
на стопаните. Селото

В Горни Киводрол край ре 
кичката се намират две коо 
перативни сгради. В едната 
се помещава магазинът на ко 
операция »Сточар« от Камени 
ца за снабдяване на населе
нието и един салон, който сл 
ужи на селяните за събрания 
вечеринки, танцови забави че 
тене на вестници и накрая за 

и шах-мат. В

сия.
— Имам над 80 стихотворе

ния и три драми., доверява ми) 
една другарка ио очце не ис- 
«йм да 1издизам с тях... Пожъс-

язва и
лежка
счита че сгадите са коопсра
тивни и малко грижа проявя 
ват за тях, кооперацията чи 
и'го служители два пъти сед 
мично идват в обиколка на о 
Ечарниците също така не' пре 
дприемат нищо. А добитъкът 
чеше вратовете си од стените 
кърти с рога мазилката на т@ 

»безстопанствени« сгради. 
Подобен е случаят и с коо 

леративният салон в село До 
лни Криводол, който вече е 
заоиличал на обор-

Не е ли крайно време някой

ою.
* * *

игра на карти 
другата се помещава и манд 
рата на кооперацията, в коя 
то се прави кашкавал през ле 
тните месеци. Ясно е че сгра 
дите са необходими но начи 
и'ьт как се пазя-т оспорява не 
обходимостта им за коопера
цията и селото. Нерядко ко 
гато селяните пуснат добитъ
ка на водопой ще видите как 
някое добиче руши с рогата 
си стените на сградите откръ

С идването па пролетта в Бо 
силеград отиват и младежите. 
Кой па школуване кой на рабо 
Та. Главното е, че — отиват. И.1 
чезнат като снеговете иа Равни 
Дел и Параловска чука, заедтго 
с тях;. Първо о'гкъм града, а сд 
ед това до самите върхове И е 
дам дени изчезват, зд да гп сме
ни хубавата зелена премина на 
пролога.

Сега е още зима и в Средно
школския клуб два пъти месеч 
но ое устройват танцови заба-

зи

да поеме грижата за тези сг 
ради?тва цели пластове мазилка и 

сградата губи много от външ 
ния си изглед. Добичетата не

Генади Ставров 
Г .Киводол

ви.
Без да се организира добре та 

зи вечер танцовата започна. Ня 
1кой отворил вратата и ученици 
и ученички, младежи и Девойки 
изпълват малгсат зала.

— Всички да излезат навън, 
ва да можем да им дадем бл< 
лети!

— Не може защо ни пуснаха 
преди, а сега искате да давате 
билета.

— Ще се излиза ли?
— Не.
— Аз ие се мърдам оттук...
След няколкократни, убежде 

мия всички сс .съгласяват.
— Ученици, другари .и Друга 

рки, аз' предлагам тази вечер 
танцовата Да'се закрие, за ут
ре -когато се организира по-доб 
ре устройте танцова предлага 
директорът...

И танцовата с това загт ршва- 
1 'Само приказките продължават 
Кой е виновен, дали е прав ди 
ректора когато- отнема и тева 
развлечение на младите. И. да 
ли, какт-о често практикуват сра 
дношколците, устройват тагщо 
ви от ,.закрит тап’’ като се знае 
че произшествията правят — у 
чфницнте...

Наскоро ще бъде завършена новата училищна сгра
да в Босилеград

МЪКИТЕ НА МЛАДЕЖТА 

ОТ РАДЕЙНА
Л!о трябва много и много да чезапочват да извират групи от 

ученици и ученички шуми® 
приказващи за сгодите и несго

*е!
•— Мене ме интересува 

кво другарят е иОкал да каже 
със своя разказ по-точно откъс 
от незавършен разказ? Той опис 
ва явления които смятай за чу 
жди на босидеградската дейст
вителност ..

— А аз пъ« мисля, че случка; 
та е действителна и трябва Да 
Ье опише.

— Съмнявай се във всичко 
Нова. Не може една мома, при 
•гова учемичка да „се продаде" 
за две хилядарку..

— Може и да е било...
— А?Угар11 иохам, авторът да 

съ°бщи заглавието на разказа-
— Това дн е най--важното, от 

товаря авторът. Заглавието-., то 
не е вжно.

— Исрам да зная.
,__Е тогава да вя каже: юога-

то завърша целия разказ — то 
тава и заглавието ще ви съоб
щя Такъв е моя принцип на 
Писане. ПъРво напиша произве 
декието а след това му давам, 
заглавие.

— Симе, ж>добре е било, АД 
сн написал целия разказ, па то 
гава да го четаш Така...

— Ще напиша н продължени

ка- /даде на ученическия живот.
Ако се намррите в училищета 

— там е още по-живо. Почти 
вСяка вечер репетира фоотклод

Красиво е нашето село. Мл 
адежта, останала в него на 
стоява да го разхубави и да 
го направи удобно за живот. 
Бори се тя да доведе час по 
скоро електричество в селото 
участвува в Другите видове 
комунално строителство, не 
изостава и в културно-прос 
ветната работа. Обаче, когато 
след изморителен труд поже 
лаят развлечение вратата на 
салона остават затворенипред 
тях. Компетентните не ни пр 
ечат, когато трябва да рабо 
тим на пътищата обаче не ни 
позволяват да влезем в сало
на. А ние всяка година заема 
ме първите места в спорта, 
по шах-мат устройваме в на 
вечерието на всеки празник 
•Хубави литературно-художе

ствени програми в което чес
то ни помагат и учениците 
от нашето село учещи в Ди 
митровград. Посетили сме не 
веднъж Силовци Петърлаш и 
дурги и сами си обезпечаваме 
необходимите пари за работа 
на организацията.

Затова именно и пишем. 
След резултатна работа и по
лзотворен труд за социалисти 
ческо изграждане на селото 
младите имат право и да се 
забавляват. Сигурно е, че съ 
знателността в труда е залог 
и за културно забавляване и 
няма защо -тогава салонът да 
остава затворен за нас.

ната секция. Група ученици и 
ученички ПоД РЪКОВОДСТВОТО!

на преподавателите сц разуч- 
ват х0ра. И несръчната акорде
-анна музика все пак може да- 
послужи- Поне за рещзетмраие». 
Младостта не знае за умра...

ма събрание литературната сек 
цня.

В една от училищните
Отбиваме се там.
Над 40 ученици и. 

заели ученическите скамейки ка 
то за час. Председателят откри 
ва събрането с кратка уводна! 
бележка и съобщава дневния 
ред за тази вечер.

— Значи и таза аакер ще че
тат младите?...

стаи и,

ученички

Цветан Димитров 
с. РадейнаМ. Андонов и

БАБУШНИЦАМлада черноока ученичка че 
те, стихотворенис|,. вдъхновено 
от Д1ГЧНО нещастие. След това 
чете председателя на секцията 
на начинающите писатели Си
меон Йосифов който вече по
стави една своя драме на боси 
меградската сцена.

— Другари и другарки, стиха 
творението на Марика Анастасо 
ва ми харесва — забелязва един 
учоии-к.. Тя умело е пренесла 
сво-ите чувства.,,

— Аз мисля, че на места е жс 
рттвувала- съдържанието зарад 
формата.

Предизборната дейноеш е организа
циите на СК завърши

IV и V пленум на ЦК на 
СЮК и Писмото на Изпълни 
телния комитет във връзка с 
подобряването на селскосто
панското производство, бор" 
бата против отрицателните я 
вления в работата на коопе' 
рациите и техните органи, на 
училищните отбори местните 
общности и т. н.

Още през месец февруари 
бяха предприети мерки за пр 
свеждане на предизборните 
конференции в организации
те на СК в Бабушничката о 
бщина.

До сега във всяка организа 
ция на СК са проведени по 
две и повече предизборни ко 
нференции. На тези конфере
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нции членовете разискваха 
за състава на организацията 
и приемането на нови члено
ве, за метода на работата, пр 
едотоящите проблеми на по
литическите организации.

На подготвителните конфе 
ренции в селските организа
ции се разисква по провежда 
нето на становищата на Ш

ето. -
— Другари, макар че Йосифог 

ни прочете само един откъс от 
недовършен разказ смятам, че 
можем, да диекутираме на таз-д 
гама. крещу явления като това; 
което той обработва; трябва по

Първичните орг!аиЕязаЙИй
по учрежденията разисквах^ 
върху ролята на жилищната
общност върху работата на 
обществените служби з|а отно 
щението към гражданството, 
явленията на бюрокра)‘тиз’ьм 
идейните слабости както и 
върху проблемите на разпре 
делението в обществените сл
ужбй.

по въздушен път -— при кихане, разговор, при което пръб 
ките с грипния вирус се вдишват от здравия и го заразя
ват- Входната врата на грипната зараза са лигавиците 
на носа, гъдлото и трахеята- Малките деца, особено кър
мачетата, са по-склоннц към заболяването.

Днес медицината разполага с ефикасни средства за 
лекуване на тазиболест и за предпазване от отбелязаните 
услжонения- Тежко болните се лекуват в болниците. Ле- 
коболните трябва да се изолират в къщи и да не отиват на 
работа до пълното им излекуване. Стаята' на болния трябва 
редовно да се проветрява и да се излага на прякото дейс
твие на'ултравиолетовите лъчи, защото обикновеното 
ло не ги пропуска. При кихането и кашлицата болния тря 
бва да упогребявт носна кърпа за да не шири заразата. 
Носните кърпи трябва по-често Да се сменяват й да се ва 
рягг навсеки 15 минути Болният трябва да се храни с леко- 
смилаема храна, богата с витамини, като например с мля
ко, компоти, плодове, плодови сокове и др. 
горещ чай и горещо мляко ускоряват оздравяването- Сла 
гането на топла тухла дествува успокоително на болния. 
Деца заболели от грип не трябва да посещават 
дини, ясли и други многолюдни събрания.

ГРИПи теми

В последно време грипът захвана някои части на на 
шата страна във вид на епидемия, която заплашва с по- 
широко разпространение. Разбира се това не е за пръв път 
нито у нас, нито по света.

Грипът е ос-тра заразна болест, която може да полу 
чи широко разпространение и да нанесе големи вреди на 
производството, тъй като изземва от трудовия процес мно 
го хора- Тази болест започва внезапно, с повишена темпе
ратура, студени тръпки, зачервеняване на очите, гравобо- 
лйе, гърлобол, хрема и характерни болки в мускулите и ста 
вите а понякога и повръщане и кървотечение от носа.. По 
някога болестта се усложнява с пневмония, възпаление на 
ушите, околоностниге кухини или със засягане на бъбреци
те и сердечния мускул- Пренасянето става от болния вър 
ху здравия. Особено заразяването е максимално в самия 
разгар на заболяването у единчовек и затова се случва да ра 
заболеят цели семейства. Пренасянето на болестта става

вПървичните организации 
предприятията се занимаваха 
с проблема и на производен 
вото, ролята на органите на
самоуправлението
нието на комунистаТе 
проблемите на производство- 
то и производителността на
■труда.

оггък

за отноше
къМ

Пиенето на

Всички отчетно-изборнй х® 
нференции в организациите
на ЦК ще се проведат на 2 
и 28

детски гра-

март т. г.
Ц КОЛЕВ Иван Деичев
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мат, 
цът.

Всекиму собственият сто 
е най-важен. Най-силно 

а тях ще уни 
— заключи

размисляше личествено погребение?” 
деше се Ян.

„Жива истина, също кат» 
да погребвам рожден син” 
тържествено обещаваше ста
рецът,

Отведнаж Ян беше облят 
от чудна радост.

„И въоръжени войници ще 
носят саркофага-

И ще има хубави коне? Ще 
стрелят с пушки, И ще бият 
камбани?! И много хора ще 
ме изпратят до гроба?!” хъл
цаше Ян в кошмара от неско 
посани въпроси.

„Всичко ще бъде както ти 
желаеш”, обещаваше старе
цът. „Ако искаш ще се задъ 
лжа писмено- Можем Да оти- 
деме при- адвокат.”

Ян замълча, мереше и раз 
мисляше и изведнаж, след ка

________________ то се съгласи
с предложе
нието, радост 
но извика:

„Ще остана 
За такава ху 

бава процесия струва да орта 
на- Защо ми е белият свят? 
Оставам!”

Твърде рядко се удаваше 
на стареца такъв удобен слу 
чай така сладко Да се смее 
като този ден.

отаре- чу-

мах
те побеждават, 
щожи готвачът 

'Ян.
Звънецът кънтеше 

нетърпеливо. Ян дори 
мръдна, но гледаше през про 
зореца, низ пътя, Пре3 расби 
щата, който кривуличаше 
през далечните поля.

все по
не се

— Но -той 
лови риба. Това 
казал кой знае

не смее тук да 
съм му вече

, колко пъти,
Старецът замахна с ръце и 

хвърли във водата преоста- 
налите късчета хляб. 
това гледаше шараните 
участвуваше с голяма любов 
Ч тяхната битка около, хдя- 
6а, все докато пътечката,, ра 
з^лонява^ки с^, не се откло- 

от брега на езерото. Дой
доха до алеята с древни-те ке 
стени.

След това старецът 
мощял. глас заповяда да го от

ЛС1ЧВС1 еветлост ЗВЪ
НИ"” — подвикна му мимохо 
дом камериерката.

Той нито се обърна, но уне 
сено гледаше гористите про
странства в далечината.

— Яне, ти глух ли си, 
ваш ли звънеца?! — пак вик 
на някой прсз полуоткрехна 
тата врата.

— Нека звъни! — 
разгневено.
След това от ______
един ъгъл и 
м^кна куфс- 
ра, съблече 
горната част 
на ливреята 
и започна да реди вещите си. 
Домакинята, цялата червена 
от гняв, влезе в ртая-та:

След
като

чу-
ни

отвърна с изне-

I’.

Г
кара на гарата. Току що му 
предаде пощата, която беше 
донесъл млекарят, Ян събра 
храброст и рязко проговори:

„Искам да откажа служба
та!..,”
,-Веднага-след това той почу 

Ествува голямо облекчение. 
Старецът беше слисан от не- 
риятната вест. Стори му се 
че никога вече не ще може 
да намери такъв добър мла
деж и толкова да го заобича. 
Обещаваше му баснословни 
богатства, само и само да ос
тане. Обаче' младежът отгово 
ри: „Нищо не ми трябва, са
мо -трябва да реша. Останали 
те младежи пътуват по света 
отиват чак в Америка. Така 
виждат много нови неща и 
след това имат. цяла зима за 
какво да приказват. Ето, тък 
мо, вчера разказваха . какви 
Есе страни и градове има, 
там в широкия свят. Крайно 
време е и аз да тръгна на 
път, в този свят. Да не съм 
аз нещо по-долно от останали 
т-е? Трябва ли като сляп да 
гледам с чужди очи?”

— Негова светлост звъни! 
Мръдни се ленивецо! Побър
зай!

— Не, аз не искам вече да 
го обличам, не искам да го 
водя на разходка, не искам 
вече да му служа! — обясна 
ваше Ян.

Владислав Ст. Раймонт 
НР Полша

■\ 1

— Я го виж! Веднага тръг
вай! заповяда му домакинята 
с такъв застрашителен глас, 
че Яд уплашено облече лив
реята и бързо изтича към 
другия край на полската къ 
ща.

Йован Бйелич: На плаж

Годишно събрание на Културно-просветната общност в Босилеград

ОБСТОЙНИ РАЗИСКВАНИЯ 

ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА КУЛТУРАТА
който лежешеСтарецът, 

покрит със зелено одеяло, по 
глава' и благосклонновдигна

каза:
__ Ослал с исе? Облечи ме

ще отидем допо^гопличко, 
големия парк.

■Културно-забавният живо-т 
ще се подобри, ако правилно 
се разподелят силите ако за 
ангажираните покажат пове
че интерес кт>м проблема на 
Културно-забавния живот.

Тия и редица други заклю 
чения бяха посочени

често било подценявано.
Истина е че Културно- про 

светната общност, в течение ' 
на няколкогодишното си съ- 1 
ществувание е постигнала за 
видни успехи. Материалните 
средства Са били (а и днес. са( 
основната пречка която е сп 
ъвала всяко начинание. Но от 
миналата година съществува 
фонд за културно-просветна. 
дейност, в чиято каса годиш 
но цгритичат няколко милио 
на дойнараГ. > . " ■ —

Оттук и решението на Уп- • 
равителния отбор гнц Култу-,.. 
рно-просветната общтост да 
набави киноапаратура за съв 
ременно прожектиране на: 
филми набавка на отолове и- 
адаптиране и реновиране на 
съществуващата кино-зала.

Ние няма да се спираме по 
отделно за градското читали 
ще, библиотека- киното защо

вните посетители на киното, 
градското чцгалшце най-рев 
носните членове на библиоте 
ката а което се състоя на 15 
март в помещенията на гим
назията.

Въпросът за културно—за
бавния живот е бил не един 
път въпрос който се е наме
рил в центъра на внимание
то на отделни организации— 
Съюза на младежта Социали 
етическия съюз и пр., но кой 
то не винаги достатъчно е ра 
збиран и неговото значение 
в преобразованието и превъз 
питанието на хората е доста

с

Младежът, доловил добро- 
поглед на старецасърдечния 

започна да работи, както все 
Изми го, облече 

креслото край
ки друг ден. 
и го сложи в 
масата, на която камериерка 
та беше сложила закуската.

Копнежът за замислените 
чудеса от далечината се раз- 
буктяваше в него, като го во
деше някъде в неизвестното.

„Ама си глупак”, разсърди 
се старецът и му каза да вър 
ви. Но бързо се рзкая и го по 
вика да се върне, като му го 
вореше укорително: „В гроб 
ще ме откараш!”

Ян стоеше безпомощно и 
не знаеше какво да отговори. 
А старецът говореше как о- 
ще по-рано е определил след 
смъртта: му. като награда., -за ; 
преданната служба, да му о 
стави доста пари и парче зе
мя на 
вее и да

в отче
та на Културно—просветната 
рбщйост излъчени от широ 
ката, принципиелна и обстой 
на дискусия която, се разви 
на заседанието на Културно- 
просветната общност на кое
то присъствуваха и делегати

__ Старецът е почти налъл
но парализиран — размисля 
ще Ян, като в това търсеше 
някакви мотиви за своята но 
вонастъпила - борба за същес

!

твуване.
— Какво е време-то? Хуба

во?!
__ Отвратително — мърмо-

грубо Ян, като все още 
себе си бунтовни

от училищата, представители 
на гражданството — най-редо

Г -1 с. т ::•
реше
правеше в 
чески планове.

* Премести стареца в колич
ката, заяви го в кожена пок
ривка и изкара на верандата. 
Това го правеше така несръч

час

!

което ще може да жи- 
го обработва.

нехайно, - че всеки
някой от екъпоце-

то за тях е писано не един 
път.

Повече внимание

но и
удряше в 
нните- мебели.'
' Вървяха към големия парк 

който ги мамеше с боите си. 
В сивкавия въздух трепере
ха дръвчетата със есенното си 

Водата на езерото 
блещука-

:
„Дали ще имам толкова голя 

ма част земя,- че ще може на 
седне куче,” -.подигра-.

ще отде: 
лим на дискусията която яс- ’ 
но показва че момента за про 
дълбочаване и разнообразява 
не на културно- забавния жи 
вот е твърле благоприятен, 
тъй като вече се чувствува и

■нея да 
ваше се Ян.

■

„Ще ти подаря цели 300' де 
а ще ги получиш веднашаренило. 

като гаснещи очи, кара,
га след моята смърт.”мъглата, 

тъга.
ше през воала на 
Над предела надвисна

— Мрачен ден! — мърморе 
ше старецът.

— Разбира се, когаго запо 
чне с мразове, 
вършва с дъждове — мъдру 
ваше Ян.

звестно' оживление сред заин 
тересованите.„Да, но никога се не знае 

кой е пръв на ред” размисля 
ше Ян. Ето защо след избиране на 

Вечето на общността, броещо 
11 члена се пристъпи към фо 
рмиране на подотбори какви 
вито са за киното, народник 
университет градското .-чита
лище и библиотеката 
бор за оформяване
деен театър.

Накрая веднъж раздвиже
на тази дейност не трябва да 
стихва, а от всички страни Да 
се ускорява защото както по 
каза дискусията в тоя отра
съл на общеетвения 
стоим назад-

„Ако ти умреш преди мене, 
майката 

ще бъдеш погребан 
мой син. Освен това вся

обезателно за-
земята ще получи
•ти, а ти 
като
ка година ще ти давам тър-— Ух, бесмислица! Откарай 

с шараните, и подот 
на само-

ме до езерото 
до самия бряг — заповяда му 
старецът и започна да се иг
рае, като хвърляше трохички 
хляб във водата.

жествен помен.
„Наистина ли ще имам ве-

Четете и
разпространявай
те вестник 

„Братство“.

Гладката повръхност 
запно изтръпна; в дълбочина 
та блещукаха гърбовете на 
шарани. Започна битка око
ло хляба, От време на време 
над водата се показаха кръ-

вне',

живот

гли устенца. Ст. Н.• Методи Петров: Димитровград който изчезваГолемите всичко отне
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(А&СхледиЪ Стрсш

Александър ГиговХУМОРЕСКА

Ло името на Димитровградската река
Към иашитс реки.

ОБЩИНА АЗБУКОВЕЦ
Преди известно време в печата една наша другар

ка бе пресметнала, че във всеки град имало неграмотни за 
една община.

Във връзка с това предлагам всички неграмотни от 
различните общини да ги преселят на територията на ед
на община и тя да се нарече Азбуковец.

За тази цел предоедателят на общината, подпредсе
дателя и секретаря трябва веднага да се изпратя^ на но
ва дължност. Председателят трябва да подписва своите 
окръжни с(+ + -*-), секретаря с два (++), а отборниците 
с един кръст (+).
Тази нова община би била

които нос ровврад моЖ/С често дя се ЧVегддтгггьягй г 7'ката яо"°протлчапрез Димитровград Това о6ст0- Димитровград, извира в бкл0ио
те на Стара планина» под върха 
Ком близо Ао село Гинци НР 
България). В горното 
рие се нарича Гинска,

дали Димитровград 
Нишава. е на Река

’ Сьшеетвуват.мкого мнения а
тноф о името на рек&та, която 
тече през Димитровград, ,ко^ 
по мн0го иеща с* застарели, 
Н-не даваме предимство «а мне 
иияТа на Цвиич <л Цв)е-гич 

Смятаме!, че

ятелство създава трудности и 
географските научни 
географските атласи 
пор'ад и различната номонклату.

трудове, 
и секции си тече

понеже
Тече през селото около градче 
то Годеч се нарича Годечка ре

ра.
За да избегнем няма нужда дя 

делим основното течение 
«а Нишава

строго научно 
цитираме на литература, ще ои 
послужим с разширени — кома 
птирапи точки изводи.

Авторът Й .Мишк0вач 
ята „Хидрография"

«а ре
което има ясно на 

правление изток—запад, на ня 
колко имена, поради това, ч* 
всмдата минявала една Държав 
на граница. В това' 
Димитровградчан и

експериментът на. ка а от Калотина до вшиването 
на Ерма се нарича- Нишава,.

В основните положения

Първо, в нея може да се пести. Няма да съществува 
нитго поща, нито училище, нито реформа 
ник.
Най-известен в нея би бил 
отпечатък на пърста- 

В нея биха

нито стенпест- в сво мне
нието иа Цвиич приема и Цве_ 

се образува гич' 1К°йто пише в „Гласника на' 
от лае по големи реки: Гинскя, географическото дружество на 
река—ъДя.сиа и Ерма или Голя Сърбия" (том 15 от 1929 годи- 
мя река—лява Чак когато

пише:човекът, който има отношение 
напълно оп

равдатеино наричат реката 
Нишава самото име 
па хората. В Д тмитров г-радохо 
има народна поговорка 
Шава. нит0 мърда-" и-та съкрате 
но „ни шава ни мърда", което 
име и понятие е може би свъ

на-голям Реката Нишана
живеели хора с най-здрави нерви. Гражда

ните няма да получават покани.
Младите хора биха се взимали веднага, защото не 

могат да се дописват Ергените биха били дъджни да взи
мат девойки само от тази община, за да се запази ра
сата, т. е. децата да се раждат неграмотни.

Тази територия би била без 
грамотни доносчици.

Няма да се 
Когато вали

СИ
е бляскаиа Белград). Главният извор иа 

река Нишава е Гинската реха^ 
която тече през Годеч. Калоти
на и Цариброд :и получава ‘те
хните имена

се.
влеят една в друга регата за
почва да се нарича Нишава^ 
Макар че населението

„нито

покрай
двете реюг често нарича и 
Нишава. По-нататък 
„ Ара го м а-н ск а т а река и Лукави 
ца се вливат в Гинека, рока. на 
която е Цариброд покрай кой- 
то води 
Реката Гниска

Ежевица коятО 
още се нарича Драгомакска во 
Аа.' е първият по-Голям, приток 

Гинс.ка рака и може 
.смята за втора изворна река иа 
Нишава. Река Лукавцца е вто
рият по-голям приток на Гине. 
(ч-а река и може да се смята за 
трета изворна река на Нишава- 
Тия три реки: Гинска. Ежевица 
и Лукавйца. между к^ито е 
Гинска река май-главната, а 
Другите две нейни градители Я 
Ргирок смисъл на думата обра
зуват Нишава.

писатели, грамофонй и гягше: рзано с водите ;на рахата, коа-. 
то теч*
Вероятно и името на град Ниш 
е свързано с река Нишава 
дно из Аруг0 произтичат.

Река Нишава от вливането 
й а Морава при град Ниш до 
село Калотина има 
•ггйно направление на 
йм. Само малка част от течени 
сто променя направлението «р 
сто е свързано със старопланиЧ 
ския планиски релеф на мест_ 
Носта. където тя извира. Порб 
Ай това ние изнасяме предложа 
1*и“. че река Нишава трябва да 
Се нарича оная част от водите, 
които извират при върха ком* 
минават през село Гинди. полу 
чават притоките си. и се вливат 
При Ниш в река Морава. Дими 
тровград и околноста му лежат 
на река Нишава.

през Димитровград.назнае кога настъпват годишните времена, 
дъжд хората биха си помислили, че е есен. 

Всички хора би били щастливи. Няма да четат 
а. Няма да негодуват поради нещастната съдба на 

кралица Драга, коят0 никак да забременее и няМа 
ят, че при нас има кражби.

Освен това няма да бъдат задължени да 
различни списъци.

В тази община ще живеят най-мирните деца на Бе
лград. Немирните деца ще заплашват с азбуката и фотог
рафията на Вук Караджич.

Ще се премахне съденето, 
гато ги прегазят, няма 
щото са неграмотни.

Забавният живот

да се

Цариградското шосе. 
приема водите 

от лявата
и епеча-

на реката Лукавица 
страна под Цриброд.да зна-

Вто-ри автор, който 
раме
е М. Миличевич. В 
пише: Населението има следни 
те названия: окешо Годеч в мес 
поста „Зли дол“ извира вода, к<1 
ято се нарича Годечка река. 
Тя т че към Цариброд Над 
Цариброд Годечката река прие 

водите на реката Ежевица 
к- ято минава през Драгоманс. 
крто дефиле. Годечката 
пък минавайки Цариброд полу 
чава малко гиод то® а градче ре 
ката Лукав,ица. Вече од Цариб 
Род надолу Годечката рака се 
нарича Царибродска река, Под 
След Суковскця мост реката се 
дите на Ерма (Голяма рака). 
След сук-евския мост реката с* 
нарича Нишава. Требва да се 
признае че много хора от на
селението и °т други краища 'Л 
Ерма >и, Царибродска рака нари 
чат Нишава.

Според Владислав Карач Ни
шава е една от по-гошемите ре 
к-л в Сърбия. Тя се образува от 
две реки: Ги-ноча река и Ерма, 
които се вл^тват една в друга в 
нашата страна на 5—6 к-иломе 
тра, когато' влезгиат в страната.

СветсвИо !кзв 1ошия географ 
Йван Цвиич описва мацалото 
на рака Нишава по следния 
начин: Нихава извира във ВъР 
ховете около Драгоман и в горно 
то Си течение се нарича Ежеви) 
ца Тече през Арагоманското 
дефиле, при Кашотина нейната 
Долина се разширява и от тук 
се нарича Нишава. От лявата 
страна приема река Луковица, 
а понататък пак от лявата стра 
на 'л Суковскта река.

Прйрбни м,нення са гтубликуч 
вани от страна на географи спе 
цяалисти и вярваме, че има о 
че такива особено в българска 
та географска литература.

Сред населението оп- Д-имцт-

ще цити- 
по набелязаната тема(изпълняват праволи

своя труд ведите

В по тесен смисъл на; думата 
само ГиНоч|а река и Ежевица о 
бразуват Нишава Тс-ва положЛ 
ние изказано в последното изри 
чение е «ай-близко до мнения 
та на Цвиич и има достатъчно 
Лействтеснти оправдания"-

По-нататък Е. Цветнч пише: 
Реката ЛукавиДа се влива в 
Царибродската река или Ниша 
ва Цариброд е на Нишава.

В същност е основата на тая 
р)абота се -намира положението

защото пешеходците, ко- 
пред съда за-да дадат заявление

ще бъде на високо равнище. Вся
ка седмица би се провеждало съревнувание за най-негра- 
метен гражданин. Първа награда ще получи оня, който се 
уплаши от мастило.

ма

река

При посещение на чужденци общината Азбуковец 
Ще се преобразува в място за глухонеми.

Чужденците ще бъдат -трогнати от нашата грижа за 
дефекните.

На края моля това мое предложение сериозно да се 
проучи и да ми се отговори устно-

Влада Булатович-Виб

Практични съветиАнендот || Волентин и есесовците Ако искате вратовръзката на 
вашия мъ ж винаги да има ху
бав цвят и свеж има, от време 
навреме трябва да я слагате на 
;Дталъп", т. е. парче тънъ« кау 
‘тон изрязан точно по формата 
На вратовръзката, обаче малко 
по-тясна, трябва да се 
в самагга 
това да се държи известно, вре- 
Кк на пара. Когато след това се 
осуши тя ще изглежда като но 
ва и изгледена.

ли сапунена пяна. Трябва да се 
изгладят докато са още влажни.Известният европейски хумр' 

ргаст Карл Валентин бия огор
чен противник на нацизма и ч^ 
ОГо пъта насочвал остротата ня 
«вя Аух към Хитлер Това бъР 
Во дошло до ушите на Гестапо- 
Го- Една 'вечер в Хумористич- 
мия театър в Мюнхен веднага 
След излизането си на сцената 
Валеитн протегнал ръка за хмт 
«ров поздрав и извика: „Да жя 
«е", след това настанял и казал 
•сто за себе с: „Как му беше м-

мето?"
: Когато смехът утихнал, той 
започнал друга шега:

— Преди малко видях... Пого 
дете «акво? Видях дълъг черен 
Мерцедес и в него нямаше есе- 
совец.

След войната когато отново 
се показал в Хумористичния те
атър. първите думи му бяли:

— Знаете ай ‘хакъо? Аз потрф 
ших. В оня черен Дълг Мерце 
дес беше еди« ,гестаповец.

I.

Когато чекмеджетата при от
варяне скърцат или не могат 
лесно да се отварят, намажите 
ивиците им със сух сапун али 
със свещ и те отнюво леко ш,б 
се отварят и затварят. , .

вмъкне 
вратовръзка а след

/•••
I

Четките за Коса и гребенитД 
ще изчистите лесно, ако ги из
търкате добре с мека кърпа и 
Сухи трици. ’ •

Съобщение Жълти петна от к>тня врху 
нена платозе ще отклоните лес 

' но, ако „изгорялото" място три 
ете със средата на ме«' хляб.

По случай двадесетгодишнината от освобожде 
нието на Босилеградско и Димитровградско от 1 ап
рил „Братство” ще помества материали — спомени 
от Народноосвободителната борба и създаване на на
родна власт.

Умоляваме читателите, а особено съвременници 
те на тези събития да 
снимки-

I"
Огледалите избрркфвайте» <(а 

мо с добре изцедена кърпа. До 
статъчна е самр едда капка во
да да .попадне в рамката на ог
ледалото и да направите непо 
правима грешка.

Копринените забрадки никога 
не ги сапунасайте, когато ги пе 
рете, а леко ги стискайте в хла 
Дка вода, в която сте разтвор.^

ни изпращат материали и

бай онзи „Домашно уиражнение“ ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВ
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