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събранията в органи- 
ССРН и профсъюзи 

на кандидати

Вчера в 
ключиха
зациите на 
те по предлагаме 
за отборници и народни пред
ставители. Събранията са про- 

всички села и тру- 
ггри масово

квито са реализирането и спе
циализирането на производство
то, и отстраняването 
на сегашния начин на работа в 
селското стопанство, което зна
чи преминаване към интензив
но производства

Като важна задача в доклада 
грижата и настоя

ването на Социалистическия съ 
юз за псвтнване на жизненото 
равнище. Материалните основи 
за повишаване на културко-Си- 

(жилигцата, 
прехраната,

ят на заетите е увеличен с око 
ло 10.000 души, а средната ра
ботна заплата е увеличена с о- 
коло 42 на сто.

велени във 
дови организации 
участие на трудещитеНа 12 февруари приключи двуднгвната околийска кон

ференция на Соцгюлистическия съюз, на която участвуваха 272 
делегати, досегашните членове на Околийския отбор, членът 
на Изпълнтглния съвет па Главния отбор на ССРН в Сърбия 
Александър Бакочевич, представители на ССРН от Скопие, Лес- 
ковец, Заечар и представители на ЮНА, начело с ггнерал-под- 
полковника Саво Вукелич.

Конференцията избра нов Околийски отбор, състоящ се 
от 53 члена. За председател е избран Кръсто Мкхайлоеич, до
сегашният председател на ОО на ССРН.

Конференцията обсъди доклада на Околийския отбор на 
ССРН за работата през 1964 година, доклада за задачите на 
организациите на ССРН в Нишка околия и приз програма за 
работа през следващия период.

и смяната се.
места в Об-За 12 свободни

ка;мара са предложе- 
а за тряшиноката

общо 30 кандидата,ни в Камарата нанадееетте места 
трудовите 
дата.

общности 40 канди-' се изтъква

места са 
много повече от не 

кандидати.
Така например в Т. Одоровци 
за едно отборнишко
предложени пет, а в Скървенм 
па и Врабча — четирима канди 
дати. Между предложените има 
несъразмерно малко жени и

че поОценява се, 
предложени 
обходимото числоравнищетовсто

здравеопазването, 
грижата за децата, обектите за 
децата и подобно) изостават, въ 
преки че нуждите постоянно на 
растват. Тук огранизациите на 
Социалистическия съюз трябваи слабости. На изборните кон

ференции на ССРН по адрес на 
някои отборници от Общински 
те скутгщини и на служещите 
бяха отправени оправдани кри
тики. Някои скуптцини и орга
низации на ССРН не са настоя 
ли програмите за работа на ску 
пищните да отразят належащи 
те проблеми на територията и 
да бъдат резултат от исканията 
на събранияа на избирателите, 
на ССРН, профсюзите, младеж 
та и пр. А тъкмо ССРН и об
щинските скутптцвги са длъжни 
да изгражда политиката „отдо 
лу” от трудещите и организаци 
ите и то системг-го и отговорно.

Председателят на ССРН 
сггоя и върху въпроса за разви 
тието на самоуправлението 
трудовите организации. Той под 
черта задачата на Социалисти
ческия съюз да влияе в това от 
ношегние, защото в органите на

В доклада- за актуалютте за
дачи на ССРН, изнесен от пред 
седателя Кръста Михайлоззгч 
бе изтъкнато, че ръководствата 
и организациите на ССРН опре 
делят своите задачи като имат 
предвид решенията и станови
щата на Осмия конгрес- на 
СЮК.

Социалистическият съюз в на 
шата околия до голяма степен 
е станал политическа основа и 
най-широка форма на система 
та на самоуправлението, полита 
чеока трибуна, от която са об
съждани всички съществени 
въпроси от жизнен интерес за 
населението. Все по-малко се 
разисква общо и абстрактно на 
конференциите и събранията. 
Все по-системно и по-студиозно 
се обсъждат основните въпроси 
из областта на производството, 
разпределението, културно-бито 
вото равнище и пр.

да изиграят спецална роля — 
чрез политическо влияние, като 
обединяват интересите на про- 
изводителия и потребителя да 
въздействуват върху правилно

дежи.
положение се пос- 

за изправността 
и основата на 
които във всеки

При това 
тавя
на критериите 
предлаганията, 
случай са могли да бъдат из
градени в процеса на досегаш
ните разисквания.

въпрос

то разрешаване на въпросите 
за културно-битовото равнище.

В доклада бяха изтъкнтаи за 
дачите на Социалистическия съ 
юз и в другите области на об
ществения живот, на първо мл 
сто в областта на просветата и 
културата, образованието и въз 
гпитанието на младежта и в дру 
гите дейности.

проведени 
. УзОстава да бъдат 

събранията на избирателите
са насрочени за 

времето от 23 до 27 февруари.
наваме, че теКръста Михайлович

М. Н. Н.В доклада за задачите значи Б. Т.
телно място се отделя- на селс
костопанската продукция. През 
последните две години ггроизвод 
ството
чило с 53.6, а на царевица 49,2 
на сто, а животновъдната про- 

10 на сто. Големи успе 
постигнати и в тютюно- 

486 вагона

се
сй «ЗдЗД

В на пшеница се е увели- !'3:шшшш

ВРЕМЕ Д& ПОПРАВИМ СТАРИТЕ^ ГРЕШКИдукция с 
хи са 
производството, 
тютюн срещу 320 през минала политическите събрани» по организа-Вече приключваме
та година.

Обаче издигането на селото и 
на селското стопанство, разви- 

на социалистическите об

циите.
Разговаряхме обстойно за това, какво сме направили и 

предстои да направим през следващия маптатеи псри- 
дейността на досегашните ни избраници. Огда 

усърдието в работата, разкритикувах-
какво ни 
од и отчетохме 
дохме им признание за 
ме бездействието, незаинтересоваността или неумението на ня- 

.— и си направихме изводи, какви отборнииите и

тието
отношения задължа- 

съюз съсществени
ват Социалистическия

задачи. Меропрмятия- кои от тях 
народни представители ни са необходими.

значими 
та за уеднаквяване условията 
стоп а! птев а него в селското сто- 

стопански об Искаме дейни, способни депутати, които ще умеят да взе- 
отношепие по важните въпроси и да се застъпват за пра-панегво с другите 

лаели и отрасли са солидна ос
нова за успешно разрешаване 
на основтше проблеми в тази об

на тези

мпт
вилни решения . Желаем те и е само да вдигат ръка, но и да по 
вдигат глас и да отстояват н становищата и желанията на тия, 
които са ги делегирали.ласт. За реализирането

е необходимо коопераци 
изнамират по-смело съот 
форми на производствено

Общо казано — разискват.»? сериозно и обстойно върху 
наши важни предизборни въпроси и въз основа на това 

предложили мнозина възможни кандидати.
задачи 
ите да вече

I смеветгш
сътрудничество с частните про 
изводите ли, та те да бъдат на- 

по-голяма иродук
Но пехцо като че сме попзлуспали: малко беседвахме за 

бъдещите избраници и сега констатираме, че пак,състава иа
както по-рано, сме предложили сравнително малко жени и .«ля 
дежи, макар че мнозина между тях притежават желаните от нае 
,,депутатски качества”.

сърмапапи за 
ция за пазара.

Сто когото п рОИЗВОДСТВо нала
га предварително да се разре- 

1-ТЯКОИ основни въпроси, ка

на ССРН е НишОт конференцията
В нашите комуни над 40 иа сто от членовете на Социали 

етическия съюз са жени и към 17 па сто м^шдежн. В досегаш- 
общппски скуптцини е имало ерддно по пет жени и почти

работническото самоуправление 
в значителен брой предприятия 

става по

цтатЗа задачите на Социалистича 
. съюз по развиване на са
моуправлението Кръста Михай 

изтъкна на първо място

пит е
толкова младез/еи, което се оценява като лалък процент. А ето

ския възнаграждаваното ПЯОт Фонда зя помощ 
слаборазвитите 

краища
— твърди запла- се.га пак вървим ао стария път.стария качим 

ти, изходим
лович
необходимостта от по-иататъш- 
но укрепване ролята иа труде- 

се човек в управляването,

основи и пр. в ре- 
служби 

положе-

Дялечс сме от това да браним правото на тези избирате- 
защото няма. нужда. Не считаме и че хе трябва да бъдаткоето някои ли,

в скупгципите в пмеро на символиката па политическото раепо 
праоис, пито зарад „по-достойна" защита на правата и интере 
сите на жените и лпдадезкта. Всеки депутат е длъжен да го пра 
ви туй. Става въпрос, че между тези 'тенове па ССРН (те са 
към 57 иа сто) има лица способни да участвуват в решаването 
па важните въпроси на нашето съществуване във форум, ка- 
къвто е общинската скупщина.

зултат на
имат привилегировано

отношение на работни
щия
като функция, гарантирана му 
от Конституцията в качеството 
на творец, производител и носи 

стопанското и общество

В Съюзната скупщина на съв 
заседание на Съюзнатаместно

и Стопанската камаргл е приет 
Закон за фонда за помощ иа 
слаборазвитите краища в стра
ната. Подчертана о задача иа 

деловото

ние по
ците в производството, 
страна ,това предизвиква недо
волство и разни проблеми.

От своя
тел на

В околията са 
успехи в 

иа но 
обществе

ното развитие, 
осъществени големи Говорейки за резултатите и 

задачите на Социалистическия 
съюз докладчикът подчерта, 
в отчетния период са завоюва
ни крупни успехи в стопанство 

другите области. През от

фонда да насърчава 
сътрудничество на стогтансюсге 

от слаборазвитите
областта на изгражданото 
ви, социалистически

отношения, същественото съ 
които е еамоуправ

И друго: политическите конференции констатираха ред 
слабости в културно-битовото обслужване, в здравната служба, 

образованието на младите производители, а културно-забав
ния живот и пр., където по-пряко са засегнати жените и мла
дежта. Тогава, дали жените-депутатки или младежите тъП бе* 
ло биха минали през тези въпроси в скупщините или на събра
нията па избирателите?

Имами възможност да поправим старите грешки при офор 
мяването на листите и да включим повече жени и младежи, а- 
ко имат качествен превее над другите ,кандидати.

организацииче
от цяс предприятията

Също така, в екс- 
геятералния директор 

стопанско плаии-

яни краища 
лата страна 
позето на
на Завдда за - -
рсше — Никола Минчев ое
изтъкнато, че 
линствепият фактор за ускоря
ване иа развоя на тезикраища, 

тяхното развитие зависи най 
действието иа общест 

стопанската система и

държание на 
лението на трудещите се в це
лия обществен живот. то и в

четния период бруч о-производст 
вото е нараснало с 54 ма сто, 
ционалният доход с 64, а произ 
водителността на труда в проми 
шленоотта само 35,5 на сго.

Днес в органите на самоуп
равлението в стопанските орга 
низации и обществените служ
би участвуват към 23.000 граж 
дани, а десетина хиляди в ор
ганите на гг/", 1,1 ..общности,
ЖУ „ОПъАНО
на "гфомишлс!Гите мощности,

фондът не е е-иа

но Мики НсЛкоанапред от
котата и - „
с.т развоя на цялата общност.

в общество 
стопанството бро

През този период
II* - сектор на

закръгляване на производство
то, по-голямн рентабилност в

промн-
но-патат

Покрайметал «обработващата



2 БРАТСТВО

Босилеградски седемгодишни перспективи шмшНа преден план - селското 

стопанство и учебното дело
щщиято

сед/тшца.
Тези АНИ стопанския отдел при хотел, за който вече съществу 
Общинската скупщина в Боси ва проектосметна документа- 
леград в сътрудничество с оО- ЦИя. В гостилничарствЪто ше 
ществено-по-штическите органи Се инвестират 86.000.000 динапа 
защш изготви проектоплан за Пт,»тп „
седемгодишните перспективи Селемголип1ниоТ<ттлпиПР^е*1а 
на развитието на Босилеград- , , **лан с Дадено
ско. В.предизборните дни граж ня с™ансгв0.
даните ще бъдат запознати с „.. .. Рм„. ,1' ги'ет;Се П0Г1ра~
основните насоки на седемго- Вляптя ,т"1Я Босилеград— оласнна, която е от жизне

но значение за този край. За 
таза акция ще 6-ьДат необходи 
мн огромни средства 
тук се очаква помощ от стра- 

реаубликанския фонд за

населението в този край, което 
винаги показваше примерна ак 
гивност. Известна част от тези 
акции ще се проведат и на ба 
зата на местното самооблагане.

За учебното дело се предвиж 
дат ЗИ9.1ЛЯМЛХ) динара средства 
С тях ще се довъриш строежа 
на новата училищна сграда на 
гимназията а в двете Любати и 
I 'орна лисина ще се построят 
жилища за просветните работ
ници. Извест на част от тези 
средства ще бъдат изразходва 
ни за набавка на училищни 
помагала ц пособия. Средства
та за учебно дело ще се обез
печат с дотации, самооблагане 
и от бюджета на обшината.

Очаква се оживление и в ку 
лтурно,забавния живот в общи 
пата. До 1970 година в Босиле
град ще се построи Културен 
дом, ще се обзаведат библисте 
кнте в г.рада и по селата като

Коча Иолович в страните на Магрсб

ТРИ ВАЖНИ 

ПРИЯТЕЛСКИ ПОСЕЩЕНИЯ
дишшя план на комуната.

В проекта са предвидени три 
всрианта за развитието на ко- 
уната. Окончателното уточне
ние на плана

те във връзка с изострянето ма 
положението във Южен Виет
нам, което бе оценено като „твъ 
рде сериозно”.

Държавният секретар на вън 
шиите работи завчера приклю
чи посещението си на трите при 
ятелски нам страни: Мароко, Ту 

, ние и Алжир. Във всяка от тях 
той прекара по три дни и води 
отворели и сърдечни разговори 
гю въпроси от взаимно значение 
и интерес.

В разговорите между нашия 
държавен секретар и представи 

на трите страсти бе изразе
на здравата привържеятост 
политиката на нвобвързането и 
живата активност в борбата за 
укрепването на мира и на меж 
дународното сътрудничество 
духа на Белградската и Каирс 
ката конференции ма необвър
заните страни.

Бяха изтъкнати становищата 
на страните по отстраняване на 
трудностите в работата на Орга 
низацията 'у\ Обединените на
ции, за кодифицирането на при 
нцилите на мирното съвместно 
съществуване, е което би се до 
принесло за утвърждаването на 
мира и за укретшатгето на ООН 
като най-значим инструмент на 
международното сътрудничест-

и затова
ще стане след 

приемането на Съюзния седем
годишен план, на новите мер
ки в областта на стопанството, 
според които ще се .разпреде
лят средствата 
райони, към които се 
бссилеградската комуна.

Според Съществуващите въз 
можности най-реално е през по 
следните седем години обще
ственият продукт да се увели
чава годишно с 12,7 на сто, съ 
джупният приход с 10,4 и наци 
спалния доход 10,4 на сто. На
ционалният доход на глава от 
населението през 1970 
тпябва да достигне сума от
80.000 динара, в сравнение
42.000 колкото е сега.

Според проектоплана най-го-
леми мероприятия ще се пред
приемат областта на селското 
стопанство, чиито носители тря 
бва да бъдат земеделските ко
операции.

Земеделската кооперация в 
Горна
75.000.000 дингра

па Естествено, във всички раз- 
най-значително място бе 

взаимните отноше-
пътища.

В Босилеград ще се продъл
жи с построяването 
проводя ' и канализацията а 
предвижда се, също така, и по 
строяването на градска баня, 
и др. комунални обекти.

говори
дадено на 
вия между нашата и страните 
на Магреб. Бе констатиране, че 

са се развивали

на водо-
за неразвитите

числи и отношенията 
съвсем задоволяващо, но че и- 
ма условия за още по-близко съ 
трудничество в редица области. 
В разговорите, които същевре
менно бяха воден ти и с най-висо 
коте функционери на Туниска 
та социалистическа партия Дес 
тур и на фронта за национал 
но освобождение на Алжир, бе

Значително място в проекто
плана заема електрифициране
то па селата. Досега 
трнфицирани 4, а до края

тели към
са елек-

в

година съвпаданеизразено голямото 
на възгледите и необходимост
та от потясно партийно и полис
тическо сътрудничество между 
нашите страни.

Сърдечността, с която бе при 
ет Коча Попович в трите стра 

и разговорите, които води 
със своите колеги и с ръководи 
телите на тези страни са най- 
деброто свидетелство за значе 
нието на това посещение и за не 
гсвсто въздействие върху по- 
нататьигното развиване на сът 
рудничествсто нн с тях.

кгл,Яваш
ЩЩЩШШЩШШЛисина предвижда 

капиталовло
жения за стопански обекти.
Според плана, тя ще извърши 
мелиорация на 300 хектара па
сища и ще създаде нови изку
ствени ливади на площ от 36 
хектара. Ще бъде построена и 
ферма за угояване на добит-ьх 
ще се набавят нови селскосто
пански машини и г,р. В тези ка 
питало вложения коогдаращията 
ще учатвува с 40 на сто собст
вени средства. - 1970 година се очаква да бъдат

Земеделската кооперация в електрифицирани още 9 села в 
Долно Тлъмино предвижда ка комуната. В план е и постро- 
питаловложенпя на стойност яването на далекопровод до 
от 15.000.000 динара, които ще Долно Тлъмино и Горна Люба 
се нзразхосват за реконедрук- Във връ3ка с тази акшгя
ция и разиширяване на овощ- к
ната градина в „Рудииа” и за се очаква и голяма помощ от 
построяване на магазини в Назъ 
цица и Голеш. За обзавежда
не пък на кланицата в Босиле

во.
В разговорите в Алжир не ос 

танаха незасегнати и въпроси-

Бомбите на 17 паралел
'Изглед от Босилеград

Съветът е такъв, какъвто е. 
Случва му се снова, което след 
ва да му се случи. Най-напред 
десетина американски самолети 
бомбардираха селищата в Севе 
рей Виетнам на 17 паралел; вто 
рия път това го сториха петде
сетина самрлети; третия път е-

скадршште на нападателите не 
брояваха 148 самолета,. . Ако 
ставаше дума за три нападения, 
размерът на нарушението на ме 
ждународното право можеше да 
се измери с двесте и четириде
сет самолета.

при това се възобнови и обога
ти и книжния фонд.

За жилищни строежи се ггое 
движдат средства от 150.000 000 
динара, с които ще се построят 
още три жилищни сгради.

В Велинов Едва ли някой може да каже,
дали ще се стигне до нови въо 
ръжени и агресивни акции и 
дали в следващото нападение, 
ако стане, няма да участвуват 
триста или повече самЬлета. То 
ва .което може да се каже е, 

така започват войните

'
Разширено заседание на Изиьлпишелния ошбор на ОО на ССРНград и поддържане на орехови 

те плантации в Кремиково зе
меделската кооперация в Боси 
леград предвижда кашггавложе 
кия от 32.000.000 динара.

И отглеждането на тютюн ве 
че е доходен стопански 
оьл в този край. Според седем 
одишнкя план на тютюновата 
станция във Владичин Хан 
през този период и на частни
те и на кооперативните имоти 
ще се произвежда 10 пъти по
вече тютюн. За тази цел са 
предвидени 20.000.000 капитала 
вложения за построяване на 
сушилна и изкуствено сушене 
на тютюна.

От производството на тютю
на се очаква и значително по
вишение на националния до
ход на населението, имайки 
предвид неговата висока изку
пна цена. До крац на 1970 к>ДК 
на в комуната ще ,.идват” кън 
380.000.000 динара от продажба 
та на тютщн.

В НИШКА ОКОЛИЯ СРЕДНО ТРИ 

КАНДИДАТА ЗА ЕДНО МЯСТО
че днес
и че може да се говори за пре
дизвикване на война-, за увод в 
нея. Обаче към това може да се 
прибави, без страх да се сгре-отра-
щи, че това са 
от една политика, която е загу 
била всяка перспектива и която 
няма друг изход освен войната.

последствията
На 16 февруари в Ниш се про. ни за отборници. Прави впечат 

ление, че и този път малко са 
предложени кандидати от редо 
вете на младежта и жеии-домд 
кини.

За възможни представители в 
и Републиканската 

скупщина също са предложени 
повече кандидати. В Нишка око 
лия трябва да се избераг 10 на
родни представители за Съюз 
ната скупщина, а досега (спо
ред непълни данни) са изтъкна 
ти 275 възможни кандидати. В 
републиканската скупщина тря 
бва да се изберат 21 представи
тели, а предложени са 148 въз 
молени кандидати.

Във връзка с това Изпълни
телния отбор препоръчва на об 
щинскигге ръководства да се про 
ведат разширени заседания на 
Общинските отбори в присъст
вието на представители на ОК 
на СКС на Общинските синди
кални Съвети, младежките орга

низации, борческите организа
ции, на които трябва да се на 
прави преценка на предложени 
те кандидати, за да се спази ну 
жната квалификационна и со
циална структура на общински 
те акутпциии. Тъй като в бол
шинството избирателни

веде разширено 
Изпълнителния отбор на Око
лийския отбор на ССРН. При- 
съствлгваха

заседание на

Освен Лондон и Бон никой не 
подкрепя тези стъпки на амери 
канското правителство. Дори пет 
десет депутати лабуристи ис
кат Англия да се отдели от 
политиката на своя съюзник. 
Де Гол набляга върху свиква
нето на конференция за Индо- 
китай, за да се.изнамерят нови 
формули за мирно решаване на 
спора. Китай официално заявя 
ва, че не може мирно да наблю 
Дава тази агресия и че ще вър
ви „докрай”. Москва също така 
предупреждава за опасността от 
случващото се в Югоизточна А- 
зия. Официалният представи
тел на нашия Държавен сеюре 
тариат на външните работи зая 
вява, че политиката от „пози
ция на силата” може да преди 
звика по-нататъшно изостряне 
на конфликта, а Индия, Цейлон 
ОАР, Югославия и редица дру 
ги необвързани страни сочат 
мирното разрешаване на спора.

Всичко това става по време, 
когато Обединените нации не са 
в състояние да действуват бър 
зо и енергично.

А възможности да се реши 
кризата има. Основите са в Ус 
тава на ООН и в многобройни ■ 
те декларации на предизвика - 
телите, в които те сега не тър 
сят ключа за разрешаването на 
въпросите.

и председателите 
на Общинските отбори и пред
ставители на централния и ме 
стен печат.

Подпредседателят на Околий 
ския отбор на ССРН Бранислав 
Павлович запозна присъствува- 
щите с досегашната предизбор
на активност като подчерта, че 
на проведените досега предиз
борни конференции в подружни 
цоте на ССРН и на синдикал
ните организации за възможни 
кандидати за отборници и 
родни представители са изтък 
напи 'много гговче хора, отколко 
то трябва. Така например в Ни 

околия трябва да се избе
рат 630 отборници, а според не 
пълни данни, досега са предло
жени 1189 възможни кандида
ти. Болшинството ат тях са хо 
ра, които досега не са избира-

Съюзгната коле
гии са предложени повече кан
дидати, то се налага и местните 
организации, разбира се там къ 
дегпо е нужно, да провеждат раз 
ширени заседания и да направ
ят преценка на предложените 
кандидати. Изпълнителният от 
бор на ССРН препоръчва също 
така, че не трябва да се пра
ви окончателна листа на канди 
датите, но само селекция като 
при това се държи сметка за на 
строението на избирателите.

на-
И в областта на горското сто 

панство се предвиждат обеми 
сти залесявания. мелиорации 
н отглеждане на горските кул
тури, През този период се оча 
ква да бъдат залесени още 
2,860 хектара. За тази цел ще 
бълат
80.000.000 динара.

шка
Във връзка с изборите за на 

родни представители в близко
време ще се проведат междуоб 
щинаки съвещания, на които 
също трябва да се 
ценка на предложените 
дати. При тава

изразходвани към
направи о- 

канди- 
трябва да се 

държи сметка да ли пред ложе 
ните кандидати не са обремене 
ни с повече задължения 
са най-ажтивни обществено-по
литически работници. Ония об-

Очаква се подобрение и в о 
бластта на транспорта. Пред
приятието „Бесна Кобила" ще 
набави Още 8 товарни камио
ни и 14 нови рейса, В план е и 
построяването на нова станция 
н пр.. за което са запланираш 
ЗЮ.ООО.бОО динара средства.

Приеш е ОбщесшЬенияш йлан на 

Сърбия за 1965 1одина и кои

да нараоне с 9 на сто, а нацио
налният доход с около 8.5 на 
сто, като при това нарастването 
на дохода в неразвитите краи
ща би било по-високо, към 11 
на сто. Съдуо така увеличаване 
то на реалните лични доходи 
трябва да възлезе на около 9,5 
на сто, а промишлената гтродук 
ция ще се увеличи с 12 на сто.

На 15 февруари на съвместно 
заседание на Републиканската 
и стопанската камара на Сръб 
ската скупщина е приет Обще
ственият план на републиката 
за 1965 година.

В експозето на члена на Из
пълнителния съвет на СРС бе 
изтъкнато, че се очертава тази 
година общественият

щжни, които не са самосгоятел 
ни избирателни колегии трябва 
да държат смета не за личност 
та от дадена община, но затова 
дали

Ще се подобри и търговията 
с изграждането на нови мага
зини и складове. За нуждите 
на търговията в този период 
ще се изразходват към 
23.000.000 динара.

предложения кандидат 
съответствува на изискванията 
и структурата иа дадена скуп
щина.

През иднит* седем години се 
очаква к Босилеград да получи продукт Д. Йотов



БРАТСТВО 3

ДИМИТРОВГРАД Председателите на работническите съвети 
говорят за самоуправлението

ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ НА 

СТОПАНСТВОТО ЩЕ ЗАВИСИ
ОТ КАДРИТЕ

РАБОТНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ ТРЯБВА 
ДА ИМА II УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА

димитровградските 
предприятия още не е заело мястото, което му принадлежи. То
ва са заключения, които и тази, както и миналите години, (се 
чуха на отчетно-изборните събрания на синдикалните подруж- 
ници I. \

Работническото самоуправление в

След привеждане : 
те сметки стопанските 
листи в Димитровградската об 
щипа със задоволство констати
рат, че промишленото произво 
дство през изтеклата година е 
осъществило добиви с 18 на сто 
по-високи от заплануваното в 
общетвения план. И не само, 
че тсва е п-ьрва стопанска го
дина, в която промишлеността 
в общината изобщо става рен 
табилеи отрасъл, но и първа го 
дина, в която стопанството по
казва стабилизация.

на делови- Да си послужим 
стопанските специалисти. В те 
чение на изтеклата година 
добре са използвани 
ствените мощности, 
са повече специалмисти обър
нато

с езика сна дат способни да следят пазара.
През настоящата година юе 

се реализират инвестиционни
те програми за .реконструкция 
на „Свобода” и ,.Механик” с 
построяването на фабрика за 
секретни брави Средства за те
зи цели са обезпечени и е необ 
ходимо новите машини в заяла 
кираното време да се пуснат в 
производство. И покрай всичко 
това в по-нататъшното стопан
ско развитие на общината пъл 
но внимание ще се посвети в 
отстраняването на досегашшгге 
недостатъЦн не само в проми
шлеността, която все повече се 
превръща в главен стопански

специа-
по- В настояването на узнаем, причините за това положение, 

и да открием кои са факторите, които го спъват по пътя на 
неговото пълно ■утвърждаване, Редакцията па вестник „Братст 
во” в няколко броя щг изнесе мнението на председателите на 
работническите съвети от предприятията, които най-добре биха 
могли да'ни осведомят за проблемте и трудностите в тяхната 
отговорна работа.

производ-
доведени

е по-сериозно 
съвремената организиция 

на труда. Това значи, 
силвана системата на работни 
ческото самоуправление и тн 
От друга Опрана —

вниманиена
че е за-

и качество 
то на производството успешно 
е издържало конкуренцията 
на домашния и чуждия пазар.

С такава молба най-напред се 
обърнахме към другаря Драго 
Коцич, председаел на работни 
чеокия съвет на предприятието 
„Механик”, който каза:

„За разлика от изтеклите две- 
три години, когато работничес
кият съвет в нашето ггредприя 
тие представляваше само фор 
малност, когато не беше спосо
бен и квалифициран да разре
шава трудните проблеми, които 
се поставяха пред него, сега до 
живява своя прелсмрн момент 
към проявяване на своите си 
ли и способности. Работническо 
то самоуправление в нашето 
предприятие все още не дава 
особени резултати. По мое мне 
ние, за неговото правилно функ 
циониране е необходимо да фун 
кционират и всички други слу 
жби в едно предприятие. Ние 
нямаме способна, административ 
на служба, която да изготви ма 
сериалите за заседанията на ра 
ботническия съвет и да излезе 
пред него с пречистени и дос
тъпни за членовете на работни 
ческия съвет понятия.

погрешно. А приехме го едино 
душно.

От друга страна, аз като пред 
седател на работническия съвет 
не получавам никакви материа 
ли и заключения от Управите* 
ния отбор. За тях узнавам защо/ 
то съм тук в канцеларията, бли 
зо до директора и някои члено 
ве на управителния отбор. Но 
ако председателят беше работ
ник, той сигурно никога не би 
узнал за решенията на управи 
телния отбор.

Накрая искам да кажа, че и 
отношението на директора към 
работническия съвет е неправи* 
но. В него той гледа не най-ва-

к

Увеличени н личните аоходи — и 

потреблението .
Паралелно Гъс стопанския въз 

ход се увеличаваха и личните 
доходи на трудещите се, а фон
довете на предприятията става 
ха по-дълбоки. ■ Не е случайно, 
че в гостилничарството напри 
мер са осъществени 700 милио 
на динара оборот, а в началото 
на одинаца в предприятието ед 
ва са се Съгласили да приемат 
план на 600 милиона. Личните 
доходи на заетите в ггромнш.ле 
ността средно достигат 30 000 
динара, докато най-малките са 
20.000.

шленост, конфекцията и гумзр 
ството. И по-нататък ще се за

жен и решаващ орган, но помо 
щен орган на дирекцията. Ми
сля, че все още не са станали 
ясни понятия за компетенции 

директора и иа работницете на 
ския съвет.Тези лични възнаграждання 

въздействуваха за увеличение 
на оборота и в търговията и 
гостилничарството.
Стопанската активност1 се отра
сли и върху увеличението.ца.жи

зненото равнище. През послед
ната година в комуната са ас
фалтирани 1.200 километра у- 
лици в Димитровград въведе
но неоново осветление на дъл 
жина от 600 метра, разширена 
водопроводната мрежа и кап
тиран нов кладенец, построен 
е ТВ-препредавател (в града и 
околните села има вече 70 теле 
визора), построени са 9 жили
щни квартири, хубав мотел и

Д. Й.

Закон за
Сега например работнически 

ят съвет трябва да разгледа и 
приеме заключителната сметка 
на предприятието и да вземе 
дгогпи важни решения. Ние из
лизаме на заседание без пред
варителни писани материали и 
обоснование -за заключителната 
сметка. В такъв случай е ясно, 
че не можем да очакваме ни
какви разиоквания. Сухите дан 
ни, които ще изнесе завежда
щия книговодството не са никак 
ва основа за разисквания. И то 
гава не е чудно защо членовете 
на работническия съвет чакат 
да се изкажат и заемат стано- 
вяще директора и висшия адаш 
нистратвен апарат. Аз мисля, че 
това е основната причина за пре 
връщането на работническия 
съвет в гласоподавателна маши 
на. Такова механическо гласу 
ване води по-късно към ненуж 
ни разисквания именно от ония. 
които са приели такова реше
ние. Ще приведа само един ггри 
мер: своевромошю ние приехме 
решение да ие вършим дребни 
услуги на гражданството. Та
кова решение работническия съ 
вет прие напълно необмислено 
и след няколко дни членовете 
започнаха междусобио да раз
мотават, че това решение било

Неотдавна в Съюзния секре
тариат на селското стопанство 
и горите се е състояла пресс- 
конференция, по въпроси за за 
щита на водата.

Както другите стопански бла 
га и 
защити
с това се изтъкна, че е необхо 
димо да се води единствена по 
литика по отношение използва 
нето на водата. Счита се, че е 
необходимо също така, водно
то стопанство да се отдели от 
съюзния и републикански се 
кретариат за селско стопан
ство и да се образуват самосто 
ятелнн, пряко подчинени на 
съюзните, относно на републи
канските изпълнителни съве
ти органи, които да се грижат 
за използването и защитата на 
водата и за охраната от вода-

водата -у нас тРябва да се 
по-добре. Във връзка

АР-

С кооперирането не 
върви

жшАко за промишлеността мо
гат да се кажат само похвални 
думи — за селското стопанство 
— не могат. Финансово гледа
но, кооперациите са осъщест
вили значителен ефект. Обаче, 
това преди всичко е резултат 
на покачването на цените и у- 
величението на оборота, а в 
никакъв случай като резултат 
от интензификация на селско
то стопанство. Дори кооперира 
нето показва известен упадък, 
в сравнение с 1963 одина, осо
бено в земеделското гроизвол- 
тво и животновъдството. На 
неотдавна състоялото се съве
щание на селскостопанските 
специалисти в Барйе се конста 
тира, че и механизаторските 
цехове в земеделските коопера 
ции са некомплетни, а в някои 
амортизирани. „Нишава" на
пример няма верижен трактор 
и не е в състояние да върши 
мел иорисване на пасищата в 
Липинско.

Миграцията на населението от 
село до известна степен е и ре 
зултат на ниските лични дохо
ди в селското стопанство. За
това трудоспособните хора от 
село т-ьрсят „ухлебие" в про
мишлеността като „по-перспек 
тивен" отрасъл. Все ош.е лич
ните доходи на служителите в 
кооперациите са средно към
22.000 динара, което ще рече с
8.000 по-малки от тези в проми 
шлеността.

За да може съвкупното про 
изводство тази година да стане 

с около 1 милиард повече от 
миналогодишното стопанските 
организации в комуната, а спе 
циално в промишлеността ще 
трябва да продължат минало
годишния теми в смисъл на 
подобрение организацията на 
труда, за полълно използване 
на промит I гл ся гите мощности, 
закръгляване на производство
то, гю-голяма рентабилност в 
метал «обработващата

та.
Естествено, тук се подразби

ра системното изследване и кон 
трол на поречията, степента 
на замърсеността и регулн,оане 
го на отпадъчните води.

За всичко това се води живо 
разискване н в скупщинскнте от 
бори и наскоро може да се о- 
чаква съюзен закон за водата, 
с който да се спре превърщане 
то на нашите чисти реки в мр 
ъсни отпадъчни канали, какви 
то вече са станали реките Бе- 
ге'й, Лнм, Борска река. Колуба 
ра, а до известна степен и Ду 
нав.

В комбинат „Димитровград”

ка_техническите 
ще се посвети

отрасъл в общината, а па първо 
място това допринася и за ста 
билизиранс 
изобщо-

силват 
лри,
ще по-голямо внимание иа ор
ганизацията иа такива комс]> 
циалии служби, които да бъ-

о-

на положението

Кадрите — необходимост за но-иататъш- 

пото развитие на промишлеността
От събранието па първичната организация в Босилеград

на има изгледи да се осъщест
вят и средства за продължава
не с изследването на залоюгге 
в район Долна Невля и Височ- 
ко Одоровцн. Също така, очак 
ва се, че в града да се построи 
упеверсален търговски маазии. 
Това изискват и все по-развиги 

международни съобщения 
след построяването на автома
гистралата, 
трябва да се завърши и сграда 
та па гимназията, Домът иа на

значителПонеже предгфията 
на част от суровините набавят 
от чужбина, особено комбинат 

Димитровград", поради то 
ва фабриките имаха и застои. 
Затова се налага като жизнена 
необходимост димитровградска
та промишленост ЛД приспосо-

Члеиовете иа СК ие посещават 

събранията на ССРН
Как ще се разработват кон

гресните материали — това бе 
ше централна тема на неотдав
нашното събрание иа първична 
та организация на Съюза на ко 
муиистите в Босилеград. От ра 
зжжванията се стигна до изво 
да, че иайчподходящ начин за 
това е материалите да се разра 
ботват по докладите, като осо
бено внимание се посвети на 
01 шя места, п които са изтъкна 
ти въпроси, непосредствено алс- 
туаЛки за тази община. След до 
кладите ще бъде разработена 
Резолюцията на Осмия конгрес. 
На събранието бяха определени 
лица, които що разясняват док 
л одите.

Събранието разгледа и въп
роса за отсъствията на членове 
те на Съюза на събранията 
останалите обществено—пол ити- 
чески организации. Бе изтъкна 
то, че членовете на Съюза на

бява производството
Когаго става дума за това нанос.

миналогодишният опит показ- 
без солидно ангажиране 

на комерциалните служби оцв- 
технолошчески процес

те

През тази годинава. че
комунистите рядко присъству- 
ват на събранията, особено на 
подружниците на Социалисти
ческия съюз. Имало е дори и 
случаи, когато зарад слабо по
сещение събранията са отказва 
ци. Топа е един ' дългогодишен 
проблем в Босилеград, за който 
още не е намЬреио решение. Бе 
казано, че е необходимо пред-

ременен 
и високо мо-качсство — пс 
же успешно л,а се работи. Гова 
ще рече, 
няма успех 
митровград кадровият въпрос 

само грижа на самите тру 
организации, но и грижа 

цялата комунална общност, 
„защото е най-важно условие за 
но-нататъшното развитие".

Покрай това през тази годи-

родпото здраве, спортния цен
тър, Джоиин мост, жилищната 
сграда, ще се продължи с елек 
трификацията на селата. Прел-

чс без специалисти — 
. Затова днес в Ди-

шокда се и погравката на ня
колко локални пътища като 
РадейпаДкмнпрошрад през Ко 

Поганово-Погановски

НС е 
дови варително запознаване на пасо

зарица, 
манастир и други обекти.

на легатото с въпросите, за конто 
ще се разисква.

М. Ппкич В. В.промит
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РАБОТНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ
ОсЯа
Кхро-никакБез аплодисменти 

конструктора
си

тшмК

ТИХО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА 

НА ЗДРАВНИЯ ДОМ
На последното заседание на 

работническия съвет в комбина 
та за каучукови изделия „Дими 
тровград” пред всеки 
намираха Материали за дневния 
ред, който са изготвили 
тните служби в трудовата орга 
низация. Работата на това засе 
дание следяха и семинар петите 
по работническо самоуправле
ние — членове на работничес
ките съвети в останалите дими 
тровградскн предприятия.

След четенето на протокола от 
предишното заседание този само 
управителен орган взе и някол 
ко решения, които се касаят до 
техническото оборудване на фаб 
риката. Одобрени са 13 милиона 
динара за набавяне на компре- 
сорска станция, защото досега 
шната е изтощена и прави пре 
късвания в работата и не дава 
необходимото въздушно наляга 
не необходимо в производство-

средства за 
клетка с

изграждането 
високо налягане, юоя 

то на предприятието ще 
ш-гева електроенергия годишно 
на стойност от 10.000.000 динара.

За по-добро реведомяване 
колектива съветът взе решение • 
да се формира редакционна ко 
летя, която да организира 
форматнвната служба 
приятието.

След формирането на комисии 
за изработка па правилника за 
вътрешен ред и организация и 
правилника на трудовите еди-

на ници и определи комисии, кри
то в срок огг шест месеца тряб 
ва да усъгласяват съществува 
щите правилници с устава. Ра
ботническият съвет прие и про 
екто решение да се отчисли раз 
паднал се амбалаж на стойност 
от 170.000 динара.

Направена бе забележка на 
1 пописвателната комисия занап 

ред по-уредно да води докумен 
тация за отчислените 
средства.

иконочлен се
Миналата - седмица в Димит

ровград се проведе заседание на 
Съвета на здравния дом, на кое 
то бе приета заключителната 
сметка, планът за работа и 
финансовият план за 1965 го
дина. От деветте члена на по- 
широкия съвет, делегирани от 
предприятията, учрежденията и 
обществено-политическите орга 
низации присъствува само един.

Вярваме, че това е една от 
причините за нямото е и така а 
леко приемвне на заключител
ната сметка и разпределението 
на чистия доход. Според предло 
жекието на конференцията на 
трудовата общност и Управи
телния отбор чистият доход от 
3.417.044 динара се разпределя 
така, че за фондове според Пра 
вилника на Дома остават 3%, а 
97% за лични доходи. Не навли 
заме в това да ли е могло съот 
ношението между личните до
ходи и фондовете да се проме
ни малко в полза на фондове
те, но загриженост предизвик
ва разпределението на остатъка 
от 2.527.859 динара.

Здравният дом рила четири 
здравни пункта в комуната. До 
сега, а и сега лекарите използ
ват общинския джип за обикол 
ка на терена. На конференция
та на трудовата, общност при 
обсъждането на този въпрос ко 
лективът заел становище, че на 
здравния дом е необходим собст 
вен джип. Но ако всички сме 
съгласни с това ,че на здравния 
дом едно превозно средство е 
крайно необходимо и ако ни е 
ясно, че в секти трудов колектив 
самостоятелно трябва да разпре 
деля средствата, учудват пре
тенциите и дискусиите, че в оси

гуряването на средствата, За 
джипа трябва да участвува и 
Общинската скупщина. И това 
можем донякъде да приемен. 
Но така както съветът реши су 
фицита от преходите над раз
ходите от 2.527.859 динара да се 
разпредели 70% за лични дохо- 
ри, а 30% за учасие в достав
ката на джип сигурно няма да 
бъде приемливо за Скупщина
та. Поясненията дадени пред Съ 
вета, че този бъдещ джип ще из 
ползва и Общинската скупщина 
и обществено-политическите ор 
ганизации действуват твърде 
неубедително. Можеше да бъде 
убедително ако Съветът на здра 
в-ния дом бе решил дд остави 
поне йоловината от средствата 
за доставка на джип.

И така предложението 1500000 
динара да се разпределят за ли 
чни доходи, а останалите за 
фондове Съветът прие едино
душно и без каквзгго и да е ра 
зисквания и убедително обосно 
вакие.

Разбира се, това решение е о- 
кончателно и никой не може и 
няма право да се намесва в ре 
щенията на колектива и съвета, 
обаче, уверени сме, че ако на 
заседанието бяха и делегирани 
те членове на Съвета такова ре 
шение нямаше да бъде прието 
така леко и без дискусии. Нека 
ни бъде позволено да припом
ним на тези другари, и не само 
на тях, но и на останалите не
активни членове на различните 
съвети, че тяхната обществена 
роля е именно в това да ьлияят 
и да издигнат колектива над соб 
отвените му тесни интереси.

Д .Йотов

съотве на

ин
в пред

основи

М Б.

ИЗ ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ

УСПЕШНО ИЗПОЛЗВАНИ 

ВЛОЖЕНИЯ
Малцина знаят с какви тру

дности се борят работниците в 
конфекция „Свобода” в Дими
тровград. С колко труд те про
извеждат мъжки костюми, ман 
та, шушкавци, зимни мъжки па 
лта и друга конференция, стоки, 
които по десени и модерно уши 
ване все повече завладяват па 
зарите у нас.

Когато човек разгледа произ 
водствените помещения на това 
предприятие най-напред ще се 
очуди, че работниците в нефун 
кциснална, тъмна и тясна зала 
работят като при съвсем норма 
яки условия.

Гладът на вътрешния пазар 
от конфекционно облекло кара 
този колектив да влага макси
мум усилия за повече и по-ка
чествено производство. Обаче, 
налага се като неотложна зада 
ча реконструкция на това пред 
приятие, към която вече се при 
стъпва. До сега са извършени 
подготвителните акции — 
равени са проекти, 
средства за строителни работи 
на стойност от 70 милиона дина 
ра и набавени са вече и някои 
нови шевни машини, преси и 
др. (домашни и чуждестранни). 
Направен е и договор със строи 
телното предприятие „Градня”в 
Димитровград, което да построи 
халите.

Ако до 30 юни тази година но 
вите машини се сложа/г под пок

то. рив през настоящата година 
„Свобода” ще произведе стоки 
на стойност от 800.000.000 дина 
ра. Значи 100 милиона повече в 
сравнение с миналогодишната 
реализация.

През идната година „Свобо
да” ще осъществи 1 милиард 
бруто производство.

За общо 70 милиона динара 
капиталовложения производство 
то в конфекция „Свобода” ще 
се увеличи с приблизително 800 
милиона динара.

Този пример показва до как
ва степен ще се използват вло 
жените средства и колко рента 
билно е производството на кон 
фекция. С незначителни капи
таловложения и малки ануите 
ти — ще се постигне значител
но производство.

Паралелно с • построяването 
на нови производствени мощно 
сти в трудовия колектив на кон 
фекция „Свобода” вече се из 
готвя и проектосметна докумен 
тация за обезпечаването на но 
еи кадри. В реконструираното 
то предприятие ще бъдат зае
ти още 100 нови работници. При 
емането на нова работна ръка 
ще стане в две фази. Чрез семи

За да може и по-нататък да 
остане като икономическа еди 
ница електро-машинната рабо
тилница съветът взе решение 
да се обърне към Общинската 
скупщина да даде разрешение 
този цех да произвежда и за ня 
кси други димитровградски пре 
дприятия. Иначе, мощностите и 
работната ръка в този цех не се 
използват максимално и той 
„живее” за сметка на някои дру 
ги цехове в предприятието.

Твърде интересна беше диску 
сията около набавянето на но- 

„шпуларици”, необ 
в цеха за обличане на

ви машини
ходими
гумените нишки. В обоснование
то на проекторешението Ференц 
Киш, цехов отговорник, 
си съветът да отпусне 1 милион 
динара за построяването на ма 
шина, която се внася от чужби 
на и струва към 7 милиона ди 
нара, без митнически и други 
разноски.

тър-

нап- 
отпуснати

ВЕСТ ОТ ГОРНА ЛЮБАТА— Предлагам, каза той, най- 
напред да напраеим една гла
ва, да изследваме качествата й 
един месец, а след това когато 
всичко дойде в ред, да произ
ведем колкото ни трябват.

Съветът взе решение да се 
разреши на конструктора Киш 
да направи този опит, но апло
дисменти липсваха.

С решение ще се отпуснат

СЪБРАНИЕ НА К0НУНИСШЕ ОТ РАЙОНА
В Горна Любата се състоя съб 

рани е на членовете на Съюза на 
комунистите от района. На съб 
ранието присъствуваха и ръко 
водителите на подружниците на 
местните организации на Соци
алистическия съюз и активис
тите от района.

По въпроса за предстоящите 
избори за представителни тела 
секретарят на Общинската ску 
гацина Иван Деспотов осведоми 
присъегвуващите за организа
ционно-техническите подготов
ки, както и за организацията на 
предизборната дейност.

нари и практическо обучение 
ще се изберат най-добрите. По 
край това една група работници 
ще посещава средно конфекци 
онно училище.

М. Бакич

държава. Югославската комунистическа 
партия и нейните ръководства в отреди
те и в тила още от първите дни настоя
ваха да придобият на своя страна войни 
ците от този корпус, особено ония, които 
тогава наричахме „русофили”. Целта бе 
ше чрез политическа пропаганда в редо
вете на българския окупационен корпус 
да се упражни политическо влияние в то 
зи смисъл, и резултатът беше задоволи
телен.

„Няма да се разколебаем. Ние искаме 
да се борим в. редовете на партизаните. 
Преди да тръгнем насам, ние сме обмис
лили есичкс. Знаем, че партизанската бо 
рба е трудна и опасна и затуй сме дошли 
тук.” Балкански от своя страна добави: 
„Като членове на РЕМС счетохме за 
свой дълг да дойдем и да се борим про 
тив фашизма, където и да е. Ще отстоя 
ваме на всички трудности заедно с вас. 
Ние считаме, че като се борим тук, на 
югославска земя, същевременно се борим 
и за свободата на българския народ. На 
ли борбата е против един и същ враг .— 
против германския фашизъм, който иска 
да пороби и вас, и нас”.

Десет дни след пристигането им в 
отряда те дадоха партизанска клетва за 
едно с новодошлите борци от Ниш, 
след това бяха разпоредени по взводове 
те. Във взвода Балкански веднага проя 
ви своята внимателност към по-слабите 

своя по-лек кавалерийски карабин 
смени с маузера на партизанката Мичка, 
като й каза. че това било от уважение.

Тяхното присъствие внасяше голя
мо оживление във взводовете на отряда. 
Мнозина другари от другите чети идва
ха да побеседват с тях, да чуят новини 
от България: за настроението на хора 
та, за впечатленията им и за това, дали, 
според тях, скоро ще свърши войната. 
Това си имаше причина: някои нови бор 
ци от свърлишкте села много убедител
но разказваха, че войната щяла да свър 
ши през пролетта, когато олисти горатз- 
Тогава. както говореха те, народът щя* 
да въстане масово, а и всички българ
ски войници от корпуса щели да станат 
партизани.

ВЕЛИМИР КОСТИЧ-БАБЖе а е &ог=>ехж в ревовете 

нк югоскжваиите жУк/яй» 
лжртижжнски отряди Щвтк

Желанието ми е за читателите на „Братство” накратко да изнеса своите 
спомени за някои българи, които от пър вите дни на Народоосвободителпата бор
ба на югославските народи бяха борци в Свърлишко-нишавския партизански 
отряд. Мнозина от пас живо си спомнят за партизаните-българи: Славчо Асенов 
Друцанов „Балкански”, Неофит Стоянов „Ломски”, Никола Кирков Родопски" 
Рангел Ранг елов и мнозина други наши съратници. Те дойдоха при 'нас когато 
ни беше най-трудно: бяхме малобройни, слабо въоръжени, без достатъчно храна 
и муниции. Те дойдоха, когато нашият народ даваше огромни жертви под фаши 
стката окупация. Германските фашисти зверствуваха по концлагерите и затво
рите, страната ни беше разпокъсана и ра зделена между хитлеристките съюзници 
Това беше времето на пълното могъщество на хитлеризма, когато разбойничес
ките му хорди вилнееха дълбоко в територията на Съветския

БАЛКАНСКИ И ЛОМСКИ ПРИСТИГАТ

Пристигането на Балкански и Ломс 
ки беше за всички ни огромно събитие, 
което ние, съвременниците, няма да за
бравим. Те дойдоха на 15 ноември 1941 
година към обед. Беше много студено. 
Отрядът се намцраше в базата си на Зе 
лени връх, в Свърлишките планини. Гре 
ехме се в поятите, разговаряхме... Изве 
днъж в поягата, където се помещаваше 
щабът на отряда, влезе един партизанин 
от патрула целият в пот. Той ни съоб
щи, че от към село Лозан идват

а

съюз.

След априлската катастрофа на бив 
ша Югославия, особено след нападение- 

фашистка Германия върху Съвет-
за борба против партизаните (недичевци. 
Сръбска държавна стража, льотичевци, 
четници и др.).

През месец' август и септември 1941 
година под ръководството на Окръжния 
комитет на ЮКП бяха създадени два пар 
тизански отряда за борба против оку
патора и народните предатели. Това бяха 
Озрбнският и Свър лишко-ниш авският 
партизански отряди, ядрото на които съ 
ставляваха членове на Партията и на Съ 
юза на югославската комунистическа 
младеж предимно от нишката промишле 
ност. Тези два отряда сътрудничеха бли 
зко помежду си, с Окръжния и други
те партийни комитети по терена по вре
ме на по-големи действия, обаче всеки от 
ряд си имаше свой район. Свър лишко-ни 
шавският отряд покриваше територията 
източно от Ниш все до Димитровград и 
Кална, а Озренският — от Ниш ка за
пад, все до градчето Сталач.

По това време в Източна Сърбия ос 
вен германците се намираше цял окупада 
онея корпус на фашистката българска

то на
ския съюз, в Нишки окръг ,катко навея 
къде из страната, започнаха подготовки

комитет
насам

двама въоръжени български войници и 
един селянин. Докато ние се суетехме о- 
коло оръжието, комисарят на отряда се 
усмихваше загадъчно. Малко време ми 
ча и командирът ни обясни каква е ра
ботата: тези двама български войници 
вече три дена търсели връзка с парти
заните.

Окръжниятза въстанието.
на ЮКП в Ниш разви широка подготви 
телна дейност в целия окръг, макар че 
условията бяха много трудни. В Ниш се 
намираха силни германски войскови ча 
сти. теренът беше неподходящ заради 
мпогото пътища и стратегически важни 
индустриални обекти. Германците разпо
лагаха и с български фашистки волски, 

охраняваха всички важни обекти
Те влязоха в поятата, ръкуваха се 

с командира и с партизаните и се запри 
казвахме. Разказаха ни за 
в техния край, за трудностите из пътя и 
за това, че и у тях много се говори за 
партизанската борба в Югославия. После 
комисарят на отряда ги запозна с цели
те на
дностите на тази борба: всекидневни сра 
жения, гладуване, дълги, изморителни 
похода... Те слушаха с внимание, но ка 
то че нищо не ги разколебаваше. Кога 
то комисарят замълча, обади се Ломски:

които
в окръга. Беше създадена нова демар- 
кационна линия .като част от територия 
та на Нишкото военно окръжие( Пирот, 
Вабушница, Димитровград) бе присъеди
нена към българската фашистка държа
ва, която тук беше установила своя вла
ст.' Окупаторите, помогнати от народни
те предатели, бяха създали сръбско пре 
дателско правителство начело с Недич, 
което на тази територия разполагаше с 
числени отряди от въоръжени наемници

положението

Балкански и Ломски много бързо 
свикнаха с партизанския живот и станах 
любимци на всички партизани.. Всеки и- 
скаше да приказва с тях, да им каже ДО 
що хубаво и приятно, да им помогне в 
нещо — изобщо всички ги обичаха.

( В следващия брой: 77-* . ,»та им ак-

народоосвободителната борба, с тру

чия).
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Срещи и разговори
Образованието на производителите

На чужда нива произвел 

тютюн за 600.000 динара
А' '■X' .х*»'

ПОВЕЧЕ МЕСТА ЗА КВАЛИФИЦИРАНИТЕ
■Ш толкова голям брой 

стопанство. По-«I5- •» Нито един стопански отрасъл не заема

водство ще се увеличи значително. Нашето селско стопанство 
ще се механизира още повече, ще се употребяват по-големи ко
личества химически средства и изкуствени торове в производ
ството. Затова сегашният брой на квалифицираните не ше е в 
състояние да решава тези задачи през седемгодишния период.

лиша с тютюнопроизводство и 
пчеларство. Неговите доПд>лни 
телни

на. През първите години имах 
лшого трудности, правех и гре 
шки и приходите бяха далеч 
по-малки. Но аз не отчайвах 
упорито работех и се снабдих 
и с литература по тютюнопро
изводство и пчеларство, която 
през тия зимни дни е и един
ственото ми развлечение. Сега 
точно зная кон сортове да за
саждам и как да ги отглеждам 
Миналата година засадих 70000 
стръка и. кпкто вие е вече из
вестно. от тях получих 600.000 
динара. Ако тази година взема 
нива под закуп било пак от кО 
операцията, било от някой час 
тен производител ще увелггча
ПРОИЗВОАСТВОТО.1

Допълнително занятие — про 
дължи Кирил — ми е и пчелар 
ството, Сега имам само осем 
кощера но и тях ще увелича. 
И за тях съм взел ливада от е 
дни приятел в местността „Ко 
зарича" Отглеждането на пче
лите за мене представлява 
тпнско удоволствие.

Просто несъм свикнал да се 
дя без работа, каза на края Ки 
рил а от друга страна от инва
лидната пенсия и детските до
бавъчни I ги как 
да се препитавам. Да търся ра
бота за жена ми би представля 
вало губене на време. Така ми 
е по-добре — тя и децата по
магат при обработката на тю
тюна и това е достатъчно.

Д. ЙОТОВ

приходи от тютюна и
пчеларството 
по-големи от редовната му ин 
валидна пенсия, която възлиза 
на 14.800 динара месечно. И 
вместо да трие праговете на За 
вода за заемане на работна ръ 
ка, трудолюбовият инвалид, за 
едно с жена си и трите деца е 
намерил сметката в тготюно- 
производтвото и пчеларството.

— Досега беше добре — каз 
ва Кирил Димитров — ние ня
колко души от Димитровград 
взимахме ниви под закуп от зе 
меделската кооперация „Ниша 
ва". Но тази година както ни

са четири пъти

Ще има към 70.000 вакантни места.
Обаче тези места ще бъдат преди всичко за хора с опре

делено образование. Числото на висококвалифицираните в края 
на тср.сл период; трябва да се увеличи от 4,6 на към 10 на сто, а 
на квалифицираните от 19,7 — на 46,2 процента. Всичко 19,8 на 

неквалифицирана работна ръка.сто ще заема
Очаква се редовете на тези селскостопански специалисти 

попълват с млади хора от село, които са се о-
осведомнха, кооперацията ня
ма повече да ин дава тези .ни
ви. но ще ги използва за овес 
и други фуражни култури. Ще 
ми бъде наистина трудно ако 
тази година не намеря нива. 
Не само зарад приходите, кои 
то действително не са малки, 
ко и за това защото съм евнк 
иал да работя и стекох за тия 
осем години добър опит и зна 
ння в производството на тютю

занапред да се 
предеяили да работят в селското стопанство.

Семинарите и курсовете, които сега се устройват в много 
села именно трябва да включат повече млади производители. 
Само по този начин нашето селско стопанство ще се превърне 
в стоково производство.

Сигурно е, че не може бързо да се разреши проблемът 
на по-добра квалификационна структура в селското стопанство. 
Особено поради това, че този въпрос не е в ръцете на ония, ко
ито желаят да учат. Зависи до голяма степен и от селскостопан 
ските .организации как гледат на този проблем, колко са готови 
да заделят средства за образованието, отделно за образование
то на младите и пр.

Тези акции ще бъдат принос към подобрението на произ
водството, /сакто в частния, така и в обществения сектор.

Кирил Димитров ис-

Инвалидният пенсионер Ки
рил Димитров от Димитров
град вече осма година се занн

не бих можалВ борбата против гъбара

Коойерациише са наблюдашели
градини и 9 хекВъв всички села в Димитров 

градска община са формирали 
щабове за унищожаване на гъ
бара.
след всеки 15 дни да поднасят 
отчет пред общинския щаб за 
резултатите от акциите на тери 
на.

тара овощни 
тара гори, от които са събрали 
58 кг семе от гъбара.

Обаче, на повръхнина от око 
ло 11.000 хектара гори, предим
но силно и средно угрозени го 
ри, механическите средства не 
са достатъчни. Нужно е по-ши 
роко приложение на химически 
средства и запрашване със са 
молети на тези терени. И общи

Лесничеите са длъжни ЦенатаЗайче од съда едно кане...
Зима с н коридорите в Об

щинския съА в Босилеград са 
пълни. Надошли са хора и от 
пай-отдалечните села... Между 
тях са ето, и Димитър и Стоян 
чо Пейчови от Белут. Предмет 

тяхно „обяснение” в палата

на правдата е — едно счупено 
каче.

ксето да прецени щетата.
И така, с-ьденето започнало. 

Редили се свидетели и всеки 
давал различни показания. По 
дс-ьдимия Стоянчо и свидетели

За бездействие в борбата про 
тив този вредител въз основа 
на тия информации са издаде
ни 16 решения собствениците на 
гори и овощни градини до 
март да си почистят дръвчета 
та. Най-чудното обаче е, че та-

Исторнята на този процес е
започнала още преди две годи 
ни. Димитър дал едно каче- 
от 100 килограма на Стоянчо те му упорито настоявали да

на докажат, че той не е взеяал ни 
какво каче от Димитър. Меж
ду свидетелите бил и бащата на 
ищеца. Той обаче, 80-годишна

ната не е в състояние да орга
низира по-ефикасни мерки за 
сега.

1
искал да го върне назад 
Пейчо той отказал да го прие- 
ме счупено. Търсил обезщете
ние 10.000 динара. Стоянчо от-

М. Б. на
кива решения са получили и 
всички кооперации, в чиито ово 
щни ■ градини има гъбар. В Об 
пиянската скупщина казват, че 

вместо да бъдат АТАКА НА СЛИВОВА старина, не защищавал интере 
сите нито на един от завадени
те. Той между другото заявил, 
че качето е старо повече от 
100 години и съвсем естествено

казал да заплати тази сума и 
работата дошла до съд.

Всеки си мислел, че правдата 
е на негова страна.

И две годтш се разкарвали 
по Съдилища.

кооперациите 
носители на тази акция не пред 
приемат нищо на своите имения, 
а в цялата акция се държат ка 
то наблюдатели. Още по-интере 

ще бъде ако след 1 март те 
се намерят пред съдията за на

Давидков веднага свалили една 
щайга с 15 литра сливова ра
кия и
място | в магазина.

Хогато камионът на предпрм 
„Виновоче” от Пирот при че е дотраяло.

Сега синът се разсърдил н 
на баща си.

Ако се пресметнат из1-убени- 
те дни и разкарваш 1я това ка 
че ще струва повече от 50.000 
динара, макар че действителна 
та му цена е далеч помалка...

Ето докъде могат да доведат 
дребните недоразумения...

ятието
стигнал в Димитровград с редо 
вния товар алкохолни питиета 
за гостилничарското предприя- 

,,Балкан" магазинерът Цан

я сложили на секретно

Понеже друг изход ме съще
ствува,! съдията наложил ка
чето да се донесе в Съда, за да 
може точно да процепи причи 
непата щета. Скараните това 
и направили. Донели качето в 
съдебната зала, а ведно с това 
и по-голям брой свидетели. По 
канено било и специално лице,

сно
Може би тази атака, напра

вена още през май миналата го 
дина и днес щеше да остане са 

тяхна тайна, ако главният 
постановчик Цанко Марков не 
беше толкова алчен. На непос
редствените участници в тази 
акщяя той дал само 3 литра ра 

само на Кирил Дими 
■гров. Георги Златанов останал 
с „къси ръкави” — не получил 

Това силно разсърдило

тие
ко Марков дал на своите помощ 
ници кратка „военна” заповед: ‘ 
сега е момент , джор”. Помощни 

Георги Златанов и Кирил

рушения.
Значи, всичко което досега е 

направено в борбата срещу гъба 
ра са го сторили частните лроиз 
водители. Те са почистили 8 хек

мо
ците••

В. в.
Ч&рьЬни тпе-мм кия и то

ЗА ДАВЪКА В ДРУГИТЕ ОБЛАГАНИЯ
нищо.
майстор Златанов и след една 
разпра с Марков решил да раз 
бие сложната тройка. Той осее 
домил органите на вътрешния 
контрол на предприятието и ор 

на Секретариата па въ
трешните работи за акцията и 

кратко следствие, в магази 
бил открит излишек от сли-

По решение, издадено от пре 
дссдатсля на Общинската скуп 
щмна в Димитровград, на 19 и 
20 щс се проведат Събрания на 
избирателите в комуната. Съб
ранията ще обсъдят облагания 
га върху дохода и данъка на 
фаждаинте върху дохода, чия 
то основа щс се увеличи с око 
ло 21%.

Преди провеждането на съб
ранията на избирателите ще се 
проведе разширено заседание 
па Съвета за стопанството и 
финансите, па което ще бъде

СТУДЪТ И ЗДРАВЕТО разгледана новата данъчна ос
нова н ще се изготвят матери 
али за събранията.

На 25 и 26 февруари ще се
състои заседание ма Общинска 
та скупщина, на което 
разгледат забележките

смъртността растеСтатистическите дан ни показват, че 
през зимата, а в началото на пролетта достига връхна точка. 
Този Факт се обяснява с числените заболявания, особено на по 
стари^хора,&чийто организъм е изтощен от годините или от 
Лллрпг и не може да отстоява на промените.

Но зимата благоприятно действува върху здравия органи
зъм Следствие студа здравият организъм повече и по-бързо се 
Гвижи за да се загрее, става по-бързо и кървообращението в

0Р“Н1?Г<;™»«ГлГ? «Зйо: при
виква.* вта.«л«». па белите бробоае. ™ва1.
тазм болест е нужна ипфзкция с бактерии, к г ,
това възпаление и склонност па организма към заболяване 
най-често от преумора, изтощеност, душевно разстройство, 
кохолизъм и друго. Дълбокото дишане и засиленото кървоо0- 
ращение предизвикват по-силен апетит, човек се закалява, 
чувствува се по-силен и по-добре настроен. Зарад това и лс- 

к препоръчват зимно време да се ходи пеша и по-дълго. 
От всички научни анализи произлиза, че умереният студ, 

какъвто обикновено владее зимно време! по пашите краища, 
ускорява обмепа па веществата в организма и допринася 
приспособяването към студа като при това се увеличава из
дръжливостта му.

По пашите краища в течение па суровите зими 
денонощие човек не трябва да внася хРашг повече от ЗЛООка- 
лории при лека физическа работа, пито повече сгг 4.000 калории 
при тежка. При това трябва да се държи сметка в прехраната 
да се спазва правилно пропорцията мджду основните съставни 
части па храната, така че да няма повече от 100 до 120 гра 
белтъчини, около 100 грама мазнини и 500—000 грама въгле
хидрати.

ще се 
на гра-

ждаиитс от събранията на из
бирателите и ще се 
правилникът за възнаграждава 
ие в органите на управлението, 
правилник за вътрешната орга 
ннзация и за ведомствения съ 

па Общинската скупщина.

гамите

след
приемепа

вова.
получи 

пред Общинския 
Димитровград. Тримата

дни акцщггаТези 
своя епилог

ставсъд в
участници бяха осъдени иа па 

глоба от 5 до 10 хилядирична
динара. Д-ал-

НАГРАДА 
ЗА ПОСТОЯННОСТкарите

В Бор неотдавна бе устроено 
необикновено тържество

310 миньори, който в те
за в че

ст на
чение па изпеклата година пс 
са имали повече от 5 иеоправ 
дателни отсъствия от работа. 
Всички са наградени с по 10000 
динара и за получили специал 
ни грамоти за потсоянност в ра 
ботата.

Повече ог половината от на
градените в течение на година 
та не са имали нито едно отсъ

за едно

Понеже студът увеличава секрециите па теченостите от
по-голямо количество (към 2организма, налага се да се внася 

литра в 24 часа, заедно с течността в храната).
Неоснователно е предишното вярване, ча алкохолът за

щищавал организма от студа. Изследванията са показали, че 
той не подпомага организма в борбата срещу студа.

стане.
По решение на работничес

кия съвет на най-дисциплини- 
раните работници занапред все 
ки три месеца ще се дават та
кива награди и грамоти. ДимнтрпчгрпдД-р. л. с.
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Гимшщците зо себе си. гозшчтеме и обпзте \I

СаяВ критерий и учители но „Ти"и„Вие”
Ако шофьорът не искаВ края на първото полугодие 

учителите от гимназията дадо
ха своя оценка за работата на 
учениците, за успеха и поведе
нието на същите. По този на
чин се чу думата и на възпита 
телите. Искахме да чуем и дру 
гата страна — възпитаниците.

За тази цел поканихме 
ученици и ученички, които пре 
дварително не са знаели въпро 
сите. На нашата молба 
ваха Ирина Савова, 
от IV клас, Любица Асенова, 
IV клас, Гогова Теодора, IV 
клас, Обрад Алексов, IV клас,

Петър Рзнглеов, П клас, Георги 
Панчев, IV клас, Лиляна Андо
нова III клас.

В разговора учениците дадо
ха своето мнение по много въп 
роси из областта на обучението 
и възпитанието.

няколко

На 22 януари тази година 
рейсът на. „Беона Кобила, от Бо 
силеград за Ниш и обратно с о- 
коло 20 пътници тръгнал за Бо 
силеград. Когато стигнал 
Власииа — Окрутлица шофьо
рът на рейса Мирослав Ъошко 
вич спрял и не искал да про
дължи по-нататък. Той

Защо шофьорът Бошкович 
не е продължил за Босилеград?

Има ли оправдание за една 
такава постъпка към хората 
които почтено са платили биле 
ти и как един шофьор е имал 
смелостта да си играе с тях по 
своя воля?!...

Дали в предприятието е под
веден под отговорност зарад не 
хуманната си постъпка?

се отзо- 
ученичка

До

чагг предметите из своята група, 
а по предметите от другата гру 
па — съвсем слабо. По този на
чин забравяме, че в гимназията 
трябва да получем знания 
всички ттродмети.

казал
иа пътниците, че по-нататък 
пътят е непроходим и не е в 
състояние да кара. За утеха той 
им казал, че на 10 километра 
от Влаоина ги чака друг рейс, 
който ще ги приеме.

Пътниците повярвали на шо
фьора. Взели си багажа и тръг 
нали към посоченото място. По 
сняг, дъжд мрак и буря те пре 
минали 10-те километра.

Пътниците, между които има 
ло и майки с деца, все пак се 
надявали, че ще имат щастие 
да стигнат благополучно по до 
мовете си. Обаче, чакали ги но 
ва изненада. На определеното 
място нямало никакъв рейс и 
пътниците останали измамени. 
Едва сега те видяли, че и път 
ят не е непроходим и че шофьо 
рът ги е изиграл.

Понеже не съществувало дру 
го решеггие, пътниците продъл
жили пеша за Босилеград. След 
30 километра път посред нощ, 
те пристигнали в Божица. Тук 
се сместили кой как знаел. Ня
кои потърсили приют по част
ни къщи, а други останали да 
зъзнат навън и да чакат друг 
рейс.

Ирина Савова: В Гимназията 

място за ученици с 7 и 8 

слаби бележки

няма
в.ПО

Ирина Савова: Поради невнимание 
— пожар!

Има случаи
когато един ученик е питан 
мо веднаж през полугодието по 
един предаот. С тази бележка 
тей излиза на полугодието. Да 
ли това е реална оценка?

са-

— В нашата гимназия кРюго 
се интересуват за съдбата на из 
кдючените ученици в Прищина 
и Банялука — каза Савова. Мно 
зичство ученици са на мнение, 
че изключването е напълно пра 
вилно. Мисля, че и при нас тря 
бва да се донесе такъв правил
ник, който ще дава право на у- 
чителския съвет да изключва 
учениците, които имат повече 
от половината предмети слаби 
бележки. Такива ученици има 
и при нас и те пречат много в 
обучението, а често пъти са про 
блем в дисциплината.

Мое лично мнение е, че е ну 
жно малко да се ограничи сво
бодата на учениците. Ние сме 
млади хора и все още можем да 
погрешим.

Искам да кажа няколко думи

и по въпроса на двете насоки в 
обучението в гимназията. При 
нас съществуват две насоки: 
природоматематическа и езикр 
ва. Забелязвам, че тези насоки 
в обучението не са схванати и 
от учителите. Често пъти се сме 
сват учениците от едната и дру 
гите група, а това много пречи. 
След това разликата в обучение 
то по езиците между едната и 
драгата групи е съвсем малка. 
Тази разлика трябва да бъде 
по-голяма.

Критериите не са строги. Има 
много слаби ученици и поняко 
га това влияе на по-добрите, вме 
сто обратно. А мйгого ученици о 
тсъотвуват от часовете. Още по 
вече се закъснява. Просто е ста 
нало обикновено това явление 
в нашата гимназия.

Другарю редактор.
На 30 януари тази година 

младежите от село Трънско О 
дорокци посетиха Куса Врана 
с културно-забавна програма. 
След представлението обаче, ко 
ето станало в училищната за
ла младежите не угасили огь

Теодора Гогова: През 
Дина се направи 
на две отделения, които мина
лата година работеха на сръбс 
ки и български език. Сега 
ва отделение се работи на сръб 
ски език, а български език се 
изучара както и останалите чу 
жди езици — 4 часа седмично. 
Мисля, че това не е правилно. 
Учениците не са питани 
ва съединяване.

тази го-
съединяване

.1в то

ня.
На 31 януари сутринта ня- 

жители на Куса Врана закои
белязали, че сградата гори. Ве 
днага се събрали и угасили по 
жара. В тази пожертвователна 
акция се изтъкнаха Кирил Кос 
тов, Цветан Николов, Стефан 
Димов, Богинка Петрова, Ма- 
ринко Петров и други.

за то-

Петър Рянгелов: учени
ците от село нямат 

седмична почивка
<•

Милорад Рнстмч 
с. Поганово • - АВ най-трудно положение 

намират учениците от село. Те 
нямат седмична почивка, защо 
то всяка неделя трябва да ход 
ят на село за продукти. Не се 
създавагг условия тяхното поло 
жение да се облекчи.

Георпи Панчев и. Лиляна Ан
донова също така се съглася
ват с изтъкнатите проблеми в 
обучението и възпитанието. Из 
тъкнаха се отделни случки, кои 
то илюстрират някои орицател- 
ни явления. Някои преподавате 
ли са по-акгдсходителни към ня 
кои ученици. Това в класа се за 
белязва. Учениците в един клас 
забелязали, че един учител на 
своя любимец ученик, по кой 
знае какви причини Есе поста
вя такива въпроси само да да
де отговор за положителна бе 
лежка. Много ученици се 
ват да отговарят на тоя час за 
щото критерия за оценяване на 
тоя час е много по-слаб 
кото обикновено.

се
—■тшг >;г

ДРЕБОСЪЦИЛюбица Асенова: Много слабо се
чете художествена литература

По-блпзко чужбина; 

отколкото родината— При нас се практикува от
крито оценяване на учениците, 
при което взимат участие и уче 
ниците. Това има положителна 
роля при възпитанието, но често 
ггьти поради нашата „другарс
ка” солидарност влияем на пре 
подавателя да дава по-високи 
бележки на някои ученици. Мие 
ля, че решаваща роля при оцен 
яването на учапиците трябова 
да имат само преподавателите.

Много ученици учат редовно 
уроците се, но това учене е от 
тетрадката или учебника без до 
ста тъч но широчина. Затова на
шите знания са бедни. Аз бях 
дълго време в ученическата би 
биотока и зная колко малко се 
чете художествена литература 
от страна на учениците. И тога

ва и онова, което се знае, не мо 
же да се изкаже. Нашите отго 
вори са твърде бедни.

Отделен е въпроса, за който 
трябвада се приказва, за некул 
турните явления на учениците 
на културни места. Често пъти 
съм слушала когато хората в са 
лена казват по наш адрес: ,,Ето 
как ги възпитават учителите”. 
Такива работи не могат да ста
ват, а трябва да си признаем 
че такива сцени създават обик 
новено слабите ученици, които 
имат и низка култура. Затова и 
ние учениците чрез младежка
та организация и преподавате
лите, чрез съвета трябва да во 
дим по-голяма сметка за прес
тижа на гимназията.

Работник от Димитровград предприел извести мерки за 
с-ъбиранс на трудов стаж. За тазй цел изпратил една молба в 
друга страна, за да му признаят прослужЛното врем<е от преди 

една молба в Димитровград до референта по трудавойната и 
и трудовите отношения.

След. три месегса, получил, нужния отговор от чужбина. 
От Димитровград ощ? няма отговор. За сведение, да кажем, че 
въпросният работник е изпратил молбите през 1962 (!) година...

Две страни на критикатаявя-

Общинския валяк вече дълго време ол намира без ръко
водител и стои на улицата. Много хора се питат защо е така. 
Най-сетне отговор намерихме. ‘Много хора са поднасяли м&лби 
до секретаря на общината. Кирко Илиев не приел пито единг 
Запитан защо, той даде отговор:

— Всички кандидати бяха от Трънско Одоровци и не 
приех пито един, за да. не се схване, че подържам трънчани.

Ако и останалите служби така схванат критиката, може 
да се случи общината да остапг. без ръководство.

откол-

Или, съществува един проб
лем, който най-много зависи от 
преподавателите. За някои пред 
мети се държи според авторите 
та на учителя, а в някои слу-- 
чай Трудна работаТеодора Гогова: Лекарите неотго- 

ворио дават извинения за 

■аправените отсъствия

обратно-според предмета се 
гледа и на учителя. Така има в 
гимназията учители на „ТИ” и 
учители на „ВИЕ”. Учениците Димитър Зарее, бояджия, напуснал предприятие „Услуга" 

е Босилергад преди 6 месеца. До днес той все още не си е по- 
лучил документите от това предприятие. Тъй като без тях не 
може да постъпи в друго предприятие той ежедневно -отива в 
канцеларията на „Услуга" да •моли за своите документи.

Обаче от много работа ли, от що ли, служещия в у прав- 
лнеиело винаги му казва ,че за такива „друбулии” мгикЬ време...

изтъкнаха, че това много значи 
за престижа на училището и 
затова не е за подценяване. Не 
е за подценяване дали препода 
вателите гледат на тези неща 
или не.

—- Слабият успех в училище 
то се дължи единствено на то
ва, че ние нямаме трудови при
вички. Повече се учи от напра
вените бележки в класа. А те 
з* бележки често пъти са пъл 
ни с неточности. След това у- 
чим за бележка и когато изка
рам добра бележка, тогава при 
някои ученици се явява онова, 
което вече се каза, бягат от ча 
сове. Много, ученици отиват при 
лекарите, и не зная по какъв на 
чин, взимат извинения за часо

вете. Лекарите дават неотговор- 
но бележки за изЕиняване на о 
тсъствията. Ето аз зная положи 
телно две ученички, които не 
са били болни, а на класния пред 
ставиха извинение от лекаря за 
гтрележана болест.

След това критерият за оценя 
ване на знанията на учениците 
не е еднакав при всички пре 
подаватели. Това също. влияе за 
работата на учениците по отдел 
ни предмети.

Много е\
Б. Ник. • • •

'■ Учителят в едно босилеградско село ваче осем години е 
председател на кооперативния съвет в местната земеделска 
кооперация. Той е и общински отборник, но с мандат две годи
ни. Сега някак си, не му се изпуска ги това място. Тези дни в 
предизборната дейност той е агитирал отново да се кандидати
ра за общински отборник.

Има си хас човекът, иска да запази мястото си, .к|акар че 
и-на още 10 други задължения...

Курс за квалифициране 
на работници

През миналата седмица при 
каучуковия комбинат в „Дими" 
тровград” завърши първия курс 
за квалифициране на 60 работ 
ници. Сега посещават съггдгя ку

Обрад Алексов: За една седмица 

ученик може да получи по един 

предмет и петица и единица

НедовиЖдане илирс още 100 работника, които ще 
получат

• • •
квалифиха-пълни

ции. Търговското предприятие „Слога” в Босилеград в седем
годишния си план за развитие предвижда да купи само един 
товарен камион. Не планира строене на собствена сграда, въп
реки чд магазините й са дотраяли, а сградата на управлението 
е пред рухване.

В предприятието казват, че фондовете им били плитки за 
тези цели. Обаче ,злите езици" говорят, не миналата година рй" 
болниците от „Слога” получили 18 заплати.

Предвижда се ггрез второто по 
лугодие да се открие курс за 
пълна квалификация на работ
ниците. Този курс ще посеща
ват 60 работника.

ченицггге се стараем само да из 
карам преходни бележки, а най

по-

Когато за една седмица уче
ник по един предмет може да 
получи и петица и единица, то 
гава това мисля най-добре гово 
ри колко нередовно се учи. Тря 
бва да си признаем, че ние у

!
-малко мислим за нашето 
нататъшно школуване. Ето, при

4ок.Б. Н.мер: учениците по-сериозно у-
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Мястото на културата в седемгодишния план
СТОЙНЕ ЯНКОВ

Не само инвестиции, но и инициативи
Проектопланът за седемгодиш 

ното развитие на Центъра за 
култура и забава в Димитров
град (1964 —
ще има забележително

НОВИ ДНИ, НОВИ ХОРА
Ти не мисли, че аз чувсвата си 
разпилявам и напразно хабя, 
по лъжи и по празни лаоки.
Там където и поглед не трябва 
да се взре, мълком да се вмъкна. 
От часовника живота по-точен 
ще те вспи и след туй ще хвъркне 
там, където и пръст не ти сочи. 
Само тихо и съвестно, моля!.. . 
По-грижливо от грижлив стопанин, 
аз излъчвам жизнената роля 
и чувствата във мен съчетани.

С това напълно ще бъдат 
доволени нуждите 
салата с

дава книги иа районните библио 
теки на временна употреба. В 
някои райони ще се открият 
нови библиотеки, а в Димитро 
в град ще се построят нови по
мещения за библиотека.

Кадровият въпрос също ще 
се подобри. На всеки 4.000 до 
6.000 книги ще работи библио
текар. Числото на книгите съ
що така ще се увеличи. До 
1970 голина в общината ще и- 
ма 11.000 книги или на два гра 
мотни граждани по една кни-

1970) вероятно за-
на града и 

движениевлия-
яние върху културното разви
тие в общината. Проектопла
нът обхваща почти всички дей 

областта на културата и 
изкуството. Предвижда 
чително разширяване на Цент-ь 
ра, увеличение на разноските 
за културата, създаване на ви
сокообразовани кадри 
мероприятия. По 
внимание ще се обърне па про 
фесионалното образование иа 
работниците

пускане в 
на подвижното 

Предвиждат се
кино.

и други фор
ма работа за' запознаване с 

киноизкуството.
миности в

се зна
РЩЗСГГА* НА слмоДЕЙ-

ви други 
специално проектоплана се 

ра, че Съществуват 
уловия за развитието на само
дейността в

констати 
обеки гвгпг

га. Ето, спомням си: една година 
земята едно сърце заточи.
Заточи го във нова машина, 
полетя нагоре и — в миг плени 
нашите сърца. С хиляди привети 
щурмувахме към кораба и небето! 
И аз отправих чувства, цяло ято 
на него човекът, ръката му...

в промишленост- твените дружес4ТГгУА°ЖеС 
гфофесно^“ въвежАане на

верзитет. Предвид на това, че 
много младежи изразяват же-

Цспттлзът за култура и заба
ва предвижда откриване на ка 
ртинна галерия и местен музей, 
За откриването на тези две ку 
лтурии институции

като

кадър, само- 
важна ро- 
културното

дейността ще играе 
ля в издигането на съществу-

V-
V '• ■&-

■ ::

Един нов завод с машини запя. 
Запяха и хиляди сърца след него. 
Един нов град с живот зашумя. 
Един нов влак някъде потегли. 
Земята беше куп от взрив, 
а ние като мухи я надлитахме... 
Тогава нашият разум откри, 
че краят е близо, и без да пита 
устройствата му за миг развали! 
Някак по-светло огряха ни дните. 
Ръката на мирът пак ни погали.

г

И все живота взима награда, 
от моите чувства, от мойта радост.

И тъй, полека аз изчерпвам, 
мойта душа, моя организъм, 
че трябва ли някой да бъде жертва 
в този свят, свят на оптимизъм?

Живей човек със младо сърце!
И теб живота с любов те гали. 
Виждаш, че вплели сме нашите ръце, 
като в многоъгълник даагонали!
А има място за нашите идеали!. ..

Културния дол е Димитровград

лание за културно издигане се 
предвижда организирането па 
учене на чужди езици, на музи 
ка и .разширяване на знанията 
от някои области на културния 
и обществения живот чрез док 
лади, семинари и други форми 
на културно-масовата работа.

равнище на населението. За та 
зи цел най-голямо внимание 
ще се обърне на самодейците 

три самодейния театър ,.Хри
сто Ботев”, както .и при музи
калните и фолклорни секции 
по селата и в града.

Предвижда се създаване на 
временни сцепи при училища
та и предприятията, които да 
работят за разширяване иа теа 
тралното изкуство и другите 
видове изкуства.

ват условия тъй като из редо
вете па българската народност 
в Югославия има доста про
фесионални художници и таки 
ва конто .работят като амате- 
ри. За откриването на местен 
музей Центърт се е ръководил 
от това. че в Димитровградско 
има много негтроучемн истори
чески места още от ранната ис 
торическа епоха. Всички тези 
предмети, ако се съберат, 
гредставяват голямо богатство 
за по-нататашяото изследване 
на историческото минало на 
този край.

По този начин културата в Дн 
митровградско ще заеме значи 
телно място в седемгодишния 

план иа комуната. Нужно е по 
край обезпечените инвестиции 
и повече инициатива на хората, 
които работят в тази област, 
за да може плановете да се из 
пълняват навреме и с успех.

КОНКРЕТЕН ГОДИШЕН ПЛАН
КИ НОПРЕДСТАВЛЕН И Я 

ВСЕКИ ДЕН
Съветът за просвета и култура 
прие годишния си план за ра
бота в областта на просветата 
и културата. Според този план 
предвижда се изпълнение на 
голяма част от седемгодишния 
план из областта на просветата 
и културата или създаване на 
условия той да се изпълни нав
реме.

През миналия месец Съветът 
за просвета вече разгледа мяс 
тото на просветата в седемго
дишния план. Доокато през тоя 
месец с плана ще бъдат запоз 
нати всички просветни работни 
ци от общината и същевремен
но ще се разисква за мястото на 
културата в седемгодишния 
план. През март и април ще

стане дума за кадровите проб
леми в тази област. Съветът ще 
се запознае с проблемите в обу 
чението и възпитанието чрез до 
кладите на просветните съвет
ници, а след това на дневен ред 
ще дойде отново откриване на 
забавачница и централна библи 
отека в Димитровград.

ще
Кино ..Просвета" в града ра 

боти успешно, но неговия ка
пацитет не е напълно използ
ван. Интересът за филма е гол 
ям, обаче се забелязва, че ре
пертоарът огце не е на нужна
та висота. Прожектират се фи 
ллш със съмнителни художет- 
вени качества и със съдръжа- 
няе. чуждо на нашата действи
телност. Наши филми не са за

ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА И 
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

За разпространението на кни 
гата в общината се предвижда 
създаване на централна библи
отека в Димитровград като са 
мостоятолно учреждение. Всич 
ки останали библиотеки в об
щината ще бъдат под ведомст
вото на централната бибилио- 
тека. Тази библиотека ще бъ
де по-добре обзаведена с ну
жния инвентар и ще може да

Към края на учебната година
ще се разисква върху физичес 
ката култура, ще се направи а- 
нализ върху работата през учеб 
ната година, докаго през есен
та на тази година отново ще се 
поставят на дневен ред матери
алните и кадрови въпроси в об 
ластта на просветатаи учениче 
ските столове.

стъпени достатъно, или пък 
сритат до димитровградските 
зрители с огромно закъснение.

Затова със седемгодишния 
план се предвижда подобрение Б. Ник. Б. Ник.

11ш11шштш11111тттш|1шш11ш1ш|11шнин|ц||ш11п1111ш!шш1шшш1ш||штш1гш1ш!1ш11шш1111ш11шши1ш11шпшшшшш1111шшшишт1ш1ш1птш11тш1!шшшшм гшшт1шиш1Ш1тш1М1шпи1шиттш1П11»тгвд

РАЗКАЗМИЛАН ТРЕШНИЧ те от организацията. Трябвало е да дой
дат веднага след войната. Защо 
вало толко да чакат? Това е знак, че не 
е е прекъснало със сектадството. А ней
ният син й е разказвал, за тези отрица
телни прояви, за това, че има тесногър- 
ди хора, без широки възгледи, което не 
е добро. Е, добре тогава, сега и тя от
близо ще можа да набюдава всичко и 
да се запознае с работата в организаци
ята. Сега само остава да я извикват на 
събрание, защото това каза и оня дру
гар: „Ще ви извикат на събрание, дру
гарко”. .. ’ п

Денят свършваше. Нощта 
но нахлуваше през прозорците и Боса 
запали осветлението. Какво да чете? 
Във вестниците не намираше вече нищо 
инч ересно. Но, какво — в шкафа има
ше книги иа сина й, разни брошури и 
и какво ли огце не, нужно за събрания.

Тя стана и започна да избира кам- 
оо да чете. Сепна я обаче звънчето чя 
вратата. Кой ли е пък сега?

»Другарке — срамежливо рече .ми
лиционерът Тошо като не знаеше къде 
да стане, — аз събърках. Прощавайте, 
моля ви се, става въпрос за другарката 
Бакин. Квартирувате сало един стаж по 
ниско... Сбъркал съз4... — повторя То
шо и си отиде.

„Сбъркал/... Хъм 
да, сбъркал човекът, какво да се прави*’, 
каза жената в себе си м полека затвори 
вратата па своята квартира.

Звънецът на два пъти късо извъия. 
На прага излезе жена на петдесетгодиш 
■на възраст, със сериозен, вид и стана до 
полу открехнатите врата. Лицето й ка

по-сериозно когато видя

е тряб-

СВЪРЗВАНЕТочели стана 
лилиционре пред себе си. Тя бешг вид
но малко смутена, като си помисли как
во би лк>гъл той да търси. Такива сме 
ние ' — не обичаме да имаме работа с 

които и ,да са те и 
какво да са дош-

говорите иа другарката Боса. Тя му да
де сведения за себе си.

да правя ако другарите искат така. Ще 
живея без служба. По-обинам да съм в 
Партията. Не бери грижа, че вече съм 
па преклонна възраст. Вов пак добре са 
|игата си да празнува.*/. Далп това не е 
се сетили
Знаят те коя съм аз. И затова не е чуд 
по защо е дошъл този милиционер...

органите, иа властта,
Ох, какво недоразумение стана.' Пого

вориха си след това Боса и Дара, изпи
ха огце по едно кафе и на всичко слад
ко се

независимо от това за 
ли. Но когато: този човек вече е тук, же
ната го покани да влезе в квартирата и 
той влезе. Това посещение не беше мно 
го приятно и за съседката й Дара, която 
се намери при съседката си Боса по то
ва време. И тя някак прие чудно серио
зен вид.

другарите в организацията.пасмяха. Но идванего на активис
та Тошо накара Боса най-дълбоко и най 
сериозно да се замисли.

Да... На е чудо. Истина, член съм 
на Социалистическия съюз, но мога да 
бъда и член па Партията. Защо да не? 
Нима моя син ■не е бил партизанин? И

където мо-

постепен-
Боса чистеше своята политическа 

съвест, прекарваше а ума си всггчко. 
При това ггмашв някакво особено чувст 
во. Тя не би могла да обясни какво бе
ше това чувство. Но имаше тук нещо 
приятно и нещо, което много вълнува
ше душата й, нещо, което беше близко 
до страхопочитание. Дали тя ще може 
да приема задачите в органггзацията и 
да ги изпълнява? Говори се, трябвало 
мгюго да се учи, да се чете Това е съ
щинска школа. Тря.бва понякога да се 
,излезе пред масата и да се каже това 
или онова. Но то трябва да бъде умно. 
Как ще направи това? Ето този страх 

да я излъчва. Струваше й се,

Тошо изяви веднага:Милиционерът 
„Дойдох да ви свържа, другарко..." А 
те? Те се стъписаха и пребледняха. Съ
седката Дара облещи очи и с длан, зак
ри уста. Едва когато се прибра погледа 
да ' види как Боса Щз реагира на това 

съобщение. Обърна се

пггма аз не помагах кога и 
жех? Та нима при мене не идваха по 

войната когато оставяха и но-време на
сеха поръки?... А защо сега на нико
го не идва на ум да ме свърже, но това 
не е моя вина... Чакай, чакай, 
би... Аз още откога се моля на всевнш 
пия. Религиозна съм. Не мразя черквата, 
но не отивам. Моля се в своята къща. 
Пък и какво ще пречи това на ня?сого? 
Не зная. Истина, казват, хората в Пар- 

да правят това. Сигурно

към
попи-неприятно

нея безпомощгю. Боса обаче тихо 
та: „Нас да ни връзвате, другарю?!... 
Защо, моля ви се?” Тогава и Тошо раз
бра, че неговата постъпка е била неясна, 
Посмея се и каза, че той в тази къща 
идва като активист в името на органи- 

орган на властта, кой

може

зацията а не като 
то връзва и арестува. На жените олек
на, въздъхнаха и слзд това сами започ
наха да се смеят, предлагайки му да се
дне, да пие кафе. Но Тошо бързаше. Той ■ 
•извади някакъв бележник и записа от-

тията не могат 
някой е виждал онзи поп, който сало «а 
служба с иддал в къщата ни е идвал. Не 

Аз мога своята служба и в ду

започна
моменти, че е било по-добре другари

те й да са я оставили на спокойствие. 
Закъсняла е. .. Закъсняла са и другарк-

сбърклл? Пяна
го виках.
грях? Аз пе зная... Но аз и това няма
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НА ЗЛОБОДНЕВНИ ТЕМИ ПРАКТИЧЕСКИ
СЪВЕТИ

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

Митническа треска ФУТБОЛНА СТАТИСТИКАСуиа с дребни юофшенца
Запържваме една — две гла 

ви лук, нарязан на ситно, заче 
ряваме ги » бчервен пипер и зали 
ваме
да. Ако се пуснат кокали от 
месо, супата става по-вкусна. 
Посоляваме 1/4 кг кайма, г*ри- 
правмм малки Кюфтенца кои
то овалваме с брашно Пуща- 
бавяме черен пипер и от нея 
ме ги едно по едно в супата и 
когато заври, я поставяме на 
по-слаб ог-ьн, за да не се разва 
рят кюфтеицата. Подправяме го 
яйце, разбито е кисело мляко 
или с винена киселина. Преди 
Да я поднесем, поръсваме супа 
та със ситно накълцан магда
ноз.

Думата л\и е за обявения 
миз~ровград, за досег митнически 
е предполагал, че хората

Люлката на футбола Велико
британия е публикувала инте
ресни бройки за този спорт. В 
течение на миналата година 
футболните срещи в шотланд
ската дивизия са гледали 28,5 
милиона души.

Финалната среща за купата 
привлича най-голям брой посе
тители. Стадионът Уемблий мо 
же да побере 100.000 души, а 
кога-го се играят ггьрвенствени 
мачове винаги е препълнен.

Най-много посетители до 
днес е имало на мача Шотлан

дия — Англия през 1937 година 
Наблюдавали са го точно 
147.547 души.

конкурс на митницата в Ди- 
служещи. Никой до вчера не 

в жълто-зелените униформи, които 
така учтиво ни преглеждат багажа когато търгнем а чужбина 
1С1тт такъв авторитет всред останалите, служби, които не са 
митнически. Вече са в сяика всички просветни конкурси по гра
довете. Митницата в Димитровград получи до сега около сто
тина молби от хора, заболели от митническата тр-жка. Някои 
предполагат, че до закриването на конкурса ще пристигнат още 
толкова. Тук дадоха заявления за прием в служба политически 
ръководители, работници, сгля-ни, служещи, агрономи, 
зисти и други хора па труда.

Погледнахме някои молби, за да видим какво предлагат 
новите митнически кандидати. Но тъй като конкурсът е още 
открит, .«оля читателите да запазят тайната. Ето откъси от 
молбите.

7 .— 8 чаени чаши во-
Колкото и големи да изглеж

дат тези цифри те са маши в 
сравнение е броя на хората, ко 
ито всяка неделя попълват фн 
шове за разни прогнози, за ко 
ито изразходват баснословни 
суми пари.

Целокупната сума, изразход
вана за такива цели миналата 
година възлиза на 67,5 милио
на фунти стерлинга.

гимпа-

Политически работник пише: „Моля да бъда приет за 
мнтниечеки служещ, ако не бъда избран за народен представи
тел. Дългогодишен политически работник съм и мисля, че ще 
успея да упражня политич&ско влияние върху нередовните път
ници, за да се спазват митиическит) закони.. .”

— Аз искам да бъда митнически ■— пише един служещ 
— тътЧ като по произход принадлежа на тази служба. Още през 
1912 година моя дядо Пешо е бил митнически па мгстницата в 
ТКелюгиа. През една нощ той успял да залови няколко души от 
селото, когато пренасяли сръбска сливова. Още същата о :чер 
.теграга били пуснати, сливовата изпита, а дамаджапките счу
пени. .

ПЛАНИНА НА ДЪНОТО 

НА ОКЕАНАСалата ош стар фасул
Сварим половин кг стар фа 

сул. Изцеждаме го от водата и 
отделяме една чаша от него. О 
станалия боб пресоваме и към 
полученото пюре слагаме тои- 
четири глави ситно нарязан 
лук, сол, половин връзка маг
даноз, непресования боб, една 
непълна чаша олио и сок от 
лимон. Олиото сипваме капка 
по капка, като бием непрекъс 
нато, докато получим гъста ка
ша. Подправяме с чер пипер 
и изсипваме в продълговата чи 
ния- Бобът гарнираме с кръг
чета от твърдо сварени яйца, 
маслинки и мерковчета от тур 
шия.

Американският океанограф- 
ски параход „Вема” открил по 
дводна планина в южната част 
Иа Атлантическия океан, 1000 
км. западно от нас Добра> Надеж^

Учените считат, че тази пла
шена гуреди 8 — 10 хиляди го-.

линии е представлявала остров. 
Сега тя се издига над дъното 
на океана 4,874 метра — значи 
по-високо от най-високия върт 
в Евррпа Монблан (4,810 м.).
Върхът на тази планина е заоб 
лен и сера се намира 64 метра 
под морската повръхност.

Да.
Учител: „Моля да не се схване, че искам да стана митни

чески зарад високите заплати, които сг получават. В последно 
вре.ие и в просветата заплатите се увеличиха по искам да ста- 

митнически поради огромната ми любов към пдеагоги.ката и 
педагогическата дейност. Моята професия искам да продължа 
гал в митницата, всред народа. .

„Много съм издигнат политичзсик — пише па друго мяс
то. — Още през 1944 година започнах да слушам радио Лот1дон 
и Москва, а по късно.. . за това може да посвидетелствува моя 
съсед, който всяка вечдр идваше при мен...”

— Моята практика па бързо преглеждане па хората — 
пише един лекар ■— ще е само от полза на митницата. Мога за 
един час да прегледам, багажа па всички пътници, разбира сеу 
ако имат изправни здравни книжки, и да констатирам от какво 
боледуват. А пашите хора боледуват да попренесат найлонки, 
шушкавци, чорапи и тем подобни. . . Ако стане нужда мога да
употребя и р:1нтген-апарат__”

Комисията очаква приключването на конкурса, а тогава... 
Ние предлагаме на конкурсната комисия да прекъсне дотогава 
всички телефонни линии с града и с градските и общинските 
ръководства.

на

Пчелен кошер
Един килограм цели, обелени 

и изчистени от семето ябълки 
сварваме в малко подсладена 
вода. Когато ябълките поомек- 
нат, изваждаме ги, нареждаме 
ги в чиния ,пълним ги с вани- 
лов или друг крем и отгоре ги 
гарнираме с 2 белтъка, разбити 
на гъст сняг със сто гр захар.

Богдан Николов

Комисията за ведомствени 
те работи при Общинската 
скупщина в Димитровград 
обявява

-КОНКУРС
за попълняване на вакантни 
работни места в органите 
ва Скупщината:

1. Завеждащ мас0вата под 
готовка иа населението

2. Инспектор по селското 
стопанство

3. Машинописец
4. Завеждащ жилищните 

въпроси
УСЛОВИЯ:
Под 1. — Средно специал

но образование и запасен 
офицер или подофицер

Под 2. — Виеше специално 
образование и пет годишен 
трудов стаж

Под 3. — Курс по дактило 
графия и по възможност 
владеене на стенография

Под 4. — Средно специал 
но образование и квалифика 
цнонен изпит.

Молбите, обгербващт с 50 
динара се представят на Ко
мисията.

Срок за подаване на мол
бите е до заемане на местата.

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
укрития. Плена си убивали сДъ 

‘рвениПкопия1чнИтО остриета под 
силвали като ги обгаряли на 
ОГъН-
са знаели.

I В по-ново време изчезна та- 
сманийската раса хора. Това е 
най-примигивиата от всички съ

В зори на автогарите в Босиле град и Димитровград

За лъка и стрелата невременни човешки раси: във 
физическо отношение и по на
чин на живот. Хората от тази През 1817 годт-1а хората от 
раса бяха малки на ръст, с тази раса наброявали към 
черна като смола кожа, с буй- ЮО.ООО души а 1824 година има 
ни къдрави коси и с тв-глде Ло салю 340 души. При следва- 
ярко изразени вежди, с хлътна
ли очи под тях с широки уста 

необикновено
щото преброяване иа населени- 

1834 година били намерени 
111, а по-късно през 1842 годи
на — 51 човек. През 1842 годи-

зъби. етояки
Черепът на тези хора е малък, 
с необикновен израстък от гоР

и

на имало само четири души.
Последният жив човек от та

зи раса била една жена на 
Труганина, която починала през 
1876 година. С нея значи изчез 

тази раса от земното

ната страна.
Хората от тасмашГйската ра 

са населявали предимно остров 
Тасмания (край Австралия). Те 
живеели примитивно, напом
няйки живота на хората от 
старата каменна епоха (палео- 
лнт). Оръжието им е от камък 
и много прилича на неандертал 
ското (човек от последната ле
дена епоха). Те обикновено 
ходили голи, а живеели в про
сти

име

иала
кълбо.

Изчезването е резултат на 
потискането на расата от стра
на на проникналия в Австра- 

и Тасмания бял човек, койлия
то бързо заема пространства-

Димитровградска зимаколибки, или в природни
' ' т——

та им.

\ьт Текст и рисунки 
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