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ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ

ГРАЖДАНИ НА СОЦИАЛИС
ТИЧЕСКА ЮГОСЛАВИЯ!

дейност се очаква с пълно осно 
думагга на младите хоранеотклонно прилагане на. 

принципа на разпределението 
според труда;

— стабилно и съгласувано сто 
папско развитие, което да съ- 
действува за непрестанен 
теж на производителните 
в страната, на производителност 
та на труда и на жизненото 
равнище;

В трудовите организации сле 
два още много да се уработи по

съв
-ременнауа технология, успеш
ната работа, а с това и за уве
личаване на 
производителността на труда.

ЗЕМЕДЕЛСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ!

линия. Необходимо е за нея да 
се борим постоянно и последо
вателно, да я осъществяваме в рационалната организация, 
практиката и да я разработва
ме съответно конкретните усло
вия на всяка среда.

Задачите са ясни и определе 
ни. Тяхната сложеност изисква 
повишаване отговорността на 
представителните органи и пред 
полага
трудова активност на всички

вание
да се чуе също така гласно, кз 

мощен и ясен приносът, 
който младежта дава на своята 
общност с труда и ученето.

Наближават изборите.
През месец март и април ще 

избираме общински и околийс
ки отборници и представители 
за републиканските и Съюзната 
скупщина.

На тези избори, съгласно с раз 
поредбите на новата Конститу
ция, за първи път ще бъде при

кто е

производството ирас-
сили »• . .

ЮГОСЛАВСКИ НАРОДИ!

Досегашната дейност на наша 
та страна — заедно с другите 
народи, а преди всичко със со
циалистическите и другите про 
гресивни сили — в борбата за 
мир, за активно съвместно съще 
ствуване, за премахване на ко 
лониализлф и неоколонизлизма, 
за създаване на демократични 
и равноправни отношения меж 
ду народите в света допринесе 
за престижа на Югославия и 
на нейната роля в международ 
ните отношения и в междунаро 
дното работническо движение. 
Това е и резултат от вашите ус 

социалистическото изгра

— решителен курс към по- 
интензивно производство на ба

пълна политическа и
Борбата за внедряване на съв 

ременните технологически проце 
ои в селскостопанското производ 
ство, за намаляване на разхо
дите и за добро стопанисване ще 
ви обезпечи високи добиви и не 
прекъснато подобряване на жиз 
неното равнище.

Развивайте кооперацията’ и е- 
дрото обществено производство 
»— основите на по-богатия и пб- 
културен живот и на социалис 
тическите обществени отноше
ния в нашето село.

пехи в
ждане на страната, в развитие 
то на новите обществени отно-

ДЕБОЙКИ И 
МЛАДЕЖИ!

шения.
Тези успехи още повече ни за 

дължават да вървим и занапред 
в първите редове на борбата за 
социализъм, за мир и общест
вен прогрес в света.

Вашето всестранно участие 
във всички области на обществе 
ния живот е една от гаранции 
те за по-нататъшния възход на 
нашата социалистическа общ
ност.

Като допринасяте за развитие 
то и укрепването на самоуправ 
лението, вие най-добре -овързва 
те своите стремежи и тежнения 
с интересите на обществото. 

Предстоящите избори за скуп 
У.;/. щините на обществено-политиче 

ските съвместности са удобен 
|||: случай, когато трудещите се хо

ра от нашата страна всестранно 
ще обсъдят и оценят досегашна 
та дейност на всички самоупра 
вителки органи и на своите пред 
ставители в тях и когато, съглеж 
дайки и досегашния опит и но 
вите задачи, ще престъпят към 
избирането на половината от чле 
новете на представителните те 
ла. В такава жива политическа

ИЗБИРАТЕЛИ!

Нека вашите предизборни раз 
говори и решения да бъдат нов/ 
забележителен принос към ця
лото 
на Югославия!

Нека вашето излизане на из
борите да бъде израз на привъ 
рзаността към идеалите, за кой 
то се борите, и които осъществя 
вате в своята страна — Социа
листическа федеративна репуб
лика Югославия.

СЪЮЗНИЯТ СЪВЕТ НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 

НА ЮГОСЛАВИЯ

социалистическо развитие

ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МАЛКО ЖЕНИ МЕЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КАНДИДАТИ

трудещи се хора.
Като съглеждате всестранно 

поставените задачи, вие ще из
бирате за отборници и предста 
вители ония хора, които заслу 
жават вашето доверие и ви да
ват гаранция", че успешно ще 
решават тези задачи.

техноло-ложено началото на ротацията 
и на ограничаване на преизбира 
нето — като демократичен 
год за
хцествени органи.

ТРУДЕЩИ СЕ ОТ ГРАДА 
И СЕЛОТО!

съвременна 
гия, специализиране, кооперира 
не и включване в м^ждународ- 

разделение на труда; на ба

за*га на

ме-
обновяване на всички об ното

зата на възможно по-рационал 
ефикасна употреба на оре

Предизборна дейност
на и
дства за капиталовложения;

на ло-бързи Приключиха йолишическише 

събрания Ь Босилефадско
— осигуряване 

темпове в развитието Щ селско 
стопанското производство и на 
социалистическите обществени 
отношения на село;

В предизборните договори, въз 
на социалистическатаТези избори се произвеждат 

непосредствено след Осмия кон 
СЮК който всестранно

основа
практика и на своя опит от са
моуправлението в трудовата ор 
ганизация и комуната, вие ще 
изнамерите най-добрите крите 

избирането на нови осбо

Божа Богданович, управител на 
лечебния център във Враната 
Баня.

За представители в Съюзната 
скупщина са предложени:

В Съюзната камара — Стой- 
кович Душко и Жика Радойло- 
вич, член на Главния отбор на 
ССРН на Сърбия;

В Орг. политическата — Пет 
кович Братко, председател н* 
Общинския съд във Власотин- 
ци; в Стопанската камара — 
Живоин Джорджевич, директор 
на „ТИГ” в Гърделица; в Со
циално-здравната — Антич Яо 
пан, управител на Здравния дом 
във Владичин Хан; в Култур
но-просветната камара — Пет 
рович Йован, директор на учи
лището за планинско стопани
сване в Сурдулица.

грес на
обсъди изминатия път, очерта 
ясни насоки за социалистическа 
та акция на трудещите се и от 
кри широки перспективи на бор 
бата на нашата страна за соци 
ализъм и за укрепване на свето

Неотдавна в Босилеградската 
комуна приключиха политичес
ките събрания в подружниците 
на ССРН и профсъюзните орга 
низации, на които бяха предло
жени възможните кандидати за 
общински отборници и предста 
вители в скупщините.

Политическите събрания бяха

_ непрекъснато подобряване
на материалните и културните 
условия на живот на трудещи
те- се _ образованието, здраве
опазването, жилищното строител 

социалните и други служ-

рии за
рници и представители и ще се 
определите за ония кандидати, 
досегашните резултати на които 

за тяхната готовност 
застъпят докрай за раз

на самоуправителните

ство,
би;

са залог 
да се 
витието
отношения, за стремежите и ин 
тересито на трудещите се хора 

цялата обществена съвмест

ения мир.
Развитието на социалистичес 

отношения у 
нови белези на

на самостоя-— затвърдяване 
телността, повързаиостта и един 

интересите на народи 
в Югославия,

масово посетени, а рашгеквани- 
ята и предлаганията обстойни 
и обосновани. Изчислява се, че 
на събранията в 38 подружници 
на ССРН и 7 профоргаиизации 

са гтрисъствували

ките обществени 
нас придобива 
борба за омело и решително от 
еграняваяе на бариерите, които 
пречат да се укрепи ролята на 
трудещия се във всички облас 
ти на решаването по обществе-

ството на 
те и народностите 
укрепване на братството и един 
ството, укрепване интернацио
налист ичеокото съзнание на на 
шите трудещи се и на югослав

социалистически патриоти

и. на 
пост.

в комуната 
общо над 5.000 членове на ССРН 
и профсъюза, от които 
1.000 жени и 700 младежи.

Броят па предложените кан
дидати за отборници значител
но надминава броя на вакантни 
те, поради двегодишен мандат, 

Така в Общинската ка-

РАБОТНИЧКИ 
И РАБОТНИЦИ! към

ните дела.
Изборите стават част от редов

актив-
ския
зъм. ма самоуп-Утвърждаването 

равлеииего е ваше дело и ваше 
неприкосновено завоевание.

По нататъшната борба за усъ 
на стопанска-

ната самоутгравителна 
мост на трудещия се човек и на 

за оживогворяване
от са-

ТРУДЕЩЦ СЕ,
САМОУПРАВИТЕЛИ!

Ние с пълно основание се гор 
Деем със своите досегашни 
воев аиия.

гражданина
на следните, определени 
мите нас задачи:

__ задълбочаване
„а сам^у г̂™ртакизациИ 

системата на скуп

вършеиствуваие
та система ще съдействува тру- 

се в още по-голяма сте 
влияе върху условията

места.
ма па има 15 отборнически ме
ста, а са предложени 47 канди
дати, а за Камарата на трудо- 

общности за 12 места —

за- Клуб за проучване на ма
териалите от VIII конгрес

За по-успешно обсъждане и

системата
отноше-

лещият 
пен да
нагноя труди да разпределя пло 
довете му свободно и самостоя
телно. въз основа на социалис
тическия принцип на разпреде 
лението според труда.

Те ни позволяват да вървим 
наттеГбсз застой. Обаче ние 
см отдалече от това да бъдем до 
волни от постигнатото.

виге 
29 кандидати.

Събранията предложиха и кан 
дидати за представители в Съю 
зиата и Републиканската скуп-

ния, на 
и комуните до 
щините изцяло;

__.решителен курс
дагнето и развиването 
ската система;

__ Решително провеждане на
в системата на

в изгра&к- 
на стопан прилагане на становищата, при 

ети на Осмия конгрес на СЮК, 
в Звонци е формиран полити
чески клуб, в чип-го състав са 
включени най-активните обще
ствено-политически работници 
ат района и членове на Общин
ския комитет на СКС в Бабутл- 
ница. При разработката на кеш- 
греФтюте материалът комунисти
те намират редица явл свия, ко
ито заслужават внимание и ко
ито имат корени на 
почва.

избори са удо-
по-решително

към осъществя \ на работното
на Осмия та единица, в органите на управ 

ляването, в трудовите организа 
обществено- политическите

В тази насока, всяко усилие 
място, в трудова

Предстоящите 
бен момент още 
да се пристъпи

на решенията

щина.
За представители в камарите 

на Републиканоката скупщина 
са предложени:

В Стопанската камара — Джо 
ка Трайковим, директор на „Но 
воградня” във Враня; в Орг. по 
литическата — Душан Джорич, 
председател на Окръжния съд 
във Враня; в Култ. просветната
_ Стоичко Ангелов, директор
на Основното уч-ще в Боси ле 
град; в Социално-здравната - -

обще 
за да 

база
промените
стаеното разпределение, 
се увеличи материалната 
„а самоуправлението, за тю са 
мостоятелно развиване Р 
ширяване от страна на непос
родствените производители на
гтолукг.-ията в техните труд 
ви°органгизации и за по-всестра
нното им влияние върху вей*™”
обществено-икономически про
цсси.

ваие 
конгрес.

По такъв начин, на избори
те, които представляват самоу 
птвително дело на трудещите 
сс иие ще дадем делови харак 
тср. характер на още по-широко 
мобилизиране на силите.

ции
съвместности, ще допринесе за 

личните и обшессвързването на
интереси, за подобрява 

основи на об-
твените
не материалните 
шеството и на жизнените усло- местна

само това, да се у-
политичоскаНе стига 

твърди
вия на трудещите се.основната
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братство

От извъцирдиата конференция па СК в Бабупшица

Съюзът на комунистите да се приспосо
бява организационно

МАСОВ ОТЗИВ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА 

ПРЕДКАНДИААЦИОННИТЕ ДОГОВОРИI

към, проблемите Въпреки лошото време и голе 
I мпте снежни наноси особено в 
| районите Забъ.рдйе и Висок 
! предизборната активност в Ди 
| мптрот радско не намалява. И 
! нтересът на избирателите е то 
! лксва гоДям, че гражданите 
I сами гузеАприе.йат мерки за о- 

де постояиа деижа па всички Сигуряиане и поддържане 
обществени фактори и комуни 1 съобщенията към отделните ра 
стпте, изтъкна секретарят на г Сп°РеА^реценкпте па О 
Общинския комитет па СКС бшиискиД ото°Р ,,а Солиалис- 
С/ояп Младенович тическия съюз отзивът па из-

За делегати за ' V • конглес б,,Г)агедите и участието им в п,ое 
па . Ръбените комунисти е .ги АДагаието па възможните кан- 
бран подпредседателят/ на*"Об- АИАа™ е бпло масово' Сч,,та
щииската скупщина в Бабуш- 
пнца Никола Стоилкович 
скостопапскмя производител 
Александър Бсгданович.

Освен това избрана 
тролпа комисия 
скня комитет па СКС

1 многотр предложени„ вЪЗМОж-
капдидати за отборниш, 

предоставено е на самите оп 
ганизации на ССРН, т. е. на с 
бранията па избирателите ь 
ми да извършат стесняване 
да изтъкнат най-актнвийте"у.,! 
иове на ССРН. 7е

Що се касае до структурата 
на възможните кандидати ,а 
общинското вече

ни
Допълнена програмата за рабошашп нл пг
котирал,ш комисия Ври ОК п„ г“к икомитет.

1 чуп на СЛ и делегат и за Петня 
сръбските

— Избрана 
конгрес на са-

комунисти
Миналата неделя в Бабушнп- 

иа се проведе извъи,редиа об
щинска конференция па Съю
за на комунистите. Покрай де 
легатите на конференции га п.рн 
съетвуваха организациоипят 

сеЦретар на ОК .га Скс в Ниш- 
Дрш ослав Инкоапч, „
СКС Влада ОгнкновИч

поколения. 1 ези форми за съзна
1СЛСП II

на

а* за. вечето 
ма трудовите общности забеля 
зва се, че са предложени .мал
ко жени и младежи. Така па, 
пример, за общинското вече са 
предложени само две жени и 
1 член ма Съюза па. младежта 
Във вечето па. трудовите общ
ности структурата е малко 
добра. Предложени са 4 
и 7 членове на Съюза

о. говорен 
деец предлагат нросиетец 

неизчерпаем из 
очник за качествено оживот- 

всряваие на учебймя 
програма.

От друга

член на,ОК
, и рспуб'

ливанският народен представи- 
Тодор Славшгски.

В доклала 11а секретаря 
Общинския комите' па Скс 
Стоян Младенович \,3а задачи
те на комунистите след Оемпя 
конгрес" главно

се, че ма предкандидационните 
договори са участвували 70‘Уо 
от избирателите.

Прелкандидационните дого
вори показват също така, че

план н
тел

и селстрана п останали
с ооществспо-нОлггшчески фа 

мори,. пък п Общинският 
■ мнтет на Съюза па 

своята работа всред

ъпа по.
жени 

Ив мла-ко- 
младеж'та, 

младеж-
е и кон- |

при Обший- I ‘ражданите са проявили голя-
, ма политическа зрелост в пред Избирателите ог Димитроп- 
I лагаиего па възможните кан- градска община заедно с изби. 
| дклати. Основният критерий - рателите от Бабушнишка и Пн 
: оОщественснтолитическата зря- ротска и Белопаланска сбщииа 

лост, афирмисамостта и сбщест ще избират и представители 
веният престиж на кандидата всички вечета на Съюзната и 
пболшшгствсто подружници на Републиканска скупщина. 
ССРН главно е спазен.

дежта.
внимание с

пссветсно на 
то издигаме на Съюза на кому 
пистите в общината н па проб 
лемите па Съюза на младежта.

ергаипзацноппо

за

МАЛКО ЖЕНИ И МЛАДЕЖИ
в съюза на комунистите С оглед че между народните 

Досега проведените предкан- представители на предкандида- 
лидациопни договори са харак ционните договори са предло- 
теризират с пълна демократич жени повече възможни канди. 
мсст в предлагането на отбор- Дати, миналата седмица в Пй- 
ниците и народните представи- рот се проведе междуобщиф 
тели. Очаква се. днес в Ди- ско съвещание на което п0Л- 
мнтровградско да започнат пър ра’й членовете на изпълнител- 
вите събрания на избиратели- ни комитети на общинските от 
те за утвърждаване на канди- бори на ССРН присъствуваха 
датните листи. и представители на ръководст-

взта на останалите обществено 
политически

От 1060 членове ма Съюза на 
комунистите в общината, в до
клада се констатира, че 597 ду 
ши са заети на работа. 652 са 
непосредствени производители 
388 селскостопански 
тели и 10 частни занаятчии До 
като броят на жените — кому 
писти (107) и младежи (144) е 
малък в сравнение с действи
телното им участие в стопан
ския и обществен живот в об
щината.

Но ако се констатира, че пър 
вичните организации в община 
та са удребненн, особено те
зи но селата, като наброяват 
средно от 61 до 17 члена, сел
ските по 14, а има и активи 
поЗ члена, ако добавим към 
това, че половината от членове 
те на селските организации по 
половин година отиват в печал 
ба, и ако при това имаме пред 
вид и промените, които настъ
пиха в обществено-стопанския 
живот, тогава съвсем естестве 
нс, са се създали условия за по 
явата на слабости ,.в организа 
ционната постановка" на Съю
за на комунистите.

Затова селските организации 
почти са прекъснали да обсъ
ждат,и да разглеждат поублеми 
те на селското Стопанство.

Обаче Уставът налага актив
но отношение на комунистите 
към обществено-политически

те процеси, па се налагат необ 
ходнми промени в приспособя
ването на организациите на Сч 
юза на‘ комунистите към настъ 
пилите промени в обществена
та съвместност. Затова всяко 
предприятие ще има основна 
организация „па равнището, на 
което непосредствено сс упраж
нява управлението п разпреде
лението ма дохода”. Също та
ка те ще се формират в рамки 
те на местните организации ка 
то при това някои от тях ще 
имат Н отделения на Съюза па 
комунистите и тп.

•Паралелно с това п;е се иро 
менят и мерилата за активност 
па комунистите като самостоя 
тели и обществено-политически 
работници.• Това ще допринесе 
и'за отстраняване на слабата 
Оойкрст. 
та, пасивността и другите ка
чества, които са несъвместими 
с идейно-политическия образ 
п активност иа комунистите.

произволи

Изтъкването на повече кан
дидати за едно отборническо 
или представително място е об 
ща тенденция. Макар, че това 
е положително явление 
кои села, особено там кълето 
лве села избират

организации на 
на досегашната активност и 
кое-гО бе направена преценка 
цоедложените кандидати в-ьв 
всички общини.

в ня-

еднн отбор- 
ник, се забелязва тенденцията 
към избиране на „свой човек” 
на всяка цена. В такива села 
за едно отбооническо място 
има по 6 — 10 кандидати. Об
що взето за 12 места в общин
ското вече за възможни канди 
дати са предложени 53. а за ве 
чето на трудовите общности 
за 13 свободни места са предло 
жени 36 кандидати. С оглед на

■ч. А.
В ЦЕХОВЕТЕ НА „ЛУЖНИЦА”

с та свеждат само до регистрира 
не на отрицателни явления.

Затова нужно се налага 
се посвети 
ние на

В разискванията взеха учас
тие Никола Стоилкович, Живо 
та Стоянович, Дими трие Нико- 
лпч, Драгутин Пейчич, Бошко 
Таков, Светомир Николич и 
Драгослав Николич.

Културни новини
да ' Щ

постоянно внима- 
пдейно-политнческото 

младите н про 
им в културпо-забав- 

ния живот. Това трябва да Оъ

Ниш има 13000 студенти
образование на 
блемнте У

За образованието на кадрите 
от Югоизточна Сърбия най-гол 
яма роля имат нишките факулг 
тети, които работят вече пет го

М. Б.

ПОРТРЕТИ дини и дадоха своите първи ю 
риоги, икономисти, инженери. 
Сега Ниш е вече оформен факу 
лтетски град. Той има четири 
висши училища (педагогическо, 
управно, комерциално и техни
ческо); две академии (музикал
на и художествена), правно-ико 
номически и медицинско-стома. 
1ГОЛОЖКГЛ факултет с над 13.00.0 . 
студенти, от които 7000 с редов 
ни.

МАШИНИТЕ СА ЗА ЧОВЕКА
ща, че цената на неговите ма 
шини не трябва да 
пари, но е това колко са 
ни за

На последното заседание на работническия съвет в 
бинат ,,Димитровград се срещнахме с Ф зъренц Киги, конструк
тор на машини за намотаване на гумените нишки. Сейеше 
лерията. и когато взе думата и потърси от Съвета да му одобри 
1 милион динара за нова машина, тогава го за беля захме. Таки
ва лйпптн засега единствено могат да се намерят в чужбина и 
струват 10 милиона динара. Работническият 
па Киш да се довери изработката : 
тя ще е осма по- ред, която този човек конструира

хо.и- се мери с
лолез-

човека. Ако ги продава
ше, може би щеше да бъде 
известен и много повече,щеше 
да се говори за неговата работа.
Може би щяха да го възнаград 
ят с аплодисменти и на послед Белград и Скопие. В много об 
ното заседание на работничес
кия съвет. ..

в га-
по-

В споменатите институции ра 
бртят около 200 професори и аси 
стенти. Някои от тях идват отсъвет взе решение

на такава машина, за-щото 
сам. ласти въпросът на преподавате 

ли е разрешен със собствени сн > 
ли. Съществува голямо жела
ние за дообразоване. От Ниш и 
околността има двадесет докто
ри на науката, още дванадесет 
преподавателя ще отбраняват в 
скоро време своите докторски 
дисертации.

Оставил е майка си 
си в Суботица. Дъщерята му у 
чи. а майка му я помага. Не «с 
ка да чуе за много примамливи 
покани и настояването на съпру 

да напусне Димитров
град. Живее в нов 
е около 300.000 динара кредит. 
Работи 01 своите

и дъщеряЗа него, който за комбинат 
,.Димитровград” спестява мили 
оди твърде малко се знае в Ди 
мптров-град. Той не обича да го 
в ори за себе си. Но когато ,,ста 
нете на мазола му” тогава от 
очите му заискри непреодолим 
зансе. Струва ви се, че във 
всяка дума слага всеки детайл 
от чертежа, който чака реализа 
ция.

Много от това разбира само 
той." но чувствувате, че това е 
така, и другояче не може да бъ

кво да работим.”
С въвеждането на 

на Киш със съкращаване на ня 
кои работни-места предприятие 
то пести 400.000 динара на ме
сец. А само за 3 такива машини 
предприятието би заплатило над 
34 милиона динара.

Конструкторът Киш всичко 
това направи за 5.500.000 дина 
ра. И за всичко това нито сло 
во похвала поне на едно заседа 
ние на работническия съвет, къ 
дето конструкторът, кой знае по 
кой път., се наемаше с работа.. 
Своите способности обаче, той 
не мери с парата. Той мисли не 
шо съвсем друго: конфекциони 
райето на' старите ну-мерации 
върви по старата система. Този 
въпрос трябва да се разреши. И 
решение има, решително заявя 
ва конструкторът Ференц Киш. •

А всичките негови „решения" 
са оригинални и приспособени 
към нуждите на фабриката.

Ако го срещнете в Димитров 
град, това сигурно ще бъде на 
път от исвия апартамент към 
фабриката, илм машинното отде 
ление.

Там живее той, затворен в то' 
зер свят на машините.

Може би затова гражданите 
малко го познават. Но неоазби 
пземо е зашо малко знаят какво 
е направил за комбинат „Димит 
ровграл”.

Когато каза. че получава въз 
награждения както и всеки др 
уг цехов отговорник, като че ли 
се разколеба. Не обича да гово 
ту! за подобни неща. Това най- 
малко го интересува. Той схва-

машините

гата си
апартамент

За развитие на висшите учеб 
ни заведения помагат и сто—конструкторе 

ки идеи внася в производство
то в комбината. . . ХСивее тихо 
и скромно с големите амбиции 
на изобретател.

папските предприятия. Така ме 
жду другото в скоро вре,мо Еле 
ктропната индустрия в Ниш 
ще започне с изграждането на- 
сграда за електронски факултетМ. Бакичнеприпцнппалност-

Дь.
Тогава, щели или не, му вяр 

еате, че е дошъл от Суботица в 
Димитровград в „гумарата” да 

Г иагйил пгмнти приложи своето изобратение, за
нд 1цото т>’к се сл^1айЧЕСКО ИЗДИГАНЕ НА МАААЕ __ ,,пй ПГИГ,П71П във

» ЧТА’ ОТРИПд™РРИРЯНВЕ "СИЧКО това е колкото се може
НА . отрипатеаните ЯВ- повече ла освободя човека

ЛЕНИЯ труднсстщте. Затова се стремя
•Говорейки да проблемите в да създам възможно по-прости

17'}а на комУТ1 петите другар- машини. Сложните не са добри, 
ят Младенович между другото Тях могат да оъководят само
подчерта, че в тази област са висококвалифицираните. А от- 
възникншн! сериозни слабо^- къде такива в Димитровград? Те 
ти...които могат да имат тежки машини са проста. С тях се
последствия за по-иататъшпо- ра6оти леко не са нужнк лто
ю развитие на ; ’У ' а . ■ го пгбот.ишш. казва констрчкто
щиост и да положението на мла к н'
лпте в нея. Защото, както из- л
тъкпа той. бащата се младеж и по-продуктавни са:
асе повече изпада под влнянтю '— Преди три год:тни в този
на схващания, чужди на 'Съ-' иех' 2В работнички намотаваха 
юза ' на: комунистите. За това 300 кг «пика. а сега само 15 за 
допринася и иеуеднаквената .ра' един ден намотават по 800 кг. 
бота на колективите в някои Нашият цех вече не предизви- 
цчилища. в които болцщиство- ква застои в производствения 
то са членове на Съюза на ко- процес. Другите цехове не мо- 
мунистите. Просветните работ гат да „хранят” нашите машп-
нйцн гл^ят от предвид, че шко ни. Миналата година не работа

класови обш- хме 27 дни. защото нямахме ка

Из младежките активи

В Горна Лиснна
но няма почин

V". *•
има условия,

Младежкият 
Лисина е

актив в Горна 
един от най-големите 

в Босилеградока комуна. Набро 
ява 150 члена. Обаче през из
теклата година и сега този мела 
дежк-л актив бездействува 
макар че има солидни условия 
за работа.
Младежите

статъчно активни.
Кои са причините за това?
На първо място организацио

нната неукрегшалост на актива 
изглежда оказва голямо влия
ние. Макар годишните конфе
ренции да са проведени сравни 
тедно скоро в момента младеж 
ката организация в Горна Лиси 
на е останала без ръководство. 
Има се 
лите
организации, както и Общин
ския комитет на СЮМ недоста
тъчно помагат на този актив. 
Грябва да' се отбележи, че и 
преподавателския колектив в 
основното оемргодишно учили
ще, както- и земеделската коопе 
рация се държат пострани.

ги няма вг, - акциите
на Социалистическия съюз въ
преки че и те са членове 
зи най-масова на та- 

организация. В 
ггьтя до Две 

младежта също не по
каза по-забележителна дейност. 
Има условия и за 
на по-интересен

впечатление, че остана- 
общеЛггвено-политичесзкипострояването на

реки

организиране 
кулгурно-заба 

вен живот, обаче никой 
заема с това.

Тези дни в разгара на предиз 
борната дейност членовете на 
Съюза на младежта не са до-

не се

леките активи,
В. В.



БРАТСТВО 3

За^кулшурнише въироси на народността

ДВА АРШИНА 
ЗА СЪЗНАНИЕ

ДА СЕ БОРИМ ЗА ПО-ВИСОКА 

КУЛТУРА НА ТРУДОВИТЕ ХОРА Словото на закона ясно ка 
зва, че на всеки работник и 
служащ е загарантирано пра, 
вото па използване -на плате ; 

годишна почивка. Никъ- 
ако някой не

ИЗТЪКНА ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ В СКУПЩИНАТА НА СРС АСЕН ЛАЗАРОВ
па
де не пише, че 
използва годишната си почи 
ека трябва да м\у се заплати.

Това добре знае и дирекци 
ята на търговското предприя 
тие „7-юли". През 1963 годи- 

комерциалният Георги Ко 
стов, служещите от книговод 
ството Илка Панова и Вера 
ИлгьеЯа, завеждащия .нагази 

Атанас Антов и един уче 
ник в стопанството 
звали годишната си почивка. 
По пет до десет неизползва
ни дни от годишната почив
ка останали и на служещите

_, Алексич, Яблан Трин
Тодор Нацков, -а шофъо 
Пеггър Кирков е сега на 

1963 го-

— Във връзка с контактите
С другаря Асен Лазаров, народен представител и 

Отбора по член
„ - културно-просветните въпроси, при Републикай-

камара, беседвахме върху някои проблеми из областта 
Н0™ дело> просветата и културата на българската на

родност в Югославия. На 
даде следните

между нашите места и градове 
между нашите 
реките окръзи мога да 
че те са твърде полезни за по
нататъшното сближаване меж
ду нашата страна и НР Бълга- 

' рия и А(исля, че е тези контак

па
околии и бълга

кажа,

пашите въпроси другарят Лазаров
отговори: на

по качествено обучение по май
чин език. Не трябва да се Залъг 
ваме, че сегашното равнище 
обучението по български език 
надминава по-значително 
ното равнище.

Какво мислите за досегаш
ните успехи иа българска
та народност в областта на 
културата?

— Преди всичко пашата на-

ти, особено на културното поле 
и обмен • иа опит между профе-

обмен

лът трябва да се организира по 
следователно в Димитровград и 
Босилеград.

Издателството на българс
ката народност е твърде 
скромно, може да се каже в 
развитие. Имате ли някое 
конкретно предложение за 
развитието на издателската 
дейност?

По въпроса за тази дейност казаха, че

иаКакво мислите за работата 
иа училихцата в Босилеград- 
е ко?

на не изполсионалните организации,
и други .публикации, 

срещи на работници, на младе 
при провеждане иа съвмест 

трудови акции на обекти око 
границата трябва да се под- 

Досегашните опити по

иа печатсред

По развитие. на училищна
та мрежа и по процента на уче 
ниците в училищата Босилегра 
дека община е една от най-доб 
рите в Лесковшка околия. Оба 
че обзаведеността на училища 
та с инвентар и училищни посо 
бия е твърде слаба. Причината, 
по мое мнение, е в това, че раз 
решаването на тези въпроси е 
оставено на местното население. 
Онова, което е трябвало да раз 
реши комуната, то е оазрешено 
в достатъчна степен.

По тая причина и принадлеж 
ностите на просветните работни 
ци в общината, пб мое мнение, 
са твърде низки, а уреждането 
на училищата твърде слабо. Счи 
там, че е нужно за учебното де 
ло в общината да се обезпечат 
стабилни средства, та по такъв 
начин да се обезпечи и гаран
тираното с конституцията пра
во финансирането на училища
та да се помага от нашата общ
ност. Разрешаването на тези въ 
проси е условие за съгласуване 
на самоуправлението в училища 
та с общото раз витае и конете г 
туционните начала.

При ВПШ е Ниш през тази 
година изучават български 
език и други народности. Ка 
кво мислите по този въпрос?

ЖИ

Станко 
кое, 
рът
годишна почивка за

ни
ЛО
държат.

тези контакти допри дина.
След няколко договора иа 

заседанията на управителния 
отбор директорът и неговите 
най-близки сътрудници пале 

начин да изиграят за
взели решение пред ра

рили
йона.
ботническил съвет'да се тьре 
дстави, че това ие е заплаща 

неизползваната годиш 
почивка, но парично въз 

\награждение за извънреден 
труд и резултати в служба 
та. И за да не бъде толкова 
очебиещо, че това всъщност 

неизползва

на за
иа

е; заплащане на 
ната годишна почивка, режи 
сьорите от „7-юли” не дават 
награда съръзмерно

заплата, но по-малко.
на месе

чната
И така Георги Костов полу- 

25.000, Илка Панова 
20.000, Вера Илиева 15.000, А 

Антов 10.000 и учени- 
също

чава

та нас
кът в стопанството 
10.000 динара. А чг- тук не се 

до награди най-убеди-касае
телно говори отчетът иа упра 

отбор за миналатавителния 
година, в който между дру
гото се критикува слабата ра 
бота на комерциалната служ 
ба. Произлиза значи, че се 
получава парична награда 
за слаба работа.

След като успешно про.чъ 
кнал решението за ,,награди 
те”, директорът Стоян Жив 
кое започва да апелира вър 
ху социалистическото съзна 
пие на останалите работни
ци, които не използвали гцт 
лата си годишна почивка, да

ОТ ФЕСТИВАЛА В БОСИЛЕГРАД
насят все повече и за разреша
ването на граничния обмен на

на български език казвате, 
тя била твърде скромна. Мисля 
и че е трябвало да бъде такава

родност е числено малка, без 
особени културни традиции, ко 
ето влияе върху успехите в тая 
област. Но тези успехи не са ма

че
— Мисля, че е твърде поло

жително, че и други народности 
изучават български език,
както и младежи от българска- Лки, когато се имат пред вид 
та народност отиват на работа успехът на самодейците от Ди- 
в другите краища на страната. митровград, дейността на култу 
Това е доказателство, че млади 
те са надминали онези отрицате 
лни граници на отношенията ме 
ЖДу отделните народности. Оба 
че българската народност взета 
като цяло не е изгубила от сво 
«те възможности да повдига сво 
ята култура и просвета на свой 
майчин език. Тези възможности 
сега са и по благоприятни.

стоки.така зарад размерите на културния 
„пазар” и поради други усло
вия. Мисля, че в тази област не 
трябва да се иде много широко. 
Трябва да се издават само таки 
ва публикации, чието обществе 
но-политическото значение има 

отделно значение. Сл

Из редовете на българската 
народност има доста извес
тни специалисти из всички 
области.рния дом и постиженията на ня 

кои наши културни работници 
и художници, като Свободан Со 
ти ров в областта на живопист- 

Александър Гигов в област-

Те живеят във всички 
краища на нашата страна. 
Мислите ли, че едно списа
ние би могло да обедини те 
г-ните постижения?

голямо и 
ед това обезателно трябва да се 
издават научни и художествени 
трудове на хора от българската 
народност, които са на съответ 
но научно и художествено рав- 

След това силите трябва

та,
та на науката и пр. з ащото,се откажат от нея, 

според негови думи, се касае 
за малко дни. И разбира се.След това като се има пред- 

от освобождението на- 
стопанството и обгцестве- 

служби работят към 2.000 
образовани хора от бъл-

вид. че 
сам в

съзнателните се отказали...
Не е ли мбгло, щом като 

директорът толкова обича да 
оперира със социалистическо 
съзнание, същите■ мерила да 
се приложат и за „наградени 
те”, да се апелира и върху 
тяхното социалистическо съз 
напие?

Не звучат ли като голосло 
вие приказките на директора 
за социалистическо съзнание 
когато така умишлено се изи 
грават именно социалистичес 
ките закони.

— Ако ние дадем преценка, 
че едно списание на български 
език ще допринесе за издигане на

ни ще.
да се съсредоточат на издаване 
на учебници и "училищна лиге- 

Останалите проблеми 
из тази област трябва да се раз

ните 
високо
гарехата народност, тогава ус
пехът на нашата народност в

В контакти м<ежду ръково
дители на Босилеградската 
и Димитровградска комуна 
много пъти е констатирано, 
че връзките между двете 
муни са слаби. Имате ли кон 
кретно предложение по то
зи въпрос?

културното равнище на българратура.
ската народност и това всъщно 
ст бъде принос наобластта на науката и културата 

е очевиден... Обаче трябва по
вече да се работи за по-високо

решават в рамките иа култур
ния обмен с НР България.

културното 
поле в нашата страна, тогава та 
кова списание е нужно и тряб 
ва да се издава. Ако ли започ
нем да издаваме описание само 
зарад това да кажем, че имаме 

списание ага български език,

ко
От миналите години имаме 
връзки с български градо
ве, както например между 
Сливница и Димитровград 
и Перник и Враня. Какао' 
мислите за това сътрудни
чество?

културно равнище на трудови
те хора от града и селото, чрез 
подобряване на мрежата от чи 

кина. По този въпрос— Поставя се въпрос за конта 
кти между Босилеградската и 
Димитровградската комуни. Оба 
че аз м(исля ,че такива контак- 

между ръководствата.

талища и 
малко сме направили. тогава аз не съм за такова ре

шение. ЙОТОВ
Б. НиколовВ Димитровград вече годи- 

наред се провеждат фес 
па българската иа

ти има
но те са безрезултатни, зашото 

връзка между организаци 
органите на самоуправле- 

стопанството и в общес

пи
Председателите на работническите съвети говорят за самоуправлениетотивали

родност от обли,ината. От ми 
година се започна и

няма
ите и

На хораша Ь ор/анише на самоуйраЬлениешо 

лийсЬа шеорешическа йодюшоЬка
палата
п Босилеград. Не е ли топанието в

твените служби. Тези контакта 
не могат да се поставят отгоре. покакво мислитемного и 

въпрос?Те трябва да бъдат резултат от 
съглеждането на нуждите от та 

връзки между органите и 
Аз съм за таки- 

считам, че не тряб 
като инициатива от

този.
Макар чс в земеделската коо 

пералня „Нишава" самоуправ
лението е схванато правилно, 
поне що сс касае до отношепн 
сто па управата към коопера- 
птшш съпст и управителния 
отбор.’ и тук се промъкват гре
шки, характерни и за другите 
предприятия.

В беседа с наш сътрудник 
председателят ма кооператив
ния съвет Мирко Панов каза:

— Аз вече се запознах с изи 
влението на работническия съ 
вот на „Механик" и мога да 
кажа, чс с малки изключения 
проблемите са еднакви. И при 
нас липсва предварителна под
готовка и обработка на мате
риалите за заседанията но коо 
мератппния съвет, пито пък 
практикуваме 
да разделяме материалите. Мд 
жс би това е причината на за

отнася до фестивали ссдаипята да разискват едни и те на съвета разбират съвсем 
петте служещи, необоснованите решения- С рс 

щенията на управителния от
бор например въе още се запоз 
наваме от протокола. Така пре 
дставени на сложен админис
тративен език те не могат да 
бъдат разбираеми за повечето 
членове на съвета.

Накрая бих искал да изтък
на голямата полза от неотдав
на оргаиипзнраипя семинар за 
органите на самоуправлението 
в Дпмитровг.рд, 
синдикален съвет трябва да рр 
ганпзнра по-често такива семн 
пари и беседи. Това е необхо
димо, защото пашите членове 
теоретически се напълно непоЛ 
готвени за изпълнението на 
все по-сложните задачи от об- 

спсто на кооперативния съвет, ластта ма самоуправлението. 
Обаче въпрос е колко членове-

— Ш.о се
нашата народност, .мисля, 

положителна
същи лицакива

организациите, 
ва връзки, но

тс на 
че това е твърде които са в кооперативния Съ

вет. Нашите работници още не 
са схванали самоуправлението 
като организъм па трудовата 
организация, от койт0 в голя-

и трябва да се поддър 
да бъдат дей 

на бълга

традиция
ио така чс тева да идват 

страна на секретаря на комите- 
председателя на общи нс

жо
стаително фестивали

в Югославия. ма степен зависи съществува
нето па организацията. Все о- 
ще има мнения, чс зад него 
стои управата иа кооперация
та, хората на ръководните пое 
тове. А именно при нас има до 
бра съгласуваност между упра 
пата н органите иа самоуправ
лението, което бе изтъкнато и 
на отчетно-изборната копфсрс 
нция на синдикалната подруж 
ипба. Ние нямаме случаи, как 
то в другите предприятия, да 
се вземат решения без съпла-

рската народност 
Значи, в сътрудничество

които живее българ-

та или 
ката скупщина.

Като народен представител, 
и член на Отбора за култу- 
рио-просветци въпроси при 
Републиканската камара, и- 
мате ли някои проблеми из 
областта на учебното дело, 
които заслужават 
впимлпие за разглеждане?

е об
щините, в 
ската 
даде 
стие
отделни лица, които заслужават 
зарад качеството да излязат на 
фестивал, 
бва да бъде резултат от едного
дишната работа ца художестве 
ното и фезкултурногго поле, къ 
дето ще се срещнат най-добрите 
между най-добрите Фестива-

иародност, трябва да се
възможност да вземат уча 
всички.ансамбли, групи и

Общинският

Фестивалът тря-отделпо

— Да. Важно е 0 основните у- 
чилиша на нашите комуни, къ 
пето обучението се провежда на 
български език, да се обезпечи

предварително

Д,
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Яз трудовите организации

КОМБИНАТ „ДИМИТРОВГРАД“ 

РАБОТИ ВСЕ ПО-ДОБРЕI

МЕЖДУ СЛОВОТО 

НА ЗАКОНА И ХШНОСТТД
— Вътрешните резерви не се използвит достатъчно

Тези сведения 
вложените средства 
не са напълно - 
най-целесъобразно влагани.

За увеличаване производител 
ността на труда през миналата 
година са оказали влияние и 
отсъствията от работа, В тече

Псради небрежно отношение 
към труда, стопанската органи 
зация е уволнила петима рабо-г

говорят, че 
все още 

използвани и
Каучуковият комбинат в Ди

митровград през изтеклата гот 
дина преизпълни промзводстве- 

плаи с 4 на сто. С това сто 
йността на продукцията възле
зе към 1 милиард динара.

В сравнение с 1962 година ми 
налогодишното производство е 
по-голямо с 322 на сто, Този 
скок е резултат «а подобрена
та техническа оборуденост, на 
по-добрата организация на тру 
да и увеличената производител 

на труда при подобрена
на високо^квалифи-

цирани и квалифицирани кал

ници.
Самоуправителиитенкя органи

през изтеклата година по-серв- 
озно са пристъпили към подо 
брението на кадровата струк-

Пенсионерът Иван Апостолов от Димитровград с жена си 
и две жлаки деца според едко решение на Общинския съд от се 
птември миналата година днес има, правно казано, нужно нас
таняване. Това „нужно настаняване)” се състои от 9простра 

четирима души. По-точно от кухня и килер. Този епи 
лог има дълга предистория, която датира от 1960. година.
нство за

По решение на тогавашния Общински народен отбор Иван 
Апостолов се настанил в къщата на Костадин. Еленков, със за
дължение да/плаща месечен наем от 1.168 динара. През 1962 го 
дина собственикът Костадин Еленков продал кгьщата на Стани
мир Андреевич от Димитровград. Отношенията между новия 
собственик и квартиранта Иван Апостолов текли съвсем нор.нал 

до май-миналата година, когато Станимир Аидреевич ре- 
умело монтирани машинации да поизмени нещата 

полза Всъщност тези машинации не са негово собствено изобре
тение. Той само използвал опита на други димитровградски „ма 
йстори", които също ретили да се 
квартиранти. И така, на 1 май мйналата година Иван Апосто- 

месец дотогава, среща хазяина в двора и му 
предложил дължимата сума за месечния наЛи-Обаче хазпииа с 
миловидиа усмивка мЬхнал с ръка и казал: ,,има време, не бър 

зай”. Към средатана месеца той предложил наем на хазяйката, 
тя не искала да го приеме без мъжа, си. Пр&з месец юни ха

ност
структура

ри.
Според заключителната смет 

ка миналата година прелприя- 
тието е реализирало стоки на 
стойност от 1 милиард

но все 
шил с в своя

и 470
при то- 

въз-
милиона динара, като 
ва фактурираните стоки 
лизат на един милиард и 
милиона динара. Чистият при
ход през изтеклата година е 
бил 360 милиона. Кога-го това

освободят от нежеланите
600лов, както всеки

се разпредели в пропорция 
40:60 — за фондовете са оста
нали към 150 милиона динара.

В осъщественото нето произ 
дство от 857 милиона за об

щността са били обезпечени 
584.000.000 динара.

Също така по-бързо е било 
нарастването на съвкупното 
производство отколко влага
нето на средствата. През 1963 
година на 100 вложени динара 
е осъществено производство за 
61 динар, а миналата — 84,8 ди 
пара. Лекото увеличение на раи 
дмана на вложените средст
ва налага и тяхното по-интен
зивно използване.

Благодарение на по-рациона 
лното използване на мощности 
те и на подобрената организа
ция на труда, производителнос 
тта на труда (в условия, кота 
то техническата оборуденост 
на труда в сравнение с минала 
та година е нараснала само 1,4 
на сто) е нараснала за 15, на 
сто, мерена с отношението на 
съвкупното производство КъМ 
броя на заетите.

Въпреки по-бързия растеж 
на съвкупното производство 
от увеличаването на броя на 
заетите отношението между съ 
вкупното производство и вло
жените средства е по неблаго
приятно. През 1963 година, в 
сравнение с миналата, съвкуп
ното производство нарасна с 
36,2 на сто. вложените средстг 
ва с 31 на сто, а броят на зае
тите — с 17,9 на сто.

но и
зяинът пак отказал да вземе парите за: наелчр. Тогава Иван Апо 
сголов, който асе още не подозирал примамката, решил да из
прати дължимата сума по поща. Но след няколко дни пощата 
му врнала парите с обяснение, че Станимир Аидреевич отка
зал да ги приеме. Едвам тогава на Иван Апостолов станало яс
но, каква е целта на миловидните усмивки на хазаина, но за съ 
жаение много късно. Междувременно 'Станимир Аидреевич по
дал иск до съда с обоснования, че неговият квартирант не е за
платил наел за три месеца. И докото тъжбата, за която Апос
толов ниш/у пе знаел, се намирала в съда, на 16 август Стани
мир Андеевич най-сетне взел парите за наема за трите месегщ.

во

КАЛЕМ ИТЕ СЕ ПРАВЯТ В БАБУШНИЦА

тура в организацията. Във ни- 
високи и средни специал 

училища
стипендира 21 ученици и студен

СЪТРУДНИЧЕСТВО -

година в от
били 717 ра

ние на миналата 
пуск по болест са 
ботници. Само 13 повредени ра 

работили 162 
отпуски по болест са

сши,През месец септември се гледало делото. Съдат не взел 
под внимание доводите на Апостолов, че молил хазяина с нае ' 
ма и че дори е изпращал по поща, защото според закона той 
бил длъжен в такъв случай да изпраща дължимите пари не п- 
поща, а чрез съда. И понеже хуманният хазяин заявил пред 
съда, че той ако общината пе може да даде на Апостолов нуж 
но настояване* не иска нищо друго освен да му се освободи стСа 
лната стая и мазето, съдът и взел такова решение. Иван Апос- 

обжалвал решението, обаче и Окръзгкияг съд е Пирот го

предприятиетони

ботници не са 
дни, а в 
изгубени 31.320 работни часа.

ти.
М, Б,

ДИМИТРОВГРАДтолов 
потвърдил. Конференция на горанитеИ така на 30 януари 1965 година изпълнителните органи 
на съда изселили Иван от спалната в момент, когато 12 годи- 

дъщеря била болна. А толкова „необходимата"' стая 
днес стои празна, докато вещите на Апостолов са 

една част и днес стои на двора. Охра
терени с канадска топола и ака 
ции . За тази цел предвижда 
се акция за събиране на акаци 
ево семе.

шната му 
на хазяина и 
разместени при ком.шии. а 
бреният хазяин забранил на квартиранта да сече дърва на дво
ра и той е принуден да използва двора на земеделската коопе
рация и да ги внася през прозореца на кухнята.

В неделя, на 21 февруари т, 
г. се проведе годишно-отчетно 
събрание на организацията на 
гораните от Димитров градската 
община.

Конференцията
На края бяха връчени диин

ломи за активна работа на об 
щинския отбор на гораните, и 
бригадата от Долна Неаля..

В новото ръководство 
избрани 19 члена, .ревизионн* 
комисия и делегати за републн 
канската конференция на гора 
ннте, коя-го ще се състои в Бе 
лград.

констатира
че през миналата година пла
на е осъществен с 111 на сто, 
въпреки трудностите около на 
бавка на фиданки.- Присъства
щите на конференцията, дадо
ха конкретни предложения о 
коло залесяването в общината 
В плана за тази година се ' пре 
движда залесяване на някои

Това е цялата одисея на Иван Апостолов. Но такива и ва
поставе-новци в Димитровград има още. За съжаление вещо

никой пе може да докаже. ТМ стават оръжие в 
от законна страна са Прави. А

бяха
чите примки
ръцете на по-силните, които и 
на ивановците остава да търсят хуманност, въпреки окончател

Дното слово на закона.
Любица Асенова-

2
рху четниците. Те се помещаваха в доб
ре укрепеното училище, около което и- 
маше бункери и телени прегради. Атаку 
ването започна след полунощ и не пре
късна до зори. Четниците се съпротив
ляваха ожесточено, партизанските при
стъпи се редеха един след друг, обаче 
Укрепеното училище удържаше. Бяха 
превзети само някои отделни оградички, 
в конто бяха пленени десет четници. На 
разсъмване отрядът трябваше да отстъ
пи, защото в тила му вече бяха дошли 
6 камиона с германски войници от Ниш- 
Отрядът нямаше големи загуби: двама 
тежко и двама леко ранени бойци. Ко
мандирът извика -нашия десегник и му 
предаде двамата тежко ранени партиза
ни, като му напомни, че единият от тях 
е Новица Илич, член «а партията от пр® 
ди войната и член на парти^ивтя коми
тет. Задачата на нашия взвод беше Д® 
прехвърлим ранените другари до базата 
в Селичевица. Обстоятелствата не бяха 
много благоприятни: когато излизахме 
от селото вече беше се съмнало съвсем, 
а ние бяхме само на 15 километра разс
тояние от Ниш. Носехме нашите ранели 
другари през ниви и гори, без носзилкИ 
— искахме да бъдем възможно по-далв 
че от главното шосе. Но от раните им т® 
чеше кръв и оставяше дири в снега. Из 
морени от -пробиваяето през безпътица- 
та и от нощните боеве, застанахме Да-0Т 
починем. Бяхме в малка горичка, края 
пътеката, която водеше к-ьМ съседното 
село. Но каква беше изненадата ни, ко
гато по пътеката забелязахме че идат към 

петнадесетина четници, разпоредени 
в колона по един Те бързаха да помог
нат на своите.

Нямаше време за обмисляне.

(В следващия брой — Слова за бра
тството и единството).

Една сутрин се готвехме за акция. 
Трябваше да се яват доброволци, които 
да обезоръжат граничарите-цедичввци в 
Милановската кула. Между първите се 

Балкански и Ломски. Но чича Ри

ВЕЛИМИР КОСТИЧ-ЬАЕЖ

е се еорвхж в ревовете 
нж югосжжвсигиФе 

ПЖРГИЗЖНСКНГ ОТРЯЖИ Щхшт.
явиха
стосия, най-възрастният партизанин, не 
беше доволен от това те да отиват първи 
и започна да реагира на нему свойстве
ния начин: „Другарю командир, аз не 
съм съгласен да отиват Балкански и 
Ломски. Изслушай ме, аз съм опитен 
войник; те дойдоха неотдавна и бива ли 
да отиват веднага на акция? Нека друга 
рите да си поотлочинаг, да се запознаят 
с местностите, има време за борби. Как 
■во ако акцията се провали? По пъ7 
тя има -много здраво укрепени постове, 
които всеки момент могат да получат и 
подкрепления от германците. Нали вси 
чко е възможно, може някой и да заги
не, а тогава, какво ще ни каже народът. 
Ето, аз ще отивам вместо тях.”

във военното дело. Територията, която 
покриваше отрядът, беше просторна и 
много неудобна за маневриране, поради 
пресичането й от река Нишава и ж. п. 
линията. Затова по препоръка «а Охръ 
жкия комитет отрядът бе разделен на 
две части. Свърлижкага чета остана на 
стария терен, в Свърлилеките планини, 
а Сувоплатинската чета с Щаба на огря 
да трябваше да мине на терена в Запла 
нье, на левия бряг на Нишава, осланяй
ки се главно на Сува планина. Балкан
ски и Ломски бяха разпоредени в Суво- 
пленинската чета. Преди да се разделим! 
отрядът трябваше с двете чети да лихви 
дира ж. п. гарата, тунела й инсталации
те при Грамада, на линията Ниш—Свър 
лиг. След грижлива подготовка, направе 
на от тегловите работници и местните па 
ртизански единици, един ден призори 
отрядът пристигна при Грамада. Гарата 
и инсталациите заемахме бързо, без да 
ги рушим, и зачакахме влака, носещ е- 
дин отряд въоръжени недичевски наем
ници. След половин час влакът влизаше 
в гарата както всякога, макар че парти 
залите дебнеха от прикритията си на пе 
рона и по покривите. Балкански и Лом 
ски стоеха на перона заедно с начални
ка «а гарата. Когато влакът спря, една 
партизанска тройка се покатери на ма
шината, а другите партизани с насочени 
пушки заповядаха на врага да се преда
де. За мит настъпи странна тишина

лебание между неприятелските войници. 
А когато партизаните пуснаха няколко 

откоса от картечниците, предупрежда
вайки -недичевците, че то не е шега, от 
вагоните заизлизаха първите наемници 
с вдигнати ръце. Но това сгавашем 
бавно и Балкански

ного
с една група влезе 

във вагоните, за да ги накара- да побър 
зат. Там някси от недичевците се опет-ва 
ли да се преоблекат в цивилни 
но цивилните т изгонвали да се преда
ват. След като бе 
вдигната линията назад, изпразненият 
влак с

дрехи

разрушена гарата и
Разбира се предложението на чичо 

Ристосия бе прието. Акцията пък беше 
много успешна — бдха обезоръжени 25 
недичевци, без нито една жертва.

По време на войната имате много 
събития. — големи, малки, важни, -нева
жни. Имаше и много радост, веселие, но 
и скръб и тъга. Имаше победи, но и пора 
жиния. Много от тези събития са вече 
забравени, загцото минаха повече от 20 
години, обаче някои, дори по-малко важ 
ни, са ми останали в спомена и ми се 
струва, че никога няайа да ги забравя. В 
края на месец ноември 1941 година на
шият отряд наброяваше вече 150 бойци. 
Всеки ден идваха нови групи, изпраща
ни от партийните комитети от терена. 
Най-дейна в това отношение беше нишка 
та партийна оргачжгзация. Новодошлите 
бяха обикновено млади хора, неопитни

машината бе пуснат в предвари- 
минирания тунел. Наскоро се раз 

даде страшен гръм/. Партизаните потегля 
ха към Свържижкит-е планини, карайки 
със себе си 75 пленени

телно

недичевцр!.
Няколко дни след това Сувопланинска 

та чета мина през река Нишава и ж. п. 
линиятз., използвайки^ нощгл, и се озова 
в Запланския край.

В запланското село Гъркиня 
намираше известният по 
си отряд на четкиче^сия войвода Поче- 
кович. Той контролираше подстъпите 
нъ2Л Ниш и охранявате за германците 
важните стратегически обекти в 
край. Без незабавното

тогава се
жестокостите

този нас
ликвидиране на 

отряд беше невъзможно да сеТОЯ!
опази -нито отрядът -ни, нито тиловите ра 
ботници, които действуваха тук. След 
всестранна подготовка през една декемв 
рийгска нощ бе извършено нападениеи ко въ
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»чЖРАТСТВО'

Из трудовите организации Питайте, ще ви отговорим.».

„НИШАВА" - ПРОИЗВОДСТВОТО НА
МЛЯКО Е НЕРЕНТАБИЛНО

да дава изчерпателни отгово
ри на всички лица, ангажира* 
ки за тази цел специалиста от 
всички области.

В новата ни рубрика „Питай 
те, ще ви отговорим." ще поме 
стваме отговори на въпроси, 

ни изпращат нашите чи 
татели. 'Редакцията ще наето*
които

Плащането на здраЬна осшуроЬ- 

даЬа йраЬо на Пенсия
Земеделската кооперация „Ни 

шава" в Димитровград в тече
ние на миналата годйна имаше 
собствено селскостопанско 
ирводство, производствено съ
дружие с частните произволите 
ли, животновъдство. Бавеше се с 
изкупуване .на селскостопански 
ггроизводения, с търговия на ин 
дуотриални стоки и услужна 
дейност. Заключителната смет
ка на кооперацията показа, че 
във всички отрасли заедно са 
осъществени общо 266 милиона 
динара. От 54 милиона динара 
чиегг доход към 44 са изплатени 
във вид на лични доходи. В 
сравнение с изтеклата година

ки е 40 динара, а на останалите 
парцели по 77 динара. Сочи се* 
че в Градини късно бил създа
ден комплексът и късно ориен
тиран към тази култура.

В доклада може да се забеле
жи, че частните стопани са имали 
производствено съдружие с коо
перацията на 116 хектара площ. 
По всичко личи, че е имало твъ 
рде малко примери на сдружа
ване на средствата в производ
ството. Липсват сведения за до 
бивигге, постигнати в частните 
стопанства, на които средно са 
употребени към по 820 кг изку
ствени торове.

Констатира се, че бавно

стойност от около 14 милиона. 
Машините са почти амортизи
рани и поради слаба организа
ция на работата през сезона ви 
наги се закъсняваше, а машини 
те не се използваха напълно. 
Такова организационно и тех
ническо състояние на механи- 
заторския цех пречеше в разви 
ването на по-тясно сътрудниче
ство с частните производители, 
които търсят помощ от коопера 
цията при обработка на земята.

В доклада се сочи на някои 
отрицателни явления в търгови 
ята. Миналата година е напра
вен оборот на индустриални сто 
ки на стойност от 63 милиона 
динара, а през 1963 година към 
78 милиона динара. Обаче към, 
края на миналата година огоко 
оборотът достигна 110 милиона 
динара. Такъв план е направен 
съзнателно само, за да се съз
даде по-голям фонд на личните 
доходи за смеггка на фондовете.

През идната година между 
другото кооперацията трябва да 
обърне повече внимание на лич 
ните доходи, защото поради ние 
ките възнаграждния работници 
те избягват кооперацията и тър 
сят работа в ония предприятия, 
които им 
доходи.

про- ка не
пет години от деня на &ь- 

на това осигУРява- 
1. I 1970 го-

натТодор В. Кръстев, занаятчия 
от Димитровград пита:

С малки прекъсвания 
1920 година досега имам занаят 
чийска работилница, Прослуже 
ното време от 1914 до 1920 го
дина ми е признато в стаж и 
в-ьзлиза на 5 години и един ме 

Имам 70 години. Лекарска

веждането
не което1 значи от

Следователно, според по 
разпоредба па Зако*- 

не изпълнявате условия

от
дина. 
сочената
на вие
та’за признаване правото на
пенсия..

Облагането, което плащате 
от 1. VI 1962 година за здравно 

без значение за
сец.
та комисия в Пирот ме провъз 
гласи за инвалид първа категе
то^згшаягния** ^регастрирана сия, защото т°м е
частна занаятчийска работил- ползване с
шща съм плащал облагане за оо^рпните^^еАЗатпоза 
здравно осигуряване. копа за здрави у и

Имам ли право
според новия Закон за пенсии
те?

осигуряване, е 
осъществяване правото на пек- 

облагане засе

на пенсия не.Начинът и условията за ос-ь 
шествяване правото на пенсия 
след 1 януари 1970 година ще 
б-ь де утвърден за територията 
на СР Сърбия с републикански 
закон или с договор, който гце 
сключи Републиканската общ
ност на социалното осигурява 
не в Белград с вашата профе
сионална организация.

**•

— Пенсионното осигуряване 
на самостоятелни занаятчии за 
първи път' е установено с Ос
новния закон,за пенсиите, вали
ден от 1. Т 1965 година. Според 
член 124. самостоятелни занаят 
чии могат да осъществяват пра 
во на пенсия, след като изми-

! Тодор Алексов 
референт в КЗСО — Нишобезпечват по-добри 

М. Бакич

ПРИЕТО ПРОЕКТОРЕШЕНИЕТО ЗА 

ОБЛАГАНИЯТА И ДАНЪЦИТЕ
чуватвува голям недостиг от 
пшеница тл брашно, с които са 
принудени да се снабдяват в 
Пирот и Димитровград.

В повечето села във Висока 
избирателите се изказаха за по 
нишение на изкупните цени на 
млякото и яйцата. Опоред тех
ните изказвания кооперацията 
изкупува млякото по 35 динара, 
което действува дестимулативно 
на частните производители.
На к(ного събрания се изказаха 
за нова класация на земята, из 
вършена още през 1956 година 
и предлагат показателите да се 
определят според районите, а 
не единно за цялата комуна.

Събранията на избирателите 
бяха осведомени, че органите на 
Общинската скупщина най-къс 

до месец май ще извършат 
изчисления на кадастър- 
приход според новите ука

— ГОЛЯМО УЧАСТИЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ В РАЗИСКВА
НИЯТА —
— ИМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОКАЗАТЕ 
ЛИТЕ И ЗА ОБЛАГИ НА СТАРИТЕ ХОРА

и това положение типично заМиналата седмица във всички 
села на Димитровградско се 
проведоха събрания на избира
телите на които гражданите при 
еха новото преок/горешение на 
Общинската скутпцена за обла 
ганията и данъците и за пока
зателите и размера на същите.

С оглед, че Закона внася ня
колко новини, които стимули
рат по нататъшното развитие 
на селското стопанство, новото 
проекторешение предизвика го
лям интерес сред гражданите, 
които за пръв път се изказват 
по въпроси за данъците и 
облаганията.

Предвидените според проекта 
решението специални улеснения 
на домакинствата, които дават 
земя от страна на кооперациите, 
преизвикаха оживени разисква 
ния сред населението почти във 
всички райони. Така например 
в Смиловци и Трънсгсо О до роя
ци бе изтъкнато, че произведи 
телите се натъкват на големи 
трудности, когато става дума за 
закуп или просто купуване на 
земя от страна на кооперациите.

Предвидените в проекторешо 
ни сто социални улеснения съ
що предизвикаха оживени раз 
показания. Изтъкна се, че в псве 
че села в нашата комина са ос 
танали стари хора, неспособни 
вече оа качествена обработка 
на земята и че Общинската скуп 
щина при приемането иа реше 
нието трябва да вземе предвид

нашата комуна.
Почти на всички събрания на 

избирателите можеха да се чу
ят забележки за отношението 
на кооперациите към частните 
производители. Не може да се 
пренебрегне мнението на изби-

напри- 
че по 

сел

от Сенокос 
които изтъкват,

рателите
мер,
в тлението на цените на

произведения 
пазарите

с ко стоп анските
за отдалечниге от

няма .да даде очакванитесела
резултати, ако кооперацията не 
предприеме мерки за изкупване 
на пазарните излишеци. В рази 
скванията те подчертават, че 

разполага с големи ко- 
картофи, докато се

но
нови 
ския 
затели.ПРИМЕРЪТ НА ДРУГИТЕ: селото 

личества
развивали кооперативните отно
шения, коегго се явява като ре
зултат от слабото ангажиране 

кооперация ял нейни 
те служби, дори и някои погреш 
ни тълкувания иа това сътруд
ничество.

е нараснала зареа лизацията 
25 на сто, личните доходи с 26, 
а фондовете на кооперацията —■ 
с 21 на сто. Свинете пътуват гладнина самата

ИМА УСЛОВИЯ ЗА ПО-ВИСО
КИ ДОБИВИ от пшеницата

ноилов от Дукат ща са открад 
начин к-ьм 300— линията край ДиПо ж. п. 

шггровград още по-рано оя*а 
забелязани следи, крито преди 
зшпеваха съмнение,

нали по такъ» 
кг царевица.

Бащата и синът са придру
жавали вагони със свине, къ 
дето редовно има и достатъчно 
количество царевица за храна 
на свинете. Договорът бил те 
да изхвърлят чувалите от ваго 
иа, а Горча да ги укрива как- 
то умее. Така и направили. 
Двамата придружаващи изхвъ 
рлили пет чувала, обаче Горча 
може би в бързината или за-

УГОЯВАНЕТО и ОВЦЕВЪДСТ 
ВОТО СА РЕНТАБИЛНИОт материалите не може да 

се види участието на отделни 
стопански отрасли в съвокунния 

Затова въз основа на 
на поземленият

че някои
лица изхвърлят от вагоните чу 

СегашниятСпоред структурата на сеит- 
бените площи може да се каже; 
че тази кооперация все повече 
се ориентира към животновъд- 
дство, на първо място към угоя 

’на говеда. От 124 ха ниви 
минала/га година 74 хекта- 
засети с фуражни треви, 

а останалата

с царевица.вали
сняг спомогна да се обясни за 
гадката. Дирите в снега доведо

приход, 
увеличението 
фонд на кооперацията все поне 
че се създават условия за прилга 

на съвременни апротехни
ха органите на преследването 
в кЪщата иа крадците:

Беше утвърдено, че Мето
дий Джорджевич и синът му— 
от Димитровград и Горча Маг

гаиегго
чески мерки. Затова може да се 
констатира, че главна/га ориен 
тация на кооперация „Нишава 

създаването на собствени

ване
само
ра са
царевица и овес, 
част с пшеница.
От всичко 97 говеда за разплод, 
68 са за угояване. В млеко-про
изводството кооперацията 
дефицит от 460.000 динара. До- 
колкото покрай премиите не се 

за млякото, или

€ КЪМ
стопанства и интензивното земе 
делско производство, макар че 

поземленият фонд 
яма много

бил много сигурен,щото
че никой няма да го види,, не 
Държал сметка за следите по 
снега. Дери оставил едни чу- 

къщрта на някой си Сте 
фан, зарад свои дългове. Тък
мо това помогнало на органи
те на преследването да откри
ят следите на техните кражби.

Но работата не свършва. Е- 
дим ден на гарата ше свалили 
един чувал и две кошници ца
ревица. Така наведнъж те отг 
краднали от дажбата иа свппе 
те цели туристи килограма.

Проблеми па пашеШо селосега все още има
е разпокъсан и 
необработваема площ. От 1.300 

— само 286 ха са обра-
вал вЗащо замръзна електрифика

ции ята Ь МилеЬи,и?
хектара
боггваеми и то 80 а принадле
жат към първо и второ каче-

даде и регрес
премахне свободното фор 

миране на цените на това про
изведение, ще се дойде до 
жеиие да се прекъсне с отглеж 
дането на крави, а ще се засил 
ва овцевъдството.

И сътрудничеството с частни
те производители «а този план 
се състоеше само в изкупуване
то и преработката на млякото.

В течение на миналата година 
са изкупени 100.000 кг мляко, 
или за 21.000 кг по-малко в ерав 
и ели е с 1963 година. Броят на 
овцете и кравите намалява глав 
но на частния сектор.

Механизаторският цех е коо
перация „Нишава” е осъщест
вил 17 милиона, докато матери
ални разходи са направени на

не се
ство.

Едва през миналата година 
чрез арондиране 

комплекс от 20

поло
фикацията. Освен това и някои 
хора от комитета по електрифи 
кадията не са вече в селото и — 
тази акция едвали не е пред 
провал.

Тази зима никой в Милевци 
не се зае акцията да продължи.

Трябва да се съберат още 
500.000 динара. Комитетът по 
електрификацията продължала 
да бездействува. Значи една по 
лезна акция е съвсем „замърз- 
нала”. Приготвените стълбове 
пропадат, а и трафопостът си 
стои недовършен.

Още миналата година на едно 
събрание на избирателите жите 
лите на Милевци се договориха 
да електрифицират селото. Из 
браният комитет по електрифи 
кадил с председател Тодор Дон 
чев започна трескава работа.

В течение на зимата в Милев 
ци се провеждаха събрания, по 
този въпрос, а след това се ми
на към акция: набавиха се стъл 
бове. започна се със строежа на 
трафопоста...

И тук работата опря.
Дойде сезонна работа и милев 

чаят съвсем забравиха елеклри

кооперацията 
успя да създаде 
хектара, на който има условия 
за интензивно земеделско про
изводство.

От пшеничните полета в ди
митровградската котловина тази 
година са получени 170.000 кг 
пшеница, а на стопанството в 
Желюша — 120.000,' От едан 
хектар площ в Градини са по
лучени по 22 центнера, а в Же 
/лоша по 40, при същи агротех
нически мерки и поднебие. Лро 
кзводствеиата цена на един ки 
лограм пшеница на стопанства
та, къдего добивите са по-в**оо

За такава кражба вината па
да и върху транспортните пре 
дпрнятня. Техните служещи 
са допуснали придружаващите 
транспортите на евтш сами А» 
приемат и броят чувалите с 
храната без тяхно присъствие, 
присъствие.

М. Петро*
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И СЪДИЯТА МОЖЕ. 

ДА СГРЕШИ
заведени със съвременни мебе 
ли. По нищо не отстъпват на 
градските.

— Много се промени

Когато пристигнахме в Гор
на Лисина беше вече пладне. 
И покрай това 1Шщо не се ви 
ждаше от гъстата мъгла, коя
то беше притиснала това пла- 
нинско село, скътано в една 
долина и притеснено от планин 
ските чукари н голи баири. Къ 
щите изкачаха пред пас като 
из засада, някак си странни и 
непознати.

След малко мъглата се огте-

на. Те предлагат занапред 
жилищни сгради да се строят 
не само в Боснле1-рад, но и по 
центрите на .райони, които да 
се дават,на просветните работ 
ници и специалистите в земе
делските коопсращш.

И този път стана дума за 
довършване на пътя до Две ре 
ки. конто все още е пречка в 
съобщенията с Босилеград. То 
зи Път се подчерта, че напро
лет гсрнслисичани' ще трябва 
сплотени всички да излезат на 
акция, за да довършат пътя:

— Как ще можем лесно ла 
го завършим корато на ПъТ из 
лизат жени с лопати за прета- 
не на погачи... — поде един ка 
го на шега, /

— Наистина другари, ако ис 
каме рейсът да идва в центъ
ра ще трябва да довършим пъ 
тя. Иначе работата ме става..,

Гормолпсимчани мс са довол 
ни от земеделската коопера
ция в селото. Не набавя необ- 
ходимте стоки. Не върши ме
лиорация на пасищата, не 
строи водопои. Къде са тогава 
средствата, предвидени за тези 
цели? Интересуваха се'съгцО 
по какви цени ще се изкупу
ват свините, яъблките, ракия
та, агнетата и други селскосто 
лански произведения като об- 
Рънаха внимание кооперация
та да не гледа само своите те 
сми интереси.

Разискванията продължиха 
Ас късно. Горнолисичани са у- 
верени, че могат да се справят 
успешно с проблемите, кпито 
им поен времето. Вене Велинов

маша
Горна Лисина —каза един наш 
събеседник. Особено откак въ
ведохме електрическо осветле
ние. Сега вече не сме откъсна

• • 4

През 1961 година Александър 
. Димитров от Димитровград има 
ше дело със съседката си Дука 
Младенова .зарад стряха, която 
била на негово място. .

Съдията Любисав изезе на мя 
стото и присъди Дука Младено 
ва да отсече 12 см от стряхата. 
Дука Младенова стори това. Ми 
иаха две години и Александър 
Димитров вдигна постройка в 
своето място. Дука Младенова 
поведе дело, че Александър Ди 
митров й е взел 1 метър място. 
Свидетелите, които бяха там до 
казаха, че Александър е стро
ил на свое място, обаче съдията 
донесе присъда Димитров да по 
мести сградата за 1 метър.

Един ден Александър се качи

на сградата да я покрива и съ
седката му Дука- започна да се 
хвърля с камъни в него и да Го 
нагрубява.

За това Александър й Заведе 
дело. Дори пред съда тя с гру. 
би думи говори за Александър. 
Съдията донесе следната при
съда: Дука Младенова да запла 
ти само съдебните разноски.

Самият съдия тогава се изка- ’ 
зал. че мястото, на което Алек
сандър е издигнал сградата е- 
негово, а присъдил е на друг 
начин.

По този начин съдията вся^а 
раздор между съседите. .

Стана Тодорова 
с. Долнд Невля

ти от света както преди...
.„Не мина'дълго време и в у 

чнлищната зала започна съб
ранието. Учителят Любен, пред

> , .: . -.V- ч? >' е'-''V
. '
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Кога Босилеград ще получи 
ТВ — препредавател?

Неотдавна от страна на Съве
та за просвета и култура при 
Общинската скупщина в Боси
леград бе отправено писмо до 
Републиканския съвет за кул
тура с молба да се изпрати ли
це, което да определи място за 
строеж на ТВ-препредавател.

До днес такова лице в Бо
силеград не дойде, а ония които 
предприеха тази акция май, че 
забравиха...

А босилеградчани, както и 
всички други граждани в наша 
та страна, искат да гледат теле 
визионните предавания. От това 
ше имат полза не само гражда 
ята и икономическото училище, 
ните, но и учениците от гимнази 

Време е и Босилеград да по
лучи телевизия!

ЧЕСТА ЗИМНА СЛУЧКА

гли и увисна по баирите, а в седател на подружшщата 
Социалистическия съюз, запоз 
на прнсъегвуващите с въпроси 
те за .разрешаване, а след то
ва станаха разисквания. Бурни 
и оживени..

Новината, че след някой дек 
в Горна Лнснна ще започне да 
работи здравна 
прие с голямо въодушевление. 
Веднага се започнаха да обсъж 
дат къде да сместят станцията

И по в-ьпроса за здравепазва 
пето бяха отггоавени много за
бележки. Горнолисинчани 
приемат здравното осигурява-

— Нямаме условия да го из
ползваме.

Дори предложиха то н да се 
отмени.

С голямо внимание гцонолн- 
синчани изслушаха и проекто
плана за седемгодишното раз
витие на босилеградската кому

селото се показа зъбато слънце. 
Под него и пенливата селска 
рекичка бълбукаше своята зи
мна песен под леда и бързаше 

■ към Две реки.
В центъра на селото, в кръч 

мата е пълно с хора. Дошли 
са и ония от най-отдалеченнтс 
в планината махали. Всички зна 
еха, че тези ден ще се проведе 
събрание на подружницата на 
Социалистическия съюз. И до 
като събранието да започне те 
приказваха за зимата, за храна 
та за добитъка, подгрявайки 
приказките с варена ракия. 
През пьстития дим от цигари 
трудно можеше човек да поз
нае близък или приятел. Всич
ко се смесваше в един общ 
шум и гълч.

В Горна Лисина е трудно йо
да намери стара къща. 

Всички са нови подредени, об-

Даница Григорова,, 
Босилеград

ТУК, КРАЙ НАС
станция се

Смяна на отборниците
Ротацията ротнра отбериици- 

те. Но преди да се ротират тря 
бва пред народа да се отчетат. 
Две години изминаха твърде 
бързо. Все пак резултатите не 
изостанаха, Скупщините суми
рат и анализират своя двегоди 
шен мандат. Отборниците гово 
Рят за своята работа пред изби 
рателите.,,

— Другари избиратели, про
ведохме 20 заседания с 3,000 
точки дневен ред, гласувахме 
200 решения, 1000 други актове 
направихме 150 анализи, напра 
вихме 300 информации, 100 сту 
дни и обезпечихме изработка 
на 200 проектосметни докумен 
тации.

— Затова няма да ви меним, 
за да не правят същото и нови 
те отберници 
един от избирателите.

могат да покачват високо це
ните на стоките за широко 
потребление.

— Гласувайте само за ония 
кандидати, които все още не са 
решилн своите жилищни въп
роси.

— Гласувайте повече хора из 
редовете на просветните работ 
ници ,за да може общинската, 
скупщина да има по-голямо ра
збирателство за принадлежнос 
тите на просветните работни
ци.

ис

не.

век

го прекъсна&

„Строшена чешма“—и,еншър на 

кулшурно-забаЬния жиЬошгЦРЕБО-I сици
— Зная, че вие искате отново 

да ни изберете, но нашите кон 
ституционни принципи не поз
воляват това. Затуй ще ви да- 
дем моето мнение, за кои въп 
роси ще внимавате, когат0 кан 
дндатирате нови отборници.

Отбершикът малко

— Гласувайте повече жени, 
защото само те ще могат да 
се заемат с откриване на! гучреж 
дения за деца и на сервизи за по 
мощ на заетите жени.

— Директори и други ръко
водещи хсра не могат да се- 
вземат за отберници, защото 
не ри мъчат проблемите с ква 
ртири, лични принадлежности; 
поскъпване на железопътните 
билети и затова не могат да у- 
частвуват квалифицирано в ра 
зрешаването ма тези въпроси, 
които мъчат обикновените гра 
ждани.

И още няколко практически 
съвети:

* В последно време на зимата
се удаде да се покаже. Вечерно 
време захладнява и улиците на 
Димитровград опустяват. Дори 
и по главната улица, макар че 
блешукат неоновите лампи, ня
ма жива душа. ..

гава свършва още един ден на 
димитровградския .Ташмадйан”,

Случва се и това, че някой 
няма воля за пързалка или пък 
му е студено. И тези гости нами 
рат място за развлечение в „Ст 
рошена чешма”. Те отивагг да 
гледат телевизионна програма. 
Затова недейте се изненада, 
че в Строшена чешма всяка ве
чер срещате младежи от Лука- 
вица, Бачево, Паекашия.

В последно време „Строшена 
чешма” е нещо като център за 
спорт и култура.

: застана,
поразмисли, и на избирателите 
представи няколко точки, кои
то се отнасяха до критеюите, 
крйто трябва да се имат 
вид при кандидатирането и из 
бирането на новите 
ци:

Турски
страдания пред

но точно в тези вечерни часо 
ве, една част от Димитровград 
оживява. Това е „Строшена че
шма”. ..

отберни-
В Димитровград се приказва 

за една случка ...
Преди известно време един 

турчин върщайки се за родина 
та закъсал в улица „Найден Ки 
ров” в Димитровград, 
заглавил в калната улица и ед
вам успял да се изтъргне след 
известна помощ на насъбралите 
се жени. Когато тръгнал той до 
бавил:

— Отличните впечателния от 
Югославия зацапах накрая...

Така не са минали и моите 
деди през 1877 година ...

— Точно е, че ние, отборни- 
щгте, на тази сесия изпълних
ме по-голямата част от работи 
те. Все пак ще остане малко ра 
бета и за новоизбраните отбор 
ннци. Затова

Заледеня, покрити с пухкав 
сняг, улиците се спускат 
чешмата.. А по тях — необикно 
вена гледка за пришелец.

към
Колата

— Гласувайте самоЦяла върволица от млади, най 
много ученици и ученички от 
гимназията тръгват към Коза- 
рида. При последната къща на 
квартала започва движението. 
За да се тси-гне до там е 
твчрде трудно. Но 
по обратен път, 
ни няма. На

— Обезателно трябва да 
Направи проверка новите кан
дидати да не са глухи, защото 
всички досегашни анализи на 
работа на досегашните общни- 
ски с куп щипи показват, че 30 
на сто от тях са били „глухи" 
отборници, които за две годи
ни на заседанията на скупщи
ната не са проговорили.

за канди 
датите с малък ръст, за да не

се

Г. Т.

отгоре, 
пешеход- 

всяка шейна 
сядат по двама-три-ма (най-чес 
то момче .и момиче). Обикнове
но „той” с кънка управлява ше 
йните, а „тя” има за задача да 
се държи добре, за да не падне 
и спре въволицата от 
Ако един път се спуснеш по та

Имунни
кучета

— СЪщо така е необходимо 
'кандидатите да са грамотип,
макар и на курсове да са поду
ЧИЛИ

шейни.
грамотност, за да знаят, 

да прочетат Конституцията и 
статута на своята комуна, за да' 
се запознаят с дължностите на 
отборника.

зи пътека на смих и радост, ще 
пожелаеш пак да се 
и да хванеш ред 
път...

Става вече 11—12 часа. Къс
но. .. Още малко и петлите ще 
пропеят. И стихват полека мла 
дежките гласове. За тази вечер 
е доста, а пък утре се знае... 
Керваниата колона се 
Един отиват за гарата, втори 
за „Чуй петъл”, трети за „Гра
дински път”. Строшеночецгмей- 
ци изпращат своите гости... То

Преди известно време се даде 
нареждане за вакщширане на 
кучетата. Всички стопани бяха 
длъжни е определеното време 
да изпълнят нареждането.

Сега сенокошани се питат, за 
що и кооперативните кучета не 
бяха ваксинирани.

Някои си мислят, че може би 
кучетата «а кооперацията са 
зогуни на тази болест.

изкачваш 
за обратен

Ако се те-придържате към 
зи съвети, вярвайте, драга ДРУ 
гари, избиратели, ще изберете 
отборници, които най-квалифи 
Цирано ще ви представят в об 
щинската скупщина.

разтуря.

СТРОШЕНА ЧЕШМА В ДИМИТРОВГРАД В. Б.*
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ЗА КУЛТУРАТА
■

.. >

1.

тори. Планът конкретно набел 
язва въпросите, които чакат да 
бъдат разрешени. Някои, от тях * 
трябва да се разрешават; и от (, 
страна на Общинската скупщи 1 
на. По-важните въпроси които ; 
следва да се разрешат са: въп- ! 
росът за създаване' на-централ7 . 
на библиотека, за издигане само> | 
дейността и културата на . се-д р 
ло. !

В статута на общината се прсР ’ 
движдат и други видове култур I* 

дейност. Между другото пред |, 
яижда се участие м в разви- 1 
ването на малцинственото изда ' ; 
телство. Тези задължения из 1| 
Ста)тута на общинската скугпцк" ]] 
на трябва да бъдат обсъдени на 
заседанията на Съвета за прос- ,

култура, който трябва да !■

Съветът за: просвета и култу 
ра в Димитровград миналата 
година е разгледал общо 45 въ 
проса на заседанията ои. Ако се 
погледат въпросите, които са 
разглеждани, веднага ще се за 
бележи едностранчивостта.,

Най-много се е приказвало за 
финансирането на училищата и 
за разрешаването на кадровите 
въпроси. Тринадесет пъти са пр 
овеждани заседания по въпро
са за финансирането на учили
щата и толкова пъти по кадро
вите въпроси. По останалите, въ 
проси е разисквано по-малко, 
или съвсем малко. Така физиче 
ската култура е била обсъжда
на само веднаж, а също по тол
кова и всички останали въпро 
си из областта на културата!

Тазгодишният план за работа 
ма Съвета за просвета и култу
ра обещава, че грешката от ми 
налата година няма да се пов-

на

Г

вета и
бъде инициатор за провеждане г
то им в дело

Александър Дънков

Г '★ ★ ★Ф. МРАЗ
„В ПОМОЩ НА ПАРТИЗАНИТЕ”

;Дълго време буден в кревета 
не можах да заспя през нощта, 
и ето пак главата — 
в мислите ми дойде любовта.Миналогодишните 

резултати задължават Годините от моето детство — 
кога берех в полята цветя, 
кога пеех песнички любовни — 
възхитен от родната земя.Миналогодишната работа на 

културните институции и орга
низации в Димитровград е оце
нена като най-богата запослед 
ните пет-шест години. Това ид
ва да потвърди мнението- че в 
Димитровградско има сили за ор 
ганизиран „всестранен културен 
живот. Центърът за култура и 
забава, създаден миналата годи 
на, стана организатор на реди
ца културни манифестации в об 
шината и извън нея. За по ре
зултатна работа към Центъра бя 
ха присъединени всички важни 
за културата организации и де 
йности. Във състава на Центъра 
влезнаха кино „Просвета'’, само 
дейният театър „Христо Ботев" 
културно-художественото дру
жество. народният университет 
секцията за живопис и скулпту 
ра, фтосо-кцията, музеят и худо 
жест-вена галерия. Макар че ка 
дровите рълроси на Центъра за 
култура и забава все още огоят, 
той отбеляга резултати като 
включи много самодейци.

Участници в три фести
вала и организатори на 
прегледа на самодейните 

театри в Съроия

също позволиха Димитров град- 
чан и да гледат богата театрал
на програма в своя град. След 
това успешното представяне на 
самодейците на границата, три
те художествени изложби, над 
60.000 кинозрители, 20.000 чита
тели в библиотеката и много 
други активности в областта на 
културата през миналата година 
говорят, че създадените друже
ства могат да организират кул
турно-забавния живот със свои 
собствени сили.

готви среаца между селата и 
районите. Досегашната актив
ност на някои секции при Цен 
търа за култура и забава и неза 
доволиггелйата активност на 
Културно-просветната общност 
в града показват, че е нужно 
оше сега да се предприемат ня
кои мерки за събуждане на кул 
турно-просветния живот в гра
да и общината. Миналогодишни 
те резултати говорят, че появи
лите се слабости са само от су
бективно естетство. Те напомнят, 
че е нужна по-голяма актив
ност и ни задължават да бъдем 
по енергични при осъществено
то па.изготвените планове в кул 
турата н просветата.

;Дълго време не можах да заспя, 
пред очите ми — лъчи и цветя, 
във гърдите — любовна прегръдка, 
във сърцето — цъфти любовта . .. •|

Весиш ои* училищата

Педаю[ическа рабоша 

с родишелишеКакво сега?
Намираме се непосредствено 

пред организацията на тазгоди 
шния фестивал. Праз тези ня
колко месеци трябва да се под-

На годишното отчетно Събра 
мие иа профсъюзната организа 
ция на просветните работници

„Мо-при Основното училище 
ша Ппяде)} в Димитровград, по 
край другото, в плана за рабо
та се предвиждат редица сказ 
ки за педагогическото образова 
ние па родителите.. Тези сказ- 

освен на юоАИТсло-учнтел- 
скнте срещи ще'се провеждат 
п гтред организациите на ССРН 

В плана бяха предвидени пъ 
рви сказки па .тема: „Фнзичес-

Б.

ки
.% пъшта даваш щш

На 5 февруари започна да работи 

гимназията в Димитровград
кнте наказания пои възпитани 
сто на децата” ц- „Трудовите на 
вицн у децата”. По тези въ
проси вече говориха пред же
ните в Димитровград препода- 

| ватеднтс Цветан Еленков ц Ни 
1 кола Иванов.

------ — Н. Ивановръководители вън от училище 
то като говореха па учснпЦпте 
за новите обществени проме
ни. Някои преподаватели па 
антифашисткия час изнасяха и 
бесели по марксизъм-леиини- 
зъм и работническото движе
ние. По останалите предмети 
някои преподаватели имаха по 
голяма спобода и според свои
те политически възгледи и зиа 
пия сс отклоняваха от старата 
програма. В тази посока пома
гаше и младежката оргаипзция 
при гимназията — УСАОС, ко
ято активно работеше и сс ни 
тс.оссуваше както за ученето, 
дисциплината така също и за 
съдържанието на часовете по 
отделни предмети..

След завършване ма военните 
действия много младежи, кон
то бяха прекъснали обучение
то поради стъпване в армията 
положиха час-гио класа и про
дължиха обучението. През 
март згжючпаха.IIизпитите па пър 

вите абитуриенти.
Така започна да работи ди

митровградската гимназия през 
първата свободна година, коя
то миналата година навърши 
50 години от откриването й 
през 1914 година. И с този нов 
юбилей — двадесет години ра
бота в социалистическа Югос
лавия гимназията изигра оцоом 
на роля в културната нтория 
иа българската народност.

Б. Николов

учебната година. За директор 
бе наименуван Кирил Трайков. 
От стария учителски колектив 
всички учителн, които бяха 
привърженици па стария строй 

напуснаха гимназията и гоа- 
да. Иа тяхно място дойдоха но 
ви и прогресивни учители. Пър 

вото заседание на колектива 
предначерта задачите на нова
та гимназия п нейната роля 
вън възпитанието на младото 
поколение. Първите думи на 
директора Трайков бяха: Ние 
трябва да водим сметка за по
ложението, в което се намира 
нашия град и историческия мо 
мепт в който започва да рабо
ти училището. Ние трябва да 
възпитавам младежите в дух 
на братство и -единство между 
'СЛЙВЯ11СК11 иге I |(аро1л11 
Някои коремни промени в гд>о 

Грамота н плана не се направи 
ха Училището започна ла ра 
боти почти със същия план. И 
зучваше сс/ български, руски 

Френски, немски, латински, 
филозовска пропедевтика, мате 
матика, физика, история, гра
жданско учение, география, хи 
мия, естествена история, рису
ване, ръкоделие, ръчна работа, 
пение п 
Нов предмет 
наречения 
час. Тоя час одържаваха клас 
ните наставници, а редовно нд 
ваха и общсствсио-полнтичсскп

За богатата и разнообразна 
културна дейност през минала 
та година говорят и културните 
манифестации в града и извън 
него. Така програмата на тради 
шгормйя фестивал беше на иуж 
пагга висота, а дймитровградча- 
у.'л се успешно преставиха 
фестивала в Соко Баня и 
прегледа на самодейните анса-м 
бли в Свърлиг, където самодей 
пиле от „Иван Караиванов” от 
Димитровград спечелиха първо 
.място. Значителни за култур
ния живот на града бяха взаим
ните разменни посещения на са 
модойнця театър „Христо Бо- 
тев’5 с други театри. В Димитров 
град "гостува театъръат от Ниш 
Пирот, Бабу шпица, Прокулие, 
Алекспнац, Сливница (НРБ). Бя 
ха представени 16 пиеси и 2 кон 
церта. Самодейният театър се 
представи на своите зрители с

Поради военните действия п 
Ггрното Понншавис учебната 
] 944-45 година започна значите
лно ПОкЪСНО.

остоягелствата при конто 
се намираше Димитровград и 
околията това беше голям ус- 

народна власт.

Нови органи на 

самоуправлениетоОбаче предвид
па

Неотдавна в основното учи
лище в Звонцн се проведоха 
изборст за Съвет па трудовата 
общност и управителен отбор.

Вместо досегашния училищен 
отбор съветът на трудопата об
щност ще бъде най-вкеше само 
управително тяло в училището, 
в което влизат повечето члено 
ве на колектива.

на пех па новата 
Може свободно да се каже. че 
това беите първата гимназия в 
свободна Сърбия .която започ- 

раббти след освобождението 
0т фашизма.

на

па

всеините дси- 
оставили големи

Окуяшдмята и 
бяхаотвия

следи в стопанството на околи 
ята. Почти всички младежи от 
18 годишна възраст бяха в редо 

партизанските брига
ди. Гимназията в това направ- 

прелимство. Още 
през лятото- иа 1944 година пъ 
рвите партизани в околията бя 
ха от гимназията, а през септе
мври и уеници от 15 и 16 годи- 
ии стъпваха доброволно в ар
мията, и взеха участие до Окоп 

освобождение на

М. Аидреевич

Нов училищен съветвете на

През миналата седмица 
ловното училище на село Пога 
ново се проведоха избори за и 
збираие иа училищен съвет и 
управителен отбор.

На Събранието даде отчет у- 
ггравителя на училището Сн- 
миша Игич, а след това се ра
зисква за работата н училище 
то като се посочиха конкретни 
мерки за подобрение на педа
гогическо — възпитателната' де 
йност в училището.

За председател на Съйета е 
избран другаря Първан Тодо
ро». а за председател иа Упра, 
витслшся отбор другарката Ми 
лаика Димитрова.

лепне имаше в ос

три премиери, три концерта и 
четири забавни програми, а кук 
ления театър даде една преми
ера. Специално внимание заслу 
жпия

чатедното 
страната.
Започването иа учебната годинагоетуВЩлията в Сливница 

ШРБ) и изпълнение на програ
мите к Сливница и Димитров
град от страна на самодейците 
от двата града".

само след пет месеца от осно 
бождеиието ма Димитоовграл- 
ско говореше много за грижите 
на народната власт към прос
ветата и учебното дело.

Първото заседание иа учител 
ския съвет па гимназията в но 
вата учебна година стана ма 

5 февруари когато и започна

телесно възпитание, 
беше само така 

антифашистки
Организацията на прегледа на 

самодейните театри от С. Р. С-ь 
рбия в Димитровград показа че 
е възможно да се организират и 
важни културни срещи тук, а П. Тодоров
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Ма те ма:На злободневни шеми 1 ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...1

ДЯДО МАНЧО 

НЕ ИСКА ДА УМРЕ...
Древните народи нари

чали Черно море негостоприем
но море, поради големите въл
ни по време буря. Карикатура •. б.-Нииолов л .

• /
Дядо Манчо е известен като добър земеделски произво

дител. Преди шест месеца внезапно заболя. Един ден дойде от

Всинки домашни знаят колко много дядо Манчо/ се е мъ
обработвал земята с рало. Като

6'Чакал-ьт и вълкът мотат да 
се припитомят когато са мал
ки. Те леко свикват да вървят 
след > господаря си и 
името си, както домашното ку

/политни сг и» дс6 
. \прит,М, ^ечеРор

помнят

чил е своя живот. Знаят кога е 
добър земеделец пръв започнал да оре земята с железен плуг. 
Зноят го и като човек, който за пръв път поставил на своята 
къша червени керемиди и с това разхубавял малкото подбал- 

След това войни, борба с турците, Одрин, Влаш-
дядо Манчо

че.
★

Американският учен Джон 
Мюлер преди години установил, 
че жителите на северна Аме
рика най-добре работят на 
пература от 15 градуса Ц, а в 
Южна Америка — на темпера
тура От 27 градуса.

Народите, които 
Северна Европа най-голя**8 
трудоспособност имат на тем
пература от 13, а в Южна Ев
ропа от 27 градуса Ц.

канско селце.
.. Много трудности е живота е имал старияко .

докато създал тоя свой имот ...
Той отдавна вече не работи ... Седи на кревета, пийне по 

някоя сливова и тогава, когато е хубаво време малко се пораз
ходи из двора ... , , „ „

Така беше до преди пет ме сегщ. Но сега дядо Манчо е е
нито мъртъв. Често пъти го епо

си мцелят: „Дядо

тем

населяват

§жив,кревета, мълчи, нито
хождат неговите съселяни, гледат го и все и .
Манчо има голями грехове, сто че не може и да умре . ьоиг 
ден една седемдесетгодишна баба предложи да се извика све
щеник (понеже такъв няма, извикаха калугера от манастира). 
Дойде калугера, -изкара всички домашни, нещо приказва с дядо 
Манчо насамо прочете му молитва и бързо излезна.

— Нищо не помага — каза свещеното лице —- старецът
няма да умре докато жя

... Младите папуанки в Юж
на Америка боядисват едната 
си вежда червено, а другата — 
бяло.проговори ■ само три думи и каза, че 

доживее ...
— Какво, — запитаха всички.
— Ех. това не зная и аз — продължи калугера — нещо 

много важно, но не разбрах какво ...
Вече се загрижиха всички домашни. За старецът, които 

не иска да умре се приказваше не еа.кП в неговото и съседните 
ссШг. но и във всички села на общината и околията. Някои 
вестници вече писаха за това рядко събитие под заглавие. „Още 
не се знае, зашо старецът не иска да умре", или\ „Какво очаква 
дядо Манчо? •..."

ЖЪТВАРКА- ИГРАЧКА МоЛ-вДЗ
го ГА&С1ВЗТ,.

В Австралия е направена са 
мохоАна пневматична ж-ьтвар- 
ка с необикновено малки раз
мери: широчината на площта, 
която покрива е 0.6 м. Новата 
машина Първоначално била 
предзначена за жътва на опит 
ните полета на научно.изследо 
вателния селскостопански ин
ститут в държавата Виктория 
Обаче оказало се, че поради то 
ва, че с нея лесно се ръкува и 
че е удобна за маневриране тя 
е подходяща за употребата и в 
Африка и Азия, кълето расти
телният свят не позволява упо
требата на по-големи машини.

Освен в Австралия тази ми
ниатюрна жътваока вече се 
употгаебява и в Бирма. Кения, 
Португалия; на островите Фид
жи и в Съединените Американ 
ски Щати.

За един ден тази машина мо 
же да пожъне 1 хектар площ.

Много жени в селото предсказваха големи събития. Някои 
от тях предвиждаха епидемии, други атомна война, край на 
свеЬ-а и други до сега не виждани чудеса ...

Най-сетне р&шихме и ние да напишем нещо за бядо Ман- 
нашия вестник. Лично аз бях определен за коресподент.

Влез- ЬТ«>РА*« мЧО Р
Исках тази сензация да съобщи на нашите читатели. . .
«ах е стаята. Старецът седеше на кревата. Започнах да му 
поставям въпрос?1. На всеки въпрос той отговаряше отрицател
но. Неговото решение да доживее това чудо ме малко уплаши. 
Още един път го запитах: 1

— Дядо Манчо, нашият вестик четат всички хора в об
щината и ... _ „

— Дали се чете в общината ... — най-сетне започна той.
__ Да — бързо отговорих аз.
__ Е тогава напиши дете, че аз само чакам д? се ИЗГЛА-

СУВА РАЗШИРЕНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕ
ДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ и нищо друго. Искам преди да затво
ря очите си, да видя решението на общината. ..

Богдан НЩСОЛОВ

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА 
СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
„ГРАДНЯ” В ДИМИТРОВГРАД 

ОБЯВЯВА

Конкурс
ЗА ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБАТА 
НАБАВКА НА МАТЕРИАЛИ

УСЛОВИЯ: Непълно или оре 
дно образование и двегодишна 
практика, познаване на строи
телните водоинсталационните и 
електреинегалационните мате
риали.

Заплащането въз основа на 
Правилника за л. доходи. 
Молби обгербвани е 50 дин. так 
са се подават до Управителния 
съвет, а конкурсът е открит до 
заемане на мястото.

Хумор
Свидетел — Видяхте ли как стана то

ва?
за— Разбира се. Те имахаДва автомобила се сблъск

ват на кръстопътя. Милицио- прицелна точка един 
нерът пита свидетеля:

— Ще си хапнат италиан цлте агнешко пашехо-?!... „Ат шкембета. дец. . I— Виж, касапите продава

Щ-щьаа- оюь Текст и рисунки 
М. ПЕТРОВТИ МЕНЕ АЗ ТЕБЕ

„Г ТК>Д Ще 7тРещт7с>м рг
него , а него ще 7ГР^А770ни 
ггой * е-по •пет. уроа ви- 
тегге/н оъв&гр /

1а на К4, ти тгрел^отш ще го изварил* ЗА- 
Г7РОНО/АОЛМС Т> И НЯМА ИНА
ВРел/е критикува не.'

\ -А, КАКВО ще 7ГРЧВ1/М е 
&АР? ?-То# ще- нм кри-
НРгК^/ВА ?»■

///
Аз Р7ПЕу477о^А тезе,,.
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