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всекидневно, са иай-иолучавате 
-ефикасното оръжие..в борбата за 
реформата и социализма. С учас
тието в изборите още веднъж ще 
изразите неразривната перспектива 
на младите и хуманните цеди на

научно-техническите 
и 'по-ГЛАВНИЯ ОТБОР НА ССРНС нанието

постижения, интеграцията
производителност

основа за още по-
ИЗБОРНО ВЪЗВАНИЕ НА наголямата

сатруда
благоприятни материални 
вия за развитие на самоуправлени 

и за по-нататъшно развитие 
социалистическите обществени 

отношения. Всяко трудово усилие, 
в трудовата организация, в орга 
ннте на самоуправлението,

към тези цели, увеличава 
нашето

РЕШАВАЩА СИЛА Е НЕПОСРЕД
СТВЕНИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ

усло-

социалнзма.ето
на ИЗБИРАТЕЛИ,

И в предизборната дейност 
казахте готовност за решителна 
борба против всички отрицателни 
явления, носителите на 
лизма и шовинизма н против о- 
питите за разбиване единството 

Нека и избо-

по-всич-дователно да отстраняваме
прегради по пътя на развитие- 

социалистическите демо
кратически отношения н да укреп 
ваме ролята на трудещия се в 

общс-сгвен.пте ра-

■коетоГлавният отбор на Социалисти разпределението, в целия полити
чески живот. Общественото поло 
жоние и жизнените условия на 

все повече

км води
материалното богатство на 
общество, 
условия на трудещите се и укреп 
ва тяхната самоуправителна роля.

честия съюз на трудовия народ 
в Сърбия отправи тези дни след
ното възвание до избирателите: трудещия се зависят

„Граждани на Социалистическа от резултатите на неговата работа, 
република Сърбия! Непосредственият производител е

През този месец избираме от- решаващата сила в развитието 
борници и представители. Избо- на обществено-икономическите ог- 
рнте очакваме с големи постнже ношения в трудовите организации 
пия в материалното укрепване на и в обществено-политическите об 
нашето социалистическо общество шности. Скупщините са силна о- 
и при пълно развитие на соЦил- пора на самоуправнтелното обще 
Л|истнческите обществени отноше- ство и трудещите се хора в бор- 
ния. Постигнати са забележителни бата.за социализъм, 
резултати в образованието, науч- Изборите се провеждат след ре- 
ното и културно развитие, соцнал шителната разплата на прогресии
пата н здравната защита, порас- ннте сили с консервативните, бю
на благосъстоянието на населени- рократшческнте и .нацноналиСтнче

ските тенденции, които спъваха 
развитието на самоуправнтелпи тс
отношения. Обаче борбата против 
бюрократмчееките сили и остатъ
ците от класовия враг още че е 
завършена. Затова трябва носле

то на нацнона-подобрява жизнените

шаването за 
оотн.
ре на нашите народи.

— допринесат за заздравява
не на равенството, братството и 
единството на народите и народ- 

Социалнстическа репуб

ПРО-СЕЛСКОСТОПАНСКИ
ИЗВОДИТЕЛИ,

рнте
ТРУДЕЩИ СЕ,

Със стопанската реформа са 
създадени много по-добри условия 
за повече селскостопанско произ
водство и заздравяване на сощш 
лнстическите обществени отноше-

Творци, производители и самоу 
сте решаващ фак

постите в 
лика Сърбия, нека да потвърдят 
жизнената сплотеност на 
народи и народности в изгражда 
пето на социалистическите общес-

правителн, вие 
тор за по-нататъшното демократи 
често развитие и прогрес във вен 

области

всички

на нашия живог.чии
Вашите самоуправнтелпи права и 
политическо влияние намират все 

израз 41 .стават залог 
за нейното успешно осъществи

мия на село.
Сдружени в земеделските коо- 

и обществените сто пане-
твенн отношения.

Нека на изборите още по-си.п 
да се прояви вашата чреда- 

към запазването на мира и
перации
тва с развитие на производствено
то сътрудничество трябва' да съз 
давате обществени н икономически 
отношения, които са основата за 
съвременно селскостопанско прои 

вашия по-богат и 
за по-бързо

нопо-пъле I
пост
солидарността с напредничавите 
работнически и освободителни двн 
жения е света.

Предстоящите избори са удобен 
случай да потвърдим че сме не

осъществим целите на 
петго-

ето.
ваване.

Динамичното стопанско развитие 
на нашата 
производство, 
временна технология,

Развитието на социалистически
те отношения и обществената н 
стопанска реформа откриха пъти 
ща за всестранното влияние на 
трудещите се в производството и

страна, увеличеното 
въвеждането тасъ-

зводство, за 
по-жулгурен живот, 
социалистическо преобразяваме на

приложе-
товн да
реформата и задачите на 
дишння план за общественото и 

развитие. Гласувайки
селото.

МЛАДЕЖИ,
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стопанско 
за кандидатите, които последова- 

успсшно ще се борят за 
задачи, да изразим ■ 

социа-

Мнози.на между вас за първ път 
гласуват. Вашите условия за раз 
Питие «а производителните сили 
п последователни самоуправителни 

най-много допринасят

телно и 
тези цели и

къмсвоята преданост
да допринесем за осъщелизма и

ствяване стремежите на трудещи
те се в пашата република и юго

общ-

отношеиия 
за съчетаване на вашите стремежи 

цялото общество.
1

с интересите на 
Вашето актив-но участие в сахмоу- 
правлението, подкрепата в борба
та срещу всичко, което спъва на- 

общест.вено развитие е и за 
по-шастливо бъде

социалистическаславоката 
пост.
Белград, 7 април

ГЛАВЕН ОТБОР НА ССРН 
„ СЪРБИЯ

1967 година
шето 
лог за вашето 
ще.вЕстиии на българската наролпоств сФр, югослАвия_ коитоУмението и знанията.

Сесия на ОС в ДимитровградИзборните резултати в нашите комуни зГпо-еФикм робота м
мпяяте ш управлението© В ДИМИТРОВГРАД ЖИВКО ВИДЕНОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СТОПАНСКАТА КАМАРА

© В БОСИЛЕГРАД КАНДИДАТИ АНАНИ СТОЯНОВ И СТОЙНЕ ИВАНОВ

сесията присъствуваха 53 от об
що 55 отборннци и предетавите- 

на обществено-политическите 
организации. Събранието ръково
ди Ипан Сюев. председател на 
камарата на трудовите общности 
в общинската скупщина,
Стойне Иванов, председател на 
скупщината, е кандидат за преД- 
ставител.

На кандидацнонната листа бяха 
четирима души
нов, лекар в ДНЗ; Стойне Ива
нов, председател на ОС; Стоян 
Станков, кореспондент на в. „Брат 

ство“ и Иван Деспотов, секретар 
на Общинската скупщина в Боси 
леград.

Резултатите от гласуването на 
отборниците са следните: Ананн 
Стоянов получи 33 Стойне Ива
нов 31, а Станков и Деспотов не 
получиха необходимия брой гла
сове.

С това завърши първата фаза 
на изборите за тази камара в Ре 
публиканската скупщина. Сега °с 
тава да си кажат думата избира
телите на 23 април т.г. когато От 
излъчените двама кандидати тря 
бва да се избере рдин за предста 
витсл.

Да отбележим и това. че 20 от- 
борнипм гласуваха само за един от 
кандидатите, от конто 
Лиани Стоянов и 8 за Стойне 
Иванов.

самоуправителннте камари в ску 
пщнната на СР Сърбия.

Живко Виденов, директор на 
комбинат „Димитровград“ бе из 
бран за представител на Стопан
ската камара па скупщината на 
СР Сърбия. В димитровградската 
общинска скупщина Виденов по
лучи 19 и в Пиротската (с която 
Димитровград съчинява една из
бирателна колегия) 54 гласове, 
или общо 73. Вторият кандидат за 
тази камара- Димитър Славов по 
лучи общо 45 гласове (24 в Ди
митровградската „ 21 в Пиротска 
та общинска скупщина). За пред 
ставнтел в Културно-просветната 
камаоа е избран д-р Петър Козич 
от Ниш, който получи 65 (в Пи
рот 38 и в Димитровград 27) гла
сове, докато Миливое Попович 
получи общо 52 гласа (в Дн- 
митровград 14 и в Пирот — 38). 
За представител в Социално-здра 
р.ката камара на СР Сърбия е из1- 
брана д-р ДобриЛа Пешич с 116 
'ласове (Димитровград — 42, и в 
Пирот — 74). Драгожир Николич 
от Пирот е избран за представи-

Трндесет и деветата гържестве 
на сесия на Общинската скупщи
на в Димитровград жина под зна
ка на избиране представители за

заплати и по този начин училн- 
положен-неОтборниците на двете камари 

общинската скупщина в Димитров 
град на 9 април обсъдиха работа
та на органите на управлението и. 
приеха някои решения -из дейност
та на съвета за просвета и кул
тура н други въпроси.

Тодор Филипов, секретар на ОС 
изнесе доклад за състоянието на 
работата на органите на управле
нието. Той подчерта, че органите 
на управлението се борят с ре
дица неразрешени въпроси. На 
първо място в тези органи много 
работни места заемат неквалифи
цирани лица, което се отразява в 
работата. След това засегна и въп
роса за отношенията като изтък
на, че отношенията още не са съ
всем изгладени. В крайна сметка 
ма това и много актове си стоят 
неразрешени, гражданите — стра
ни не получават на време търсе
ните удостоверения и прочее. Пред 
приемат се обаче мерки за зазд
равяване 
друга страна 
те условията лица в органите па 
управлението се подлагат на до
пълнителни изпити, за да могат 
по-бързо да се оправят с трудно
стите, конто възникват и работа
та нм.

Като обективна пречка в рабо
тата Филипов посочи неразвито
стта .па комуната, зарад което 
н орга.ннте на управлението са 
слети и някои съвсем разнородни 
служби.

Стоят Наков, бивш председател 
па Общинската скупщина говори 
за някои трудности в работата 
на органите на управлението като 
посочи п някои успехи. И според 
него .нездравите отношения са 
били главната пречка в работата. 
Но, изтъкна той, тези трудности 
пече се преодоляват и може да 
се очаква подобрение на работата.

Димитър Манов, председател 
на Общинската скупщина изтък
на, че още не са изкоренени топъл 
но всичк;и слабости в работата на 

х тези органи. Освен това служба-

на
щето се намерило в 
да .няма тебешир и някои учебни 

и пособия, необходими
ли

помагала 
във всекидневната работа.

Освен това Общинската скуп-понеже
Осъдени „Дек
ларацията,, и 
„Предложе

нието“

щипа е доведена в положение да 
плаща някои стар.н сметки (към 
2 милиона стари динара) — гре
шки на бивши ръководни зарад 

уволняване от ра-иеправнлно 
бота. .Анани Стоя-

Мнтко Томов, началник на 
СУП в Димитровград предложи 
Общинската скупщина да намери 
допълнителни средства за издръж 
ката на 30 души в Народната 
милиция н подобрението техника
та на службата, за да 
же ефш<ас.но да работи. Отборни- 
жът Илия Марков подкрепи иска
нето на Томов, а след това пред
ложи ■виновниците за .незаконните 
уволнения да заплатят „грешки
те си“ . . .

Живко Виденов предложи об-

От 49 организации на Съюза 
\ на комунистите до 8 април из

борните събрания бяха прове
дени в 41, а до средата на та
зи седмица Ще се проведат и 

останалите. Макар че избори
мо-

I в
I те са още в течение, секретар- 
I ят на 
! СКС

Общинския комитет на 
Димитровград Георги 

Алексов ни каза. че комуни
стите от Димитровградско еди 
нодушно осъждат така нарече 
ната „Декларация за положе
нието на хърватския език“ и 

„Предложението за размишле
ние“ като политическа дивер
сия срещу братството и един- 

югоелавските на-

в

на отношенията, а от 
пепзпълняващн- щипската скупщина да потърси на 

чпн за тави постъпления в бюд
жета. Като един извор на такива 

митницата, където 
стоки на

тел в Органнзационио-политичес- 
СР Србия с 115 той посочи 

често се конфискуват 
контрабандисти, а след това се 
продават чрез търг. Димитровград 
досега не е имал никаква полза 

преход, макар че 
става на негова

ката камара на 
гласове (в Димитровград 43 и в

М. А.ството на 
роди.

Комунистите в предприятия
та насочват вниманието си към 
проблемите на производството, 
пласмента и по-справедливото 
разпределение. В някои орга
низации обаче все още 
слабости в работата на Съю
за на комунистите. В един цех 

комбинат „Димитровград“ на 
пример комунистите не пока
зали последователност в при
лагането на взетите решения 
Цеховият ръководител бил кри 
тикуван на няколко събрания 
на цеховия съвет. Дори и цен
тралният работнически съвет 
обсъждал въпроса и отново Го 
върнал на решаване в Цеха. 
Комунистите в този цех не 
били достатъчно смели да се 
справят с тази задача. В „Сто 
чар“ комунистите повдигат 
въпроса за разширяване на 
производственото сътрудниче
ство с частните производители.

На събранията в първичните 
организации се разисква за 
реорганизиране на Съюза на 
комунистите и подобрение на 
идеологическо - политическата 
работа.

За секретари в първичните 
организации се избират преди
мно нови хора.

Пирот — 72).
12 за

от граничния 
конфискацията 
територия. Виденов посочи, че та
ка също има резерв,н в още не
развития туризъм в Димитров
градско.

Общинската скупщина прие 
предложението на Съвета за про
света и култура в .пети клас през 
учебната 1967/68 година да бъдат 

110 от около 200 завър-

На 9 април отборниците на две 
общинската скупщи-

На 23 април, когато ще се про- 
изборите за представител 

ще се види колко вярно отборни
те камари в 
на в Босилеград гласуваха за 
кандидатите за народен представи 
тел в Републиканската катара в 
скупщината на СР Сърбия На

ведат
има

циге са отразили настроението на 
избирателите в комуната.

С. Станковв

записани
шващп основно образовайте уче
ници. Така също прие 
за продължение на принудително 
ръководене във „Фябрад“ до 1. 
май т.г., назначи поп съвет по 

Киро Илиев.

решение

,в съставтуризма
Григор Станчев и Мнлорад Зла- 

М. Андоновтипов.

,| та технически и организационно 
I не стон добре. Общинският бюд

жет възлиза около 450, а на об- 
| шината те са необходими към 
| 536 милиона стари динара. Ма-
(, нов каза, че по места е имало на

рушения в ползването на ередст- 
Основното училище в Сми-

В ТОЗИ БРОЙ НА 5 и в 
ПУБЛИКУВАМЕ ТЕК

СТА НА ПРАВИЛАТА ЗА 
УСТРОЙСТВО НА ССРН К 
ДИМИТРОВГРАДСКО

стр.

вата.
ловци например сродства за ма
териални .разходи разделило заМ. А.

Отборниците гласуват
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КАКВО СА ВИДЕЛИ ПАСТОРИТЕ В ДР ВИЕТНАМ?
Дспет американски пастори, които въпреки забраната на 

американското прапителегво са пребивавали п Северен Вие- 
знаат, са запоили, че Ханой при сегашните обстоятелства ня
ма намерение да преговаря за мир.

Ханой обаче е „готов да преговаря за всичко", ако аме>- 
риканците прекратят бомбардировките.

Групата пастори пристигнали със спой параход от Хай- 
фонг. където са предали помощ в меднкаигенти на ДР Вий- 
тнам. Пасторите публикуваха съобщение, което съдържа 
шест заключения, предназначени за американския народ:

I; Народът на Северен Виетнам е обединен около прави
телството на Хо ши Мин и американските бомбардировки 

изплашили повече, отколкото нацнсткитс бомбарди- 
населението на Лондон.

2. Има много доказателства, че въпреки американските 
съобщения за бомбардиране само на военни обекти, са ра
зоравани и гражданска! обекти — болници, училища и Д0М01 
ве. Нещо повече, мъже жени и деца са избивани и осакат- 
вани с бомби, специално направени за тези Цели.

3. Такава брутална война ни кара да се срамува,не. че 
сме американци и човешки същсства. С такива , постъпки не 
се служи на каквато и да с идеология или национални инте
реси.

не са го 
ровки

културният живог на народ 

ностите в СР Македония
Тези две народности в Македо 

ния разгърнаха широка издател
ска дейност. Само за изминалите 
три години на шиптарски и тур
ски език са печатани около 105

тароки език се учат около 35 хил 
яди ученици, от които, във висши- 

12.507. В педесетина

Свободното развитие на Социа 
лнстическа република Македония, 
даде възможност за .пълно при
лагане 'принципа на равноправието 
на всички 'народности, на първо 
пилото между шинтарпте и турци- 
тс, които живеят д тази републи
ка. Тези 'Народности все по-иптеп 
дивно участвуват в стопанския н 
обществения ж.ивот на Максдони- 
я, специално на просветното и 
културното поле.

Динамиката на богатото про
светно-културно творчество на на
родностите в Македония се чувс
твува почти на всяка крачка. 
Много бързо у чнелещнте се към 
'народностите изчезна прословута
та в отрицателен смисъл муд
ност,
Тази особеност бе остатък па ото 
майското владичество, и доскоро 
се чувствуваше в тези краища 
•на страната ни. Премахнаха се 
разликите в начина на обличане, 
прехраната, просветния и култур
ния живрт на шиптарите н тур- 
Ц1гте, както ц на останалите народ 
пости. Безспорно, това е резултат 
на общото въздействие на много 
фактори, между които особено 
място заема просветно-културния 
възход н растежът на благосъсто
янието на населението.

Редом с просветната и култур
ната революция на македонския 
народ, която успешно бе осъщес
твена в бурния повоенеп творче
ски период, създадаха се условия 
за възраждане (I на чнелещите се 
към турската и шиптарска народ 
пости. Създадоха се всички нацио 
нални институции, от образовател 
«нте, на майчин език, до вестни
ци и предавания по скопеното 

- радио и телевизия и многобройнн 
други културни дейности.

Днес едва ли ще намерим шип 
тарско или турско село, където 
децата не отиват на училище. В 
над 240 основни училища на шип

4. Ако творците на американската политика биха видяли 
на място, какво става в Северен Виетнам, те веднага биха 
прекратили американската намеса.

5. Двете страни са прибегналн към насилие, но за ипиЦн. 
ативата и за продължаването на тазн война пряко са пиной 
ни Съединените американски щати.

6. Въпреки всичко това между виетнамците съществуват 
добри чувства към американския народ и идеали. Ако аме
риканските бомбардировки и интервенции се преустановят. 
Ще се създаде солидна основа за мир и разбирателство между 
двата народа.

Американските пастори са посетили в Ханой и Хайфонг 
болници и три околни села, където са видели училища, па 
годи и пазарища, разорени с.бомби.

те класове 
училища на турски език са запи 
сами към б хиляди ученици —във 
висшите класове 2.039. През по
следните пет години броят на учи 
телите на шиптарската народност 
се увеличи два пъти и достигна 
1.400 души. Обучението на народ 
костните езици се осъществява и

книги за деца, юноши, младежи 
. и възрастни. Шиптар.ите и турци- 

те в Македония имат свои вест- 
и списания, а Радио-телевииици

зия Скопие предава специално на 
тези два езика. В Скопие се печа
тат седмично-два вестника, някол 
ко описания за жени, деца и мла 
дежи, за литература и обществени

в средните училища като в маке
донските гимназии и педагогичес 
кй училища се откриват паралел
ки на шиптарски или турски език. 
Такива паралелки съществуват 
днес в гимназиите в Тетово, Де
бър, Струга и Гостивар, в педа 
готическите училища в Скопие, 
Тетово и Куманово В югославски 
те факултети следват 312 шипта- 
ри и 77 турц.и от тази република. 
В повечето македонски комуни 
стипендиите се разпределят име
нно между числещите се от шип
тарската и турската народности.

въпроси.
Отделно културно-просветно ог 

нише представлява театърът на 
народностите в Скопие, съставен 
от шиптарски и турски драмати
чен състав с около стотина про
фесионални артисти.

Голям брой библиотеки и кул
турно-художествени дружества във 
всички райони на народностите 
допълват културно-просветния и 
забавния живот.

която им се приписваше.

ПОДОБРЕНИЕ НА ДВУСТРАННОТО СТОПАНСКО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО С АВСТРИЯ

Миналата седмица се характеризираше, покрай другото, 
със засилена активност на Югославия на европейската аре
на. Гост на Белград беше австрийският вицеканцлер д-р 
Фриц Бок- който с подпредседателя на СНС Яков Блажевич 
води разговори по всички по-важни въпроси зд двустранното 
стопанско сътрудничество. Разговорите се оценяват като 
твърде успешни. Констатира се, че за стопанските отноше
ния между Югославия и Австрия съществуват значителни 
възможности, чието използване бн било в интерес за двете 
страни. По някои конкретни проблеми разговорите ще про
дължат специалисти от двете страни-

Босилеград

По-разнообразно сътруд
ничество с НР България
Изпълнителният съвет на око

лийската конференция на ССРМ 
в Босилеград е образувал посто
янна комисия, която ще се грижи 
за развитието на културните, ту
ристическите. стопанските н други 
връзки, които Боснлеградско под
държа със съседните общини от 
НР България.

Комисията ще се занимава и с 
някои проблеми на българската 
народност в Боснлеградско — из 
даване учебници «а български е- 
знк за основните училища и снаб 
дяване с учебници, учебни пома

гала, художествена литература от 
НР България за гимназията в Бо 
силеград.

Досегашната околийска комисия 
за народностите престана с рабо
та след разформирането на Око
лийския отбор на ССРН в Леско 
вац, затова функциите на тази 
комисия ще бъдат поети от но
восъздадената комисия в Босиле
град. Комисията получи 500 000 
динара за своята дейност, а след 
изготвяне 
ще получи .нови парични средства.

Д-р Бок н Блажевич водиха разговори по въпроса за 
производственото сътрудничество между промишлените прдД- 
приятия и за съвместното представяне на Австрия и Югосла
вия на пазарите на трети страни. В дневния ред на разгово
рите беше и югославското настояване да се осигури участи
ето на дунавските страни във финансирането на плавателна
та система „Железните врата“. От австрийска страна беше 
дадено в този случай обяснение за възможностите За участие

съоръжения за „Железните на проектопрограматаи доставки на инвестиционни 
врата“. Ст.
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Към мене се приближи парти
занин и ми подаде канче с пола
гащата ми се закуска. Не дочаках 
втора покана. Посегнах с двете 
ръце и оставих каячено на коле
нете си. Грабнах пълна лъж,ица и 
залаиах иопарата. Глътнах жадно, 
но нещо яе вървеше. Заседна ми. 
Погледнах в канчето. В него има
ше царевично брашно, зърна от 
царевица. влакна от царевични 
масули. Не повторих. Лъжицата 
остана в канчето.

— Яж, яж, другарю, че другите 
чакат за канчето.

— Не съм гладен, не ми се яде
— оправдах се аз.

— Ще огладнееш, ще свикнеш
— усмихна се партизанинът.

Извикаха ме в щаба на отряда.
— Ние знаем за теб не малко

от другарите в Ниш и Прокупие. 
Но сега се налага подробно да ни 
разкажеш за живота и дейността 
си — започна Димитрие Писко- 
вич — Търнавац, командир на 
отряда.

Разговорът ни продължи пове
че от час. Разказах всичко, което 
искаха да знаят за мен. Разказах 
и за разпита ми в Ниш, и за оч
ната ни ставка с Васа. Търнавац 
ме помоли да бъда „изчерпате
лен“.

Изви се хоро яа ликуващи хора, 
нарамили пушки, автомати, кар- 

На поясите им висяха
ЕМИЛ МАРКОВ

теч цици.
гранати, които за пръв път видях 
па пояса на Вук. Кървавочервени 
звезди горяха, по гърдите им. Дви
женията ни бяха бавни, илавн,н, а 
песента се лееше все по-бойка н 
по-бойка.

В БОЙ ПОСЛЕДЕН
(откъси)

Изведнъж трепнах. Нещо пла
мна в мен. Откъснах се от хо
рото (( извиках:

— Лаа — лааа!

държа Маджар.
— Другови! Другови! Ставайте 

другови!
Всички

— Стой! Кой там?
— Павле — отговори Вук.
— Пирот — отговори строгият 

глас.
Пропуснаха ни да минем. Това 

бе първата партизанска 
която охраняваше лагера. Изля
зохме :на неголяма поляна. В дъ
ното й открих вход на землянка, 
която се губеше навътре в гара
та. Посрещна ни часовоят. Поздра 
вихме се само с погледи. Влязох
ме в землянката, в която едвам се

Разсъмна. Денят в планината 
като че ли настъпва по-негърпе- 
ливо. В равнината не се виждаше 
«кщо. Всичко беше потънало в 
едно млечнобяло море, което се 
носеше бавно, бавно на изток. 
Вървяхме по тесен коларски път, 
потънал в дебел сняг. А гората 
приказно бяла! Спряхме. Вук и 
аз навлязохме дълбоко в гората 
— вляво от пътя. Както и досега, 

внимателно в неговата

Прегърнах 
я, откъснах я от живия плет н я 
целунах по бялата буза.

— Мила
Аз съм вече Мила.

наскачаха и грабнаха 
оръжието сн. Няколко партизани 
се насочиха към изхода, но Вук 
ги опря. Стоях нзравен и е чувство 
на виновност гледах тези развъл-

група,
прошепна тя.

нувани хора.
— Сядайте всички по местата 

ои! Каква е тази тревога — обади 
се някой от дъното на землянка-

Разбрах че съм сгрешил. Ста
на ми обидно. Отделих се към 
партизанската кухия. Приседнах 
на повалено дърво. Страшно бях 
изгладнял. Над откритото огнище 
висеше бяла тенкня, в която вода
та вече завираше. Готвачът, стар 
мустакат 
голямата ръка в една торба, наг
реба пълна шепа сол и я хвърли 
в тенекията. След това пребна с 
дървена лъжица 
която моментално

стъпвах
диря. Маджар продължи по пътя.
След петдесетина метра се откло- , различаваха налягалите един до

друг партизани. С телата си те 
бях-а изписали една голяма печат
на буква. П. Малко по-навътре 
от входа бе здраво закрепен гол- 

Това бе партизанска 
До нея бодърствуваше 

— Маджар пак ще дойде при млад партизанин, като от време 
нас но по друг път. Наближава- ,1а време отваряше вратата й, да
ме лагера и трябва предпазливо я зареди. Момъкът се изправи, 
да се влезе в него. приседна до Вук и едва чуто го

та, с плътен н спокоен глас. 
— Друже коменданте, довели

смо бугарина. Задатак е испунен! 
— отрапортува Вук.

Всички насядаха по местата си, 
Утихнаха. Към мен се приближи 
с бавни, чалко тромави крачки

«и ,и започна да рови пухкавия 
сняг с ръка. Не се стърпях и за
питах Вук защо се разделяме и 
защо другарят рови в снега. Об-

тън

партизанин, бърни а с

че това е тяхна ям варел, 
печка.

ясни ми, 
кост. командирът.

— Добро дошли! — Командирът 
ме притисна до гръдите си. '— 
Нашият отряд ще бъде твой дом, 
а партизаните твои родни братя!

— Бугарин, Бугарин!
Няколко души запяха, хванах

ме се през рамно и поведохме хо
ро. Наловиха се н останалите.

свинска маст.
изчезна във

врящата вода.
Закуската беше готова. На все- 

киго сипа по един голям черпак 
вргла вода.

•— Безецуем, друже — говореха 
тез::, конто нямаха канчета.

запита:
— Пленен лн е този?
— Ма какав заробленик? То е 

наш друг, бугарин! — пак не из-

Това бе първият партизански у- 
рок за мене.

Влязохме в по-рядка, но по-ви
сока гора. Маджар ни догони. (Следва)
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С каквоИзбори за органи на самоуправлението

РАСТЕ ОТГОВОРНОСТТА НА 

РАБОТНИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ
»а
привлечем
туристите?

за об-са обсъждали н решавали по 545 
различни въпроса. Когато към .то
ва .-прибавим, че са уст-роенн и 41 
събрания на трудещите се, изли
за, че органите на самоуправле
нието са били твърде дейни. Са
мо на петнадесет заседания работ- ' питието- на предприятието е по- 
ннческият съвет е обсъждал въз

правян условия не само 
разуване" на дохода, -но ;и за раз
пределението на дохода в пред
приятието. Новите работнически 
съвети поемат и тази отговорност.

В каучуковата промишленост 
„Димитровград“ започнаха избо
рите за половината членове иа 
централния и цеховите работниче
ски съвети. До края на месеца та
зи работа ще завършат и други
те предприятия и учреждения.

Изборите за работнически съве
ти редом с избирането на пред- можностнте на предприятието в 
етавите.ти и отборници в скулщи- условията на стопанската рефор-

Не по-малко -важно е. че в -раз

делило' схващането, че без специа
листи и -квалифицирани -производ
ственици не може да се у-спее в
стопанската реформа, за което 
че писахме. Досегашният работни
чески съвет е предприел мерки Н 
за сътрудничество със специали
зираните научно-технически инсти
туции с цел да' улесни хода 
предприятието към -възход в сми
съл на производството и пласмен
та на вътрешния и чуждестранния 
пазар. Всички тези инициативи на 
стария работнически съвет трябва 
да поеме и новоизбраният, като 
настои да ги реализира още по
вече. Пред новоизбраните органи 
на самоуправлението 
една важна задача 
ва работа за обединяване с пред
приятия от същия отрасъл. Това 
го изисква и- реформата и само 
в тези рамки може да се постнг- 

утвърждаване на ре-

ве- Фреска от Погановски манастир

Безспорно това Ще бъде начин 
да се увеличи прилива на средст
ва от допълнителните дейности, 
което чувствително -ще се отрази 
върху приходите на гражданите И 
подобри благосъстоянието им. 
Решението на общинската скуп
щина тези граждани временно да 
се освободят от данък -ще насър
чи гражданите -към по-сернозцв 
подготовки за такава дейност.

От друга страна, повече откехга- 
то и да било нуждите повдигат е- 
дин друг въпрос, на който трябва 
да се търси по-рационален и по- 
бърз отговор. Колкото и да се 
говореше досега за организиране 
на производство ;на сувенири в та- 

в -твърде специфичния

Бързото увеличаване на транзит
ни пътници, минаващи ма гранич
ния преход при Градини, край Дн 
мнтровград, накара Общинската 
скупщина да търси от гостилнича
рите по-организирано решение, 
което да им осигури по-дълго за
държане на гостите в техните 
обекти. Затуй тази седмица на

на

насроченото съвещание с предста- 
„ Пътник",вителн на „Унион“, 

Балкан“ и „Компас“
стои още 
•и астойчп- въпросът

как са се подготвили за туристи
ческия сезон ще бъде главна те
ма за размекване. В тоя въпрос 
безспорно, се съдържа и иск по-

най-
не пълно 
формата н бързо преодоляване на 

конто са временни 
стопанско

възможноститенцналннте 
добре и веднага да се използват 
зарад увеличаване на стокооборо
та. Според сегашното 
пито едно предприятие (с изклю
чение на „Компас", който тепърва 
строи свои туристически обекти)

зн 'насока 
отрасъл практически крачки -не са 
направели. Отдавна бе изтъквана

трудностите, 
спътници на нашето
развитие.В лабораторията състояниеВъв всеки случай отговорността 

( на органите на самоуправлението
исканията

досега
няма -шгкакви изделия. Забравя се, 
обаче, че времето са пари и че 
досега доста време е изминало, а 
с това и много пари, които са ну
жни и на общината .и на произ
водителите на домашно ръкоделие. 
Парите, вложени в таз.и терцнар- 
на дейност бързо биха се реали
зирали ,и съответно увеличили. Ху 
бавите сувенири отвннаги са били 
сигурен извор на доходи, особе
но -на такива транзитни релзцни.

Първите успехи иа Никола Ден 
ков с грънчарски и дървени из
делия — сувенири показват и го
ворят не само за красотата 
на сувенирите, но и това, че чуж
денците -веднага ги разграбват. 
Време-е някой да довери иа Ден- 
ков работите около изработката на 
сувенири, за които се прояви като 
специалист-художник, а -някое пред 
приятие да осигури серийното им 
производство. От всичко -казано 
личи, че недостига акция, а с 
това парите отиват в местата, къ- 
дето деловитостта е по-добра.

М. Бакнч

такава възможност, ала
ннте са най-актуалната и най- 
важната задача, която е възло
жена на обществено-политически
те сили в трудовите организации, 
особено сега, когато стават в ус
ловията на осъществяване меро
приятията на реформата. В това 
отношение постиженията на „Ди
митровград“ между изборите за 
органи на самоуправление не са 
без зцачение.

През миналата година работни
ческият съвет на предприятието и 
петте съвета на трудовите едини
ци, както и управителният отбор 
са имали 98 заседания, на конто

ма, като е вземал мерки за раз- 
внтето му. През това време са 
били приети 16 нормативни доку
мента и 114 решения, между кон
то трябва да се изтъкнат: реше
нието за купуване на машини за 
цеха на гумарата, от модернизи
рането на -която зависи по-ната
тъшното -развитие на предприятие
то изцяло и то по отношение на 
производството и създаването на 
по-уеднаквени условия -на произ
водство в отделните трудови еди
ници, без което не биха могли да 
се уредят приблизително равно-

е по-голяма, колкото 
на пазара и производството са по- 
големн. Избирането -на половина
та членове в органите на само
управлението в „Димитровград“ и 
другите предприятия н учрежде- 

само потвърждават настойчи- 
колективи в

някои зарад-ме е подготовено 
примитивните обекти и легла. И 
едното, -,и другото. не задържа
транзитните пътници и те отиват 
там, където за низки цени ще бъ
дат и по-добре обслужвани. Как 
да се задържат пътниците н с ка
кво да се привлекат в крайгранич- 
нцто градче — безспорно ще бъ
де същността в разговорите и на 
представителите от гостилшиар- 
скитс предприятия.

Наше мнение е, между другото, 
че решението трябва да се търси 
в две направления. В самия град 
трябва да се осигурят повече лег
ла за -ношуване в частните къацн. 
Общинската скупщина няма 
бъде 6 загуба ако вземе решение, 
е което па частните лица да от
мени данъка при едно условие — 
с тези средства частниците да се 
подготвят за приемане на чужде
странни туристи, обзавеждане на 
стаите за нощуване и -подобрява
не на културните обслужвания.

иия
востта трудовите 
предприятията и техните трудови 
единици да изберат «ай-жизне 
способните самоуправители, 
способните хора, които ще са год- 

да решават успешно по всич
ки мероприятия за подобряване 
па производството, самоуправле- 

разпределението. Това е 
задача, първо на 

членовете на СЮК в предприятия
та от „Димитровград“, а вероятно 
н другите производители трябва 
да имат пред вид, че с тези из
бори трябва да променят структу
рата на работническите съвети. 
От 80 членове в централния и це
ховите работнически 
„Димитровград“ само 17 са били 
жени <н толкова младежи. Такава 
структура стесняваше машабите 
на действието на органите на са-

най-

нн

името и 
и политическа

АКТУАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
> ;■

КОИ МОЖЕ ДА НОСИ 

ОРЪЖИЕ?
дасъвети в

Вече са предложени изменения на 
Закона за набавка, притежаване 
и носене на оръжие. Тезп предло
жения, свързани с въпроса за оси 
гуряване на обществения ред и 
мир, вече са приети в компетент
ните органи на Скупщината.

Според предложението значнтел 
но ще се намали оборотът на ог
нестрелно оръжие (пистолети, лов 
но и друго оръжие). Общинските 
органи ще бъдат единствено ком
петентни да издават оръжейни би
лети, както и да не -позволят таки
ва, когато преценят, че лицето — 
ищеи може да угрози обществения 
ред, ако притежава оръжие. Тази 
разпоредба -ще важи и за лицата, 
които сега притежават оръжие, а 
не само за тези които занапред 
-ще предявят такова искане.

От този месец е влязло в сила 
напътствието на съюзния секретар 
«а вътрешните работи за употре
ба на огнестрелно оръжие, гуме
на палка и други, средства за пр.н-

изнасил-ване, нападение на непъл
нолетни лица, при тежко разбойнн 
чест-во, грабеж и кражба.

Гумена палка може да се упо- 
другото и когато

иска се питомоуп-равленнето, а 
една категория на самоуправнте- 
лите да не се почувствува препо

греби покрай 
трябва да се сломи съпротивата 
на лица, които нарушават обще-

М. Б.брегиата.ствения ред и мир.

Ние питаме — отборниците отговарят

БАВНО ВЪРВИ ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА НА ЗДБШИЕ
специално се отнася за район За 
бърдие, зашито там е могло ра
ботите ио довеждане на тока да 
бъдат завършени преди година 
— две.

Кои са причините, че електри
фицирането на Забърдие пе вър
ви?

Този въпрос зададохме на Лал 
ка Любенова, учителка в основ
ното училище Смиловци, която е 
и отбори ичка в ОС.

Ето. какво ни отговори тя:
— Акцията по електрифициране 

на района започна още 1962 го
лина. Установи се и самооблагане 
за тази цел, като земеделските 
производители трябваше да вна
сят 10% от дохода ио кадастъра, 
а служещи -и работници — 2% 
от годишната работна заплата. 
Засега сме набавили стълбове, 
част от -конто са побити в Радей 
на и към Петърлаш. Някои пък 
вече са нзпнили.

Парите от самооблагането мно
го бавно се събираха. Първата 
вноска трябваше да бъде платейа 
още през август миналата година, 
а втората — през октомври. Но 
това не стана. Записите за двете 
вноски бяиса готови едвам през 
октомври. Тая работа извършиха

просветните работници, за да се 
свърши по-скоро с тези формал
ности, Разбира се, записите тряб 
ваше да направят данъчните ор 
ганн в общинската скупщина.

При връчването на записите на 
стъпиха нови трудности. Прояви

те органи са допринесли за за
бавяне на електрификацията.

Такъв е -приносът и па централ 
-пия, и селските отбори по елек
трифицирането. Те бездей-ствува- 
ха, а 'комунистите -разискваха че 
работите по електрнф|гцнрането 
не вървят, но не предприемаха по 
енергични акции за раздвижване 
на политическите сили, 'ко,нто тря 
бваше да .намерят начин работите 
да тръгнат на добре. Отлагането 
и -изчакването щ,е цн се ,хване скъ 
по. Сега ще ни са нужни много 
повече средства, отколкото са би
ли -необходими по-рзно. Цените 
са по-високи и на материалите, и 
на услугите.

Все пак не всичко е загубено. 
Необходимо е да се тръгне по-е- 
нергично, като се преодолее у хо 
рата -недоверието в акцията, за- 
щото те са носители -на електри
фицирането. Това е единственото 
лека-рство, с което може дп сс 
съживи започналата отдавна ак
ция.

нуда, с което се доуясняват раз
поредбите във връзка с използва 
не правата на милицията и дру
гите органи на вътрешните рабо
ти. С напътствието

се недоверие към тази акция, ве 
роятпо като резултат от слабата 
работа по електрифицирането от 
.начало.

се урежда 
следното: служебните лица -на вът 
решннте работи могат да употре
бят оръжие при защита на живо
та на хората, при осуетяване бяг
ството «а лица, заварени при из
вършване на тежко углавно дело 
и в някои други случаи. Милицио 
перите имат право да употребят 
оръжие

Някои хора
да -приемат записите, някои ги при 
емаха с .негодуваме. Дори имаше

отказваха

хора, -които агитираха да -не се 
приемат за-писите. Най-голяма съп 

иай-заможнитеоказахаротива
хора. Но .все пак успяхме да ги 
връчим. Мнозинство членове напри самозащита 

при защита -на друго лице, което 
е нападнато по такъв начин или

или
СЮК внесоха сумите по самообла

Лалка Любеновас такива средства с конто се уг- 
розява животът «а 
Също 
нападателя 
са такива, че нападнатият не мо
же ла се защити без употреба на 
оръжие.
да бъде употребено при затичаме 
на местопрестъпление при убийст
во или при бягство на убиец, при

гането, други хора изчакваха, за 
да видят как ще се -развият ра
ботите, а към някои се приложиха 
-разпоредб1гте за внасяне на сума
та под принуда. Това обаче съз 
даде у хората мнение, че прину
дата и другите мерки са средство 
за'заплашване. Ето така данъчни

нападнатия, 
когато силата на 
или техния брой

и В Димитровградската община 
отдавна -се приказва за електри
фицирането нп Забърдие и други
те райони в общината. В послед
но -време се носят слухове, че ак
циите замират и са необходими 
съживяващи мероприятия. Това

Предвижда се оръжие

М. Бакнч
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йМЙЪн?!'1 нр 0Й5&бД0тйсН1 я I! яеи ИОЙГ;
р^5^др#тЧПге>1*мп:1гоц| вЛаа^йа^ЕЩУа 
ч(^яак{*тЦйгйН? Й°Лй57йй,г.я'^Втца.ц(з
ЯЯ^ЙрШР®^:
Ьдрв,"Н{‘№&°%’- иАвУМоано; затубево- 
*гб|;Йрвй «ървшша ЛРрцМЙ^^Д^п.ЦРЯ 
«Вкаю! .йцеидаиог.и |^№:?°^1уЛцз
цеха. .зл.кроеис са1ПВЪр^лГ| ВСЦ

Жкб^^ЙУИо *-Ррййа"^йб№Н®Ч«Пса 
1Г#кг»йадЯМ1рез1 мпртолндо ф «>ЧРВг 
на за'рнЯ!аигьри1Ц<|1«;?А%4.131 ^Р'н}Я?Т
йкр^чГ'Н$Л®0Вт1!'спа&

на'-в^.решНпя:| ред,.ян'АЧ:опрйДс.^ч
•й'й#г1^й«в(МСтвевидворми)-|Ч:АЧ6г 
цийл цка [вееяощо, р'ШР %м'!}г/а?!7Г

Ж к. .Цюрор. 1
|. V ВВВШООМВ а,Н Вг

ш.е
•на

ИЛ-

."жчнтдП.. . . ........ .. .. ................трте»я*,йй'3
трябва щя

ейт намраон дгрей -мпй н«>.>Дрнло:тЗД’ 
лРйй&ОЛфот т(№а -зй в \,,Йл;1;Ь

йй нтеи й5«!4)Ь;111;--Як5С1<Т>Шг-IV1 йрез
дщодви;(.годдиипглшамахонзп® ррйхд 
вофйфляняижч! ||1'>,'кч;нтРтДЩ‘е
2Я,гет?' ,ЖЖШ1йш1т
вАдс^йРТсР1 (ЙВ': жачогтвУшшнсъвреи 
у енн н>м одед »■ в ||дДр.е1х 11 )цВ(Д к
Ш,Чц:ДР.&Ш^;к-п«Рз%Ъ9<ФЧЙи,С/л^н 
жението е признадме за Успешно- 
Ро пввеЙчЙЙ030 втннонтнмнци 
г'>ТуА‘1-т«5;й1е трйбйаЧГда" сстднма 
пред 1ВНДП1 :едащ1 / м омен ?т! №>Й Ш1 Зс|т 
в.вонурр ИйЪ^Р 1Ш:Ч?,РЙ113/;т
Ж!знМ# .йввШ&Ь
с^врЪйеМИНйНА^йрТвсШЛТ.е. 
вййсКатЦтеи! к о г а то г. ст ава -|Д у м а оАП: 
ърохат (ТПирър^се пр-разве^к^аха.

®ВР|Шна г<7,етШ!^1«емлп«рг-
мппетж сннтетпвгивнЧ»И9Ч»* о4'®>Ь

атдовор 
бмическото

ТТ'т г. >! .'. В
•тт:х)п оз /;л ожок н.>п/:|;<| нсог а
»<1 Организирана борба < н<

ВИ ОНВ7Г1П\ОД*>1>Ф' ».'ГС1«1Л И »Ц'1»Г/.ПОф
Нино и, ПрОТИВ»|КУ 0 КУ.Ш9) ндуцт
ОИ31ШПОТЗ ОГОШВП Г.Н нлпнт.гпо

нп

които работничес-
нологията и др.

За изготвянето на цялата 
мемтация „Димитровград“ ще 
т&*;<;||ао;бктррто 3»$Дтз>*Ц7П!РЛД Дй»' 
паран к;(1 1;йот с/>н11 ./и. е езр.а

■Й1тецчгали«гмте>ц о?ц рдарс^то

Кускутата причинява -аляиеея-! 
С-Н й«) 11 руова.тгтйо!1 огройитн з ццу б и,

)!вшяднвагг.в-в а г, Ш в двои И с; Н °Ш, 
АййнрижВ 1пооледиоиврем«гИредвг^ 
о^ИтТУВ,ТСЦНрляштоюр рстещ >р; >Кйе1;°‘ 
я(НМОД * ВД1 елгетйа ви ап 1ЛКаййрнд.ъй'..|1: 
дУт№'1чш'ач а .'лшл (уирхъ у в ад?» нц-. ремц 
Нс л сй ИНО П «Р омавбю I те л.1 тв Орч Дд.У 11 у 
тр&аШ!ЖжВ. «втйияпвзчл г.тп^ял 
••ТО:'Й/тТ:7гпЙ|Л[к'|аШ’ Айбре ВД?

шштшЦШвЧ^4>й^то^ЖН»,
?,|%и<8Ча*,.о93?Д^ЙГ.9Яг.евя и отзг.р-* 

модевни сннте|..«п«..,-да.рт.,.™ , с. 1.Бгь-в(.врърдц.
д _Р„ пп-шекня текстилен -ешкасувддцца ис^да^г^тв.я.-ррр^к..

‘ I 'сп ешш ТИО3 а ' 'X пШоЛ “ • в ла мероп р лят и я И а ДОг ,Д ^ >? Р, ;>У 9
®звШдаУ'г&!41даЬЙЪ .наГлгози арйДнтгВоКрмурата Па 

^п^ки%Й'^ЖнЛ|У:'б'ташкврюнст-ьи ежоро! -ироектътг.АЦе ,4>,ае тЕ^7рв:. гяв»^ « —ч* ;ггзйЖ1 

•Мяплям ! гввйда
от!?}^ и$р<щь&>«/4т,т^йиг‘РоЛЙ«Ж.в®-?‘>- диет/йейр^йУ-МГ Л>п3‘воутю н зд.тб ■ мгнм ■ -■ е I .... - .•• - - -- ■

брутонродукта осигурява 
ГЙДМН.Г з*’ и а у н и о/цз й луд О в дт

тяол .агвдев оЧ\вн&ва

пла

деЙнЬСт.-'
-ПЛ'УУ<>';- ТИГ-ОИ-ОИВЯТЗВТЛОО ВК ВНЗЖ 
,^<-г ^ . • •, - * 1);/ ЦТ Ч Н г.:-' 3 9*С

''б елМ$КМ$~>гл'л 'П19:> п,п®0~°
кита .ррябво гйВ1-ЛНЧ^нрт ,у 
тачер(| погIв еишвйв вв4* е,-. А Л.?0я 77

: ф СД И Р11ЯТ И_еТ О, |; 1< Р СТ О >1 лр; п&Ийн
в1Ш1*чоба»я тна .Д-Р^ЧУДУУ Т и7Л■ ^91>,ч
тотнаеотзсотвятк отаоя ви огзгда

■1 ’Т ов а I Яй1)» Р йртр|-1-рй.еД1П;РЛ^ТЙ1и 
Димитровград, (НР^ТР 'ТРЛ7.Р? ; !4 ?{.-

дъгзо ви вткняог 
!;тГт П птскеофае г.н втннтккш;

Кани йскат -
;•; >}•• о^:5от.епог!7гн/г,о лп ннтаоИ1 нев, Петров.^

В '

ТНГ» 
м»цог.о ^тютюно-ТТТТ77ТТТ77Г -1 у

женапроизводител I ОТВИТ ВНЦПЛОДП ВН Т9ЯКГР ТКИНОйВ
Р»ч Проверихме7доводй“ге<7й яие^- 

мбАо йд НийУла ИлйеВПвИг -Гори 
'' на НеВля4 йьв връзва7 с»рм&п*; 

та “на“ЦродавачагРг Зарков. По 
се на 6 март

-нг :о»»
,;^ЙР^ М^бЙА°»,/се!лсУ Б?уца-
дев'6:;<Сч нтат ■>з<1 «ЙЙ&РЬтз ВГаЛгДобз 
рите тютюнопронзводнтелки в Бо- 
енлеградско.

Миналата година тя спечели над... ^ 
600.000 динара. Тази година те 
произведе повече тютюн от мина-

1;?|В^Ни1$^Ил0нев,' 
дър Петров, Стоимен Петров н 
Горча Георгйев се отнесли ДО

Зарков, че неправилно правил 
«летката^- давал да се пие в
.магазина, и ;срандй^ 

Директорът ка^Стрка^ 0^ 
шъ^х в Тр.рн|,, Не?ляйу на Н-^ 
брание разискв^^ Фаво- 
таТа Зарков, Угт\новЛб 

.било,,.че Зарков ^авал епмртнй

'ЦйЩв
МШшфф-
"|§т: ртР“а,гИЬй,4Шв1вщеетк

ОНКЛ^Ч С.ЯОНВТ Т-НЯИПЧСШ 9Д1 
Др (^а:нррг5ей5т< в«гОй

'Л^Т^^биЧУаШЬ. 
.Йда?вцг”Ш85п УгиЖЩеам<, са ;по№и?^Ди0^|ирдалоЬи ,, ДАч
директора«чйМ?тЙ1 
на първичната организаци^.^Д!
екги •под^гнГййцач® ийгнСющгД'

7 й,йтй«^м ,в.тв»дао %ч

г^зттттлид^дп 9РИНН г, >:;|1-:жог7'/-^‘"’''.......-'7- !;ТдГГ ггп отоон ч -Г.Н1ИШ г.м ‘лнг^дгни;!! ,зш;вч1.;:ог.т::*' 
кнГюСЬ:.^ о:-1/К*гг н».!П ,г.ли; 1м,тд^и:ОТ-0ЦЙ.ПС^УУ 31 душж - — 9ПООГ.ОУ 0НД9 Н(]Г1 НННИйД 11Н9М |

; т0г.^1^дет»йф^ • еУ1 ПД 9ТИ.ШШПБН СПГ0А9С19 н^т о !

^5ЙЗ-|2Й':„”||;аг ; босияеградска
ЙЙвВД"’&П АТТ^&ТНво^ш -;.аГ<абОА011 Н ^1^‘17ДЛОН ПГ. отнето

.Ар,Щ1|^Ц:ЛтШК|7ТГ.уЛ 1Л1 !)«1

»/11 91

Димитровградска
()1!.1Гл II ОТСП/-1Г. Ц!11 ;
птм»,
*'} 11! Г;Т

(1

хроника ’
жк •] .(|Ш/. п ЛОГТ Яг.Н-П' * '•

ш #нтоо-щ
?Т: нп зиНттттг уапл

I.у. !отлм“д Й-вЦ“„^=вв^шИЯт
РУВГ ндз9Н1фпод вз ннетяо 0г 'ЛУГА 158 .нц|1!ио0|;<| йгпитунзосрГ

ШЬтзШ№ ЧТРВ3«ГЗДАФН?Ф»Ъ ^ив^"»*. ■•%пг,сьи.лерржшндв 
конкурс “за““приемай Ш нов. Сбга ""^«.^ийпрашлшищдао аредПР!1 %• Ш^^Р-^ВбЖ^Щ^Ча м пар миН^тод^п! се дава

гтзвВвилрфия Дрг.вЧамдартеггНаРЛТ «Щ^ой^на 
(отедхШой.ае^ЧчеТРо^.-ЙдаРда ,ЖГс0Ю8"1Д®'>«,о,!П^Й',,р№ 
дажнПЙЙ^^:СУЧкь 3|» %еЛ' >№ ЩЮа№Гт 
Ш^^вгй й1ввшК»пр«- шйигастроекнте/^^ЧШ1 №Щ

ШййЙРЧ 1И1НПН твчокг.11- вд ошвав Ш
11 №оа ючитвеч ев етН оЯА IФ0 м 0 Р.йЯн'
IIЧП 1П НОНЯН. ,9ТИЗНПСС ТБК9Н(|П Г.Д 
ШЙИЙ^^Н А3 ^ПОЕЗИЯТА 

-•л<М€&гйЯвйаР13«,,>'Ч»шт>диаяеа«->ввй- Й ПРОЗАФАчнтни: отнои ,вс|ох 
ОТ1И»Д Гврвкро.1 октитШРЩ? вкмил-ЯвН „-зтнзнпвЕ
«натаг.ор1!а«*».ада-нВ(йй!1Ю| ЧУ/ опСШИШШ .вИгсвж»
блпкува много -ннтере^фу^рцни 
.за;.к'ррботатаи^Ий;(рРГ,«11Н1?,?'.ц,1ЛТР 
огго ш аукатер! дрхннкдтц,.. ;1|. <■>

о е трудно 
има -новини

в програмата.

11111ШШа^давг4^жТния за програмата. Някои М«-5йг.дакгжжйг а
-> 'В',та‘згдЩМГнА<1,а> пр4!Л*раМа' зя1<фе ^^§^Ддф.-се-;0Р5»низкра^Ж^с
отивала на наЗОийхЯ*»»вжЛгоооо сж^.р§'; трудовите;., 
бени:«ЬрЪйад«Т'маИйрОи«й-лпоалЬд- първомайски взлрг: до манастир- 
«нтемДодка „фестивала:,„оказаха, ч^ар;Дпмктровгард. •■.. - --
че: й:0йаобно«имО1>«а|Цсег.»»Вйв|Т НР йпЙЙ^Г-^ТпЧНА КОЙФЕРЕН 
Я1нпьг.0оомв9 н 03 ппонвтоЧ с.ннг, ’

'МШУр-^О.-ГАШновг -«редседател ' ' 1 з-::1 з‘--Т ■■ а
зУй78ОбщпН№йФ'а«(Ь.йТ^а:ка;аа1<[),М ^ ',§- -3 'Днмктрокгра::
Й «ЙрШШЙгЛй Л*<й»*.шштей СНо ОР-
М изир №» «т> Кфеетнвялаж заяви: 1^|^^он, ^бщциска,. лрр^съю. 
.г.и^.пвсиМКЙ'о^ватбШ,"ие;овжяе ' ^^нфвреч^^^^тгр^Ц».-- 
,ЙЙЩЪ'ЙЬво,'кбето>ща ср-йЗнообриа-н
%рогУаМа «'«"ЙВ! нъкойинй! предпапа и ИЗШто^йна.
Мйзб0.П'ЬПЛФта^Ъоомясто !Ж- Ще 1е е<3&±'йЙН,1рабйт^а на про 
непостигат средсТВ®.!н®а! фестнва- ш-6 оосьди и 
.лДа.«дпу«ядао,тмо.^Ор,ОдО,,рта Ф^ндае. т ™еДРява,,е 
-р.и:(дцйЗралхвчмодз аз онаг.О от цадовпте пойикн-в ^азпределеиие 
ютПрави»т«в9И№; ЛЯшШк4?^о№
.ристичееш.г.карркте^,-шцоГ.41ЦИ%дЛ? првворя венец в.,:ДМШ.,западате : ца 
,пДеди-]|ДаотуопееМзп — втвротя г, 
чт-зОд 10 вйк201'С®1'Р:№й1в:1,4е зйе вИМ' 
ведат кфмйснжиот^ввШдаиЧшо^й- ь^ипр.дазярдител^ющз^а ТР.уд<4.
вхяшодаен ятобкп квТ .нпамотио

)
г.н

•името,на гтеди! *Яг-
гДто т^гизобадо неойвсраа«яив*1|

' ’ли;7за; 1 сЛгуЕнН%6 0»РТ№НЗ*Ц6

Изглй^.о^кРет^ййВЩ^я 
хора М»т. и Йу йевля п ее I, опитват., 
с най-долни средства! д-а навре,н 
ят на :магазкнера . РЛНебфнФн'’

я®в#Кмал желание да-гсечкандндати-
'Ра 'за: общински- .0!РборНИК. Я ;ИО т
тъй катб^не изпълнява услови1

»ЦЩЮ|Ч*>»Ч!|РйЯ?% ' «.
ГЖ«ГПО ОТ ВГЖ-ЧДОрП •И*яА-.Г‘Ч-.

«уврите? ;:г.п (>к-;«)-зптопу '•.-д-гб ■’/
-Т' , мТГГГзгз!■•' тзч:' ,•

оюнтвг.гО .опбод ви хаизгИ'!,^1-1 

■ОТОИЬГ ^1^Ж7Н 09 1М1 ’С»)И г.ту ) .ОИ хьмо

•■: •*!

да а^Ж У ЙРг?119?и? КтТ' 

|1?.Аз аЧг т,1^ нъ у о х о м I гя
(даде.аог.одоорп оо отвя .онрптсон ‘^е вг-ох турд .отопвз
- в,0$иш1»княтп о&ЮцШтШЖ * •.^?*^. ош •Ав«тШа 
&рсш,ж?тя»тРо§№сВегДЧ1№ ■суРШ.гЯг, ъ^ви вдв„дашй 
(нираайй 1ВДК4» Фтт.^мЩШ ОД?^Ч;’^ватРс 'лнчни 'МВРЙй6»
«а (©бщмФКшЬг^Р, Ш»Т :Ще' У5,^0У^? млдажеМп о^1воой-
шятшглючкШйтж .ЛнЖ ЙШг
свои сътрудници от Босилеград- 1^91/. зттудд н втвд
с^0,к(;а ,К 'РТЙР^гд'' вявт отЗ .онвашвдпег' кг

АФ

сгопв|ИС,катАуР9Ф«В«*? оЧ да*да^:а

!бйатство *П.З АПРИЛ1^вйоТ ,йнтнипно<,-лх нп.т.янаьж аз
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нахмс в Сплит санитарните коли 
чакаха.НАШЕНЦИ ЗА СЕБЕ СИ И РОДНИЯ КРАЙ

г^УЩЖШаюШ и обиита КЪМШетвта
“Айвижен фо «рай Йко|| не пресъШмД" ®ЦМ§1

Лд^е"^ със смъртта.*Набр'аХтолямпска- годаря.-пг, другарю.-Ти.,снг.епасил 
^1й-интереанйта'случк^ Втсо^ рсст. По радиото обидих Да бъде живота- на . баща на, ,трщ. малки 

леШе- мй- е; "интересно." ВсеШ#* всичко- готово- - иН ' '-летището в деца Ще ти,-.бъден. .вечно „бдао- 
мога дха кажа •^полетите. ШШ* ейлтггГ В този^момент • минутите дарни.аюИ'. навярно всянр подуна 
с-1 свъпз-анк' е''успешно изпълне- бяха за мене -йечйбст.т А? когато на> 2-1 окай-«-видени ир вренрц:ъзду- 

' ние -на задачата се помнят'повече. настъпи-в ^двничнатаг?смъ=рт, аз ишшр.фдот,оП Ластявр р3брТ.ц{|(<а 
В-момента-аз-се-н-амирдм- в-една дадох, още по-голяма скороат. У,с‘ Видасо -1 рзм-.ин ми ч,!зпррща,4Ц>зд-

пях ''да мГАга разстоянието' от Ла- равЛенне.,-,Т,рв^..еМи-е-:найгскъпада 
слово до'СплнтСд-йгРТтЪГМ шо-бър- честитка, по «лучайлнрдзщька . ,И 
зо от нормакното.с Кт>т:ато присвит- н.е сам«,?яж- о-.ц <-тсл

‘ '"Шшт

Болният бе закаран в

У

ш в Нтоа-г«н^«|>|Н1€),Пв100и с-
мелавската армия.

Още в първите, дни, когато 
стъпих., в ..редовете' ;на армията, 
почувствувах другарството ("дове
рието,! кбетр Съществува, в ' нея.
Това чувс-гврТне ме "напуска вече
19 години! .Другарството особено част, цоято.има. задцча и ;/да ока.зу 
е изразено1 Във ..аоейнЬЙъздущнпте! ва помощ на, нашите граждани по 
части,., къле.тр то '.е 'зЙлЬг За',йз- Адриатическия бряг'-пашите-ос-т- 
пълненле ч4 задачите ^на земята рови ба‘Ьтдале^ейтРН често, без спе 
и ,във въздуха" *'' ■ \ ~ " 1 .анални' здравни обектапн Цсжя-

—"'Какви уепеХи^ймМе във“свсц , кога -помощ мо.ж§ь-ДЦ че,-о,к.а,же 
ята рдбдта? '" •' : единствено п9 въздуха йзгатрнре

"Летенето"'" ветцин^ ' уийто , карам, тежкб' 'болея "чЬвек - и хора 
успех,'зависи' От .р'бу'1&н'?1ет6;:и.' съз- в безизходно" кблсйКение, нтовятее
дадения опйт.т*да,<ййам.пбйпи доцяиикм&т. Да рд&кцжц 
шен опит и над 20'00: часа,'''Оре- 1 само- за*,едничдунай.и;,.. 
карШ| въй',:-й--йздух'к< Това'1-най- Един ден получих заповед дд 
яЬнб гбвбрй зйРмойте яуСпе'Хй”>‘В } се приземя на остров Ластово, за 

'- работата'. *№*пьг- »<:■ :к-жгл, ? ад ЖкЙрам чдНн^теЖтЮ *«йен 
...... , ^аМрвб^зкчУ-кмат^^^-рад1 , йовек-' й Сплит/Времето а&Деде

4ЙМК18М1 ЖШй ! ЯйЗГЗйжршТ-даетняче набира, 6 състава Йа годищната!..по"нв'ка й;у прекарам ; последните" часове Ьт-сбой ж-ивоТ, 
.пашня. лоецовъздушешфлот ;Като а ШКи Ш I 'нВД*~Га- тръгвай много
летрр. Лрез. това, време то;й етйу- ятедн. ДореспЙадкрам е"мЙбго"х6- г -трудности зйзМ|ИНахчрамтоями.егр-р.т

ШЙЙШЙЖIшШШИШШМ
79 А^адеутя: краД, Да,„Датите Шг. ЙдтокЛ;;;; щ-.'болнипа^га-.-ми- казваще, ре,,арве-

,Н(^'е'р'4а 'арК(й.й!;н;;‘аз своя ж.чвот, свър^ЙйЬ -с^летенеТО'? |. Бързо се отправихме'КЪм- Сплит.
-бя4.;хмед<ду" първите " 'младейсн, а Тбва': е 'мнс(го'-труйн« Да ■се раз- | В този момент се надпреварвах
двЯВщ-Я-^5————"

I по-

ш
■ ;4^

. »Г«;-1ЖХШш
.;■■

Ац
:;ъ_

ща

1%Ж: б
1Щ : ^ :. ,1]

• > щ:Дч

1УЖV

яйт ш
ча

|К;:зжпц_
” !Г .Ут-Чтт'>л,.,

"СПЛИТ ' зг-чачда:; ■ »к*ьод<гз виж>•. ?•* с у - ?к’г:,г
■ - *т‘- е';д г ~ а ‘«ту;

■юшг.ст .тзждой-“ -V-'

'^Т^~гг^п|гав'н^”1гт^в;1Н«ва:Ш^ 1 «тор*»
повече от два пъти последователно в общинската кош- 
ференкпя, Ч<ВггьЛ'|ГитеЛнИЯ -- ат.роре зат.яреадед®тед<, под- 
предс'еДател,Зсе(ср(етар|.гн касиер- отвтая ~ окпдохОов-к 

-;лл>о; г. .НчЮ Ьи глобво ьтй8Д»пу.- ов к кшьавн-ту 
" -''20) ^Когато! изби-ра ,.ръководиаь Рруа-дщ в СЩР^.об-
щппската конферендия-врабода^И;: ре.ша:ва: .;В:ал1^ног, ако 
прнсъствуват две т.рети от членовете и. до.-н;в:

2Г? Ж«йтайВЙ'йй31^:

ПРАВИЛА ЗА УСТРОИСТВО _ НА 

,, ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

, ССРН В ОБЩИНА МЩЩЖ:
Въз ''Ьотова' "йа гчл6н 'Зг-ОНа^Уетав^тмаРт ССРН -ш 8) Обтинскаталконфередош - ■ врш.ава :,жарб1)Т?-,г!а

първЪто -сн заседание. Ако жалбауа иГещод^ва дрдб^ЬД- 
ствено пред. заседанието. , Издъ^н|н:т^л>и1ят„.отб9р ^амо 
уведомява хонферещшяха.емкрято., я.^рещава,. на с.Ред- 

- ваЩотК заседвие. ■: г. гд-/от-ч- г т пес? € ьг.гедог
9) Приемането-г-в ССРН- &тдв,щ(ндькрнферрнп1ш.‘гйа 

Местните (организации;» нр(.записва»»..^9^.4 4^"'въртп и 
изпълнителният отбор - на местнатд , ертдашзацрр' като 
запознае 'Конференцията за-; запневада^то^ жо.ртд^.коДфе- 

"ренпията на местната - .оргацизац-ия,, м§же, ,дг^,.ода^и 
' ИЛИ ОСПОРИ.'! ДЧ /Л!<,НЪТЛ Т|.-|>Г,ДВШ: щ. .V

-.-тел д-вв.;- вайка 
•;'.5~0 КНДЯсТМТ 
уг.ж 1.4

В -Д1Вв•,.т.ч

^С^>^|1Я общинската донференция"-йкЧДЗСРН в диюит-

тс ‘>т>--тктеглв то "

}
зи-нство от присъствуващите членове.

Йт3ШЙ)1даШШ
председател, пош?реде

ГКД» - У '-'кдкевип К80ГАД :-.Н ,«]бке' Ч;Л&зпЪлннтЙ.тйия от- 
Уеда^Й, секретар н касиер«-.кггк-ч-» >' - - п'Р А- В И Л-А -чте: бор,-

на общ1шската конференция могат да бъдат кандида- 
тирани 'толков^р^ГЛе^нове^^^-кб^о ‘се избират, или пък 
по-гояям бр<УГг.-^‘а--тбка -'рбшавггжсйгфереТщнята-У'1 
чж г.н стяйг оток&етавагдо ве ^во&тк.ч то ; :-У.'гда 
'' ' ' 23)" -А'К0.-7брЬятзг№с:ка1ИП1датктЕе от1грвард-г на -ЙРРЯ, 
който се ((збирау -за>'жзбрапцгсежчитал>гйдня. кандидати, 
контоЧа-1 пол учили гголодшга-га. щдюс: един гГласрве от 
Рбгц*ьдгзбра1Н1Гте1.;.чЛеноае ьв :об.щиискатаб!конфер,еддия. 

йорб иотьгт-осто »С в;: кнгтос »тквг.»твкг^гпг»• -
24) Доколкото броят на -кандидатите е по-грлдм 

от броя който се избира — за избран се сч,нта канди
датът. който получи най-много гласове, по 'не по-малко 
от една половт|Н]1: ,’от‘Л'рвс>-етв>ша:цште1.'(алтериатива — 
или от избраните в ОК)

йлшегрвпе.гкох .
ус,:-: за ! устрОйе-Твот-о-' Да-' обшинската' -гРрганизап-ия на

С'СТН'в"о6Щ{(й'й Димитровград г ■
-‘-•А >!Н: ЩО-.-хГТ « Г.-.-С *»ККЗ-->1«Ц МВбСГТК & Х11-.1 ус.-у‘.

V* ' V V Г**Т

"•"УВОДНА" ЧАСТ" ак;:с.огзфиск
ВЧШтг'--зф

Социалистическият съюз наг- труде1ците се ог дими- 
' тровградската' община'-' е чгъетавна част От 'ССРН на 
:Югослайтия-.‘ Той'се бори "в комуната да'се осъществя
ват принципите на Устава ‘на ' Социалистическия съюз 
на трудещите се в Югославия и Социалистическия 
съюз-,на -трудещите.-се. в Сърбия, кавд развива, разно-- 
образна -политичбсКа к' 'други дейности, чрезткбйто тру- 

-.дещите. се, осъптествяват своите цели и допринасят за 
пб-ускорейо ^звитиена стопанството, кутурата,' здраве- 

"опдаването,' Х:^здавайки' по-добрй битови условия за

Зд, таз)!.. (-'еЛг^ССРН сътрудничи с всички общест- • 
вейо-политическн и трудови организации, техните ор
гани, на управляването, с органите на властта и сдраж-

Бод'1Т"се"з'а 'осъществяване на с^мбупрайяггеййите 
"11рава ^Уа •'‘груповия човек, на първо място за възна- 
драйеЙей.^е" според труда, съобразно'със стопанското 
'развитие на общината. '• " ‘ "

Настоява за по-тясно сътрудничеството със ССРН 
.в съседните, общини и . допринася за развитието на 
чаДиодалната • култура, в общината, където живее ,бъл- 

.гаредо, населернс от общността на югославските на
роди.

> I I Т-Г- Ь"1!ТДГ-рг.^--
' 10). Членовете-на ССРН: г-тш тнтчд- сдчтЯ 1'!■:- с.-тт ГУ: нс.ттп?.-

; ■ • тшЬ:. • <■ жв-оч-т > .! I. у:\ ' • I ч}Г.т I ?. Ч ,Г. I, У: ». гу : :; г у
— ■ -непосредствено... или ■ чрез;.,свои , пр^дстар.И'1[ели, 

които се избират на редовчнте,конференции,;участвуват 
в приемането на рец!ення(/ отиаряди1, ,(се,.до- -работата, 
дейността ти политиката, на, Доцидднетическия съюз,на 
трудещите се.-- •: ■ ■: ■■■ ■ ■ „V .
•-М.У-4-1В' зависимост ют .-волята: ц рштереса,. .участвуват 

в различни активности, и работа .на ССРН като: ,трибу
ни, секции, клубове- й подобно, 1,;|,г.;у. > ц >У_., -...ьг"’

■право-да избират и да бъдат,,Йзфирари във 
всички ръководни органи-, ра .ССРД1. .

имат »право. да искат; ниформации^за работата 
на,всички ръководни органи на ССР.Н, а гхе, са длъжни 
да отговорят-на съответен |'наинн,^, .

- обсъждат-и -оценяват |.рабртрта, 4(4..'всички ..ръко
водни органи на ССРН..,,. ....

тт - повдигат • въпрос-да-отговорност,,д(, отзоваване 
на: ръководствата и изпълнндерните оргацй «а ССРН 
и на-отделни техни членове.-,.,.,. - ,

п-„обсъждат общите , к,р|гтернц .на кадровата дрлл- 
тика- в, ССРН Нт участвуват,*в ,,угрърж,аването им. ',

,— .членовете., на , ССРН плацирг .члепекц ...внос.

37 т-.-25иАко;ннто..ед||1н, от-кандидатите, .не-п'0лучп,.«.ео.б 
ходимото щощшс(гв.9"н,щ^някой!;от кандиДа.т1^е:'т1е 'ЙЪ 
^УЧ,|/. .чеобходкмотр-.лгцбзи^тв^", кяндЕЩ/ат.кр.аиетб';’
бцранрто ,се,првта:рят, докатр, н,е„$е:црбер.е: к^ндадат, с 

..нсо&хбдпмото мнозинства глаерве. ' ' Р ‘гГ-

“ 26) Обществ0Йо"-п6Л1Ггнчеакпте' орУанйзацйн,'' 
ската скупщина, дружествата и сдруйсенията %а!тори- 
Торнята1 на ' общинската1 -конференция- мотат -да Делеги
рат Ьв1бн йредстваите.ти-йа вбяка ‘сесйя‘'иц;'бб1ц'(гнската 
Конференция, КОНТО ;радн6пра-в1нб-‘да уч'ает:вУв^"н; .рабо
тата на ОК.'с тази разлика, че нямат право да-флйеу- 
ват-ЧкоСАУо -се 'нзбнрИт Ъргат^на'' ббщяйежатй' конфе-
реЙЦИЯ. ^ КТГ.Л^^-ДЮС- С-е^Ш^С К* ЛЬЬ-ЬН?*?

^■•имат
И 1ГЗ-I

• ■ :1ттт4.
:• т>:•А)\,у:оъ е:"

! I

?!' ‘ IV1151- З -:ч- н 8'!" Т~> /
ть-27.)-• Общинската: конфере1щия!<нзбнра тот?:^вой^ге ре- 

сдавс ;членове на по-внеши органигиа* ССРН> гго отделен 
ключ и ттот,нич1гн, по жойгО"избира: гевоит^е'йзпълнйтелни 
органи.

ом
V1 ;,].»>.• п г*• ги

ОБЩИНСКАТА 0.РПА1ДИЗАЦЙЯ НА СРР11, , ...

гН) ДТай-внсщсстоящ.,,орган .щъ^СРН^о-’ общината 
е общинската конференция.

х:т<.г у . Г!• г 
•:?. г.: • •,.* , '

•;ч ;н-‘с : • '

" г
' р ■

>зне
ЧЛЕНУВАНЕ •’в ьнпа’>->(дд:ч,.' -и.а-бн-- «кдеачкетос &-п?кт>зК' ■: !!■

в>“' 4ДОЩИч-органи,- нр.;.сррн..'Общинската кон- 
.ф,цррш.л1Цг.лад<е , да цзбнраь,н.; членове.тца;. ССбНл^я* 
веощн вън От територията ца, обнщнеката-.крнфцренция.

яШШЩШШШ*
■ с~‘ , (иос | г ячкшм кггжгс -- н лдшгвсп цезт

30) Членовете на надзирателнпя отбор сЬ"нйбйпрт 
непосредствено на '«бнференцинте-!,на местй)гге 60 
зацтоГ'11 техиият^мянДат^-трае 25гй,дий((?~г-н .оодтсГ

ч'»г,*явс'ъедек к «•пднвздфноа вт»,х
Никой не може да бъде избиран ш-пгадзирателния 

• .авббР,-два,.-цл» зловсие пъдд» ^пос-чюдователно!в (*»я по- 
редиц^мандатц, (.вао.чог.г ;—С то тмк- ьг.

т'Ру"гвв,!^е,ЙШ.да< 9№вамсш8рки? рмрз.; ;8! ' 
;Г32)' Ч,а®,|:9ве'г^',гнйг' нйд'з1|'рат&лнйя - оТ^р3 нагобШ)нк
ската конференция избират местнитб' оЬгйщЙаакН 

|'азбу.(н,ия'ред“-на';й&йатл';0Н"йоТ|%- рабУтяЯ^Йн вестни 
-вргамшащиг;ясдов-.-с вь г-зо чкнзаоУътоу о-Тнаж-т 1?тнп 
отГкх а .ерйг ••• наех ьь йкокекигтсо втвнтззм си -
! поИ. ,, ^"11С'КЗТЗ К!>и<^йРе№1|,ь'!®ож'с-''№Ф}УРЬдйндозй 
,.цррс н^Стйтделно.; решедно: .втенцобек

■■ А3)к>^Ш?в?Те й-ЙА(йедмдсткдннят дабвр е Ма 
гска?та ^онфереицня-

; т
- ... -!) Трудещите се от димитровградската общидд, 

които ,;лрнемат. Устава, ца ССРНЮ, имат-.гправо дж ее 
зачленяват в Социалистическия съюз...на трудещите се 
хора в Югославия.

>т и: ;.-2)-; Зачлеаявдне в организацията та ССРН вършат 
местната^ организация, и подружшшите по молба- на 
кандидатите.-.

3) Правото на трудовия: човек да се зачленй в
ССРН може да оспори конференцията па местната ор
ганизация, ако установи, че не изпълнява условията, 
преДвйД&нщс -Уйтава на :СбцД(алцс+нческйя: Ьъю^ -«'а•тру
дещите се. ^

4) .Кандидатът за зачленяване ,в ССРН,: да 
" се оспорва това право/; може да представи, гжалбанв 
■Общинската . конференция (ДИГЧССРН, и в ,'Цо-горниге

инстанции в ССРЙЮ. -.гиг.--.Ч , г,'■-,г. -у, т •-*.о<|*-«г.ч

, 5) Членуването в ССРН, престава чрез Самоотлъч- 
ване и изключваме.

-• •• ' !М.'.-ТЧ СЦ.Р.Г ‘.-” с нх

'•'13)"Всяп'5й месГ1п1' б)тгййй'4'ац||й обезателно ‘ избира 
по едйй' клен' в; общпйскйТа' 1<'б1н|)'ере1|Ц)1я;,:без' ‘бглед, на 
броя на членовете сн. ю . '—в':-т •

"чМейтйи+е органийацйй,'-иЬОто пмат'йад‘200 члсиоос, 
'нЗби,р,ат' оЩб г)<0' еДнй 'член' зИ1 обТцНнсКлта. конференция 
‘за 'ФДедвйЩнте 200 чД^ГовУ.' 'Ч.и«ч.е ь: оъьгх и

ч: I! I ск>Ьп: гч:пиио}:гс
14) Мандатът на общинската конференция трае'две

ГОДЩ1И1»)- 1:*Ч. >.»юМ I \Ь
.'.п ,*>тк.джуь г.босс.^ ■

■ Гата;,.ррг^ндзадия( ртзр.вд^ рврн
члеурве:-в рбш^и^гс^ата^^одференц^^.^кр.ркз,,изпълняват 
задълженията си, а-ко им изтече ИрЦСТВ^тс^^.ХСРН. 
Тя може и да ги смени, ако за това съществуват оп
равдателни причини. I

1:.*-г1т5’Н^зфчо/; агп:‘?нмул
16) Общинската конференция 1гзбира '

•5с

/.«го':*»-'
ганн-ьог.

! I

. I 5Ж&Г/ К.‘; :косото

от своите ре-
лрв.(г,нзпълн1ггелен1йот0ор, ..крйтр, ..да ,цма-;до 15

• членоре,, както-и,,председател..с^бтведир.зщщ^г-подгщсд- 
-седцуцдц,. секретар )1,.(кцсцер„„,к^цтр, сд. членрре ,,«цР,|Га- 
. .пълн.нтеднря ртбрр, по, фуцкция,„

по•.., ..6).. Член на ССРН,- изключен,:от,.организацията, мо
же .да представи жалба в- общицеката. крнферсицияцна 
ССР"!, и цо-горнцте -инстанции.

‘ !':7):'.Жалбитц'й;;ц<?дада;'пйс,урШ'м ■ „ 
пълниТелния отбор на общинската конференция в срок 
От ЗО дни от деня, когато, муг е оспори)о правото/да се 
зачлени или, :от деня -на изключванего му от .ССР11. 
Ако кандидатът или члент?тже-цталн,устно, ,лицето,;;кое- 
то го е приело, съставя пнемрна- жалба, в която рспен 
сведенията за лицето се внасят и причините за обжал-

СЯГАГП 410 г< Г'> чЬч I-г.1; ВНУСОГ КГ.Ь IV

• ■ 1|8)':вбЩннСката,х'(конфереЛ(й'яЧизб^р^.кцйо е«'неЬб- 
' хоЛйМо!-1 ПосТоякнП' ЧГ'вр'емеАпй| кр'миС41и з^^ббЩ-Аййпе
"" по«итйчес^иГ'стй|1айШ1Д|б'.друг(рг:й«41йЪ'с)|1 адт :айа!че-
иие‘-та I общинска па /0ргЧ1й'!йз,ацпА '' М'П-тТтгйсДяъ^пУе.: йо
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За какво се използва 

салонът в Нашушковица?ХУБАВ пролетен лен. Небето 
сипе благодат, къпе и буди май
ката природа. Само няколко дни 
минаха, откак започна- пролетта 
,и пече му прилича... Селяните се 
раздвижват и започват сериозна 
работа на полето. Пак ще. се оре 
земята, пак ще се чистят ливади
те, пак ще се правят вади от буй
ните потоци за ливадите и гра
дините... Скоро ще жнвне и до
битъка. Овцете вече чоплят но 
присоищата и камънищата. С при 
родата се стопляла и душата на 
селянина ...

Тоя прекрасен неделен ден в 
Долно Тлъмино беше особено жи
во. Долнотлъминчани бяха надо
шли в центъра «а селото и и-ред 
кооперативния дом 
Един докарали бурета ракия, про
дават я на -кооперацията, други 
се разпитват за цената на агнета
та. А-много души дошли ей така, 
да чуят само новините. Този не
делен ден пред кооперацията има
ше селяни от Доганнца, Назъри- 
ца, Голеш, Бранковци, Зли дол... 
Има н Боснлепрадчанн, някои с 
коли, други с автобус, трети е 
мопедн...

Това беше и ден на оживена 
политическа и обществена актив
ност. Тук се провеждаха трн ва
жни събрания: събрание на изби
рателите във връзка X общинския 
бюджет, годишно събрание на

партийната организация и заседи- 
н,ис на кооперативния съвет . ..

А събранията бяха насрочени I 
последователно — едно завършва
ше, друго започваше .. . Затова I 
винаги в двора имаше хора, кои
то разискваха като се черпеха с 
ракпйка ...

— А бе, приятели, ваше Тлъмн- 
ио станало по-хубаво от Босиле
град — подхвърля някой.

— Разбира се, и шие сме цен
тър. Имаме магазин, електричест
во, автобус... както в Боснле-

пмахме в 
Тлъмино преди Босилеград — до
пълни някой от присъствуващите. 
— А пък за движението и да не 
говорим. Когато се пусна първия 
автобус той беше като стар ,нзслу 
жнл кон, така той вървеше и ни 
свързваше със света. Но на 
рата беше 
двссте динара за билет н си вър
вяха пеша. Малко трябваше да 
се закрие линията.

Ио времето и нуждите се съю
зиха. Хората свикнаха. Автобусът 
започна да се пълни. Той стана 
тесен и хората оставаха по авто
бусните спирки. А сега за Глъмн- 

,имаме два автобуса . . . И ви
наги пълни ...

— Сега някой от кандидатите 
за представители сигурно ще нн 
построи ж.-и. линия — хвърли ня
кой шегата.

Другарю редактор,
Селяните от село Нашушковица 

упорито работеха за изграждане 
на своето село. Изградиха път 
до шосето между Звонци и Ба- 
бушница, миналата година елек
трифицираха селото.

Преди 18 години те построиха 
и -културен дом. Домът има един 
салон и още няколко пометения. 
Това 'Направиха, за да имат къде 
да провеждат своите събрания 
на обществено-политическите орга 
иизацнн д устройват културно-за
бавни програми.

Обаче с обединяване на коопе
рациите в звонския район този 
културен ’ дом попадна в ръцете 
на Земеделската кооперация „Ер
ма" п Звонци. Оттогава събрани
ята па ССРН се провеждат в учи
лището, понякога -на открито, за- 
щото салонът на културния дом 
се използва от продавача за склал.

В салона стават и други пеша. 
В него се провежда изкупване на 
агнета. На 8 и 27 март тук ета
па изкупуване на 250 агнета, а 
вечерта на същото място се про
веде събрание на избирател,чте. 
Затова хората негодуват, 
кой не си слуша.

Накрая, кой може да вземе в 
своя собственост салона на село

то и да го използува както си ис
ка?ДОЛНО ТЛЪМИНО Величко Величков, Нгг 

шушковица— Е да, топа обещават агнтато 
им, които са се пръснали Защо е нужна 

такава небрежност
рнте
шавред, а утре, когато влезнат в 

- Скупщината, -няма да ги видим . . . 
Знаем ние тия неща .. . Това е за обществените*Става дума 

помещения в село Извор, Босиле-предизборна песен.
Времето минава, хората си при

казват и се любуват -на хубавата 
Сърцата им топли

град...
— Да и телевизия

градско.
Известно е. че селото ,чма зе- 

кооперамня. училище.медслска
най-хубава черква, но за съжале
ние тези помещения са в отчаяноприрода ... 

хубавата цена за агнетата, ракия*-цял пазар. положение.
Ако човек пътува в село Извор, 

още отдалече ще забележи тези 
сгради, които приветливо изглеж
дат. Но когато ги доближи 
влезе вътре, ще остане разочаро- 

Първото, което ще забележи 
който някога е бил

та ...
Към десет часа от позорена на 

сградата на Народната милиция 
се обади един транзистор. Някой 
каза, че другарят Тито ще 
ри .. . Хората се придвижиха по 
близко към транзистора . .

— Хубаво и умно говори, но 
някои слабо го слушат — 
лежи един от слушалите...

другаря Тито внесе 
свсжнпа н бодрост в душите на 
тлъмничшш . . . Очите светнаха .. . 
Из селото се чу песен . ..

Стоян СТАНКОВ

хо-
окъпо да плащат по или

гопо- пан.
е, че дворът, 
градина, сега е разровен от сел
ските свине. А ако влезе в обще- 

помещен.чя още повечеотвените
ще се разочарова. Вратите на до
ма са счупени, по стълбите се 
мират разхвърлени предмети. Стъ
клата на прозорците отдавна

а по стените нарисувани

забе-
на-

но Речта на са
но нн- счупени,

различни глупости, дори и порно- 
графичееки рисунски от неизвест
ни автори. Ив. Накев

п

се свиква след катет65) Междуместната конференция 
изпълнителните отбори на местните организации пред 
зарително утвърдят дневния ред и състава на между- 
местната конференция.

66) Междумесната конференция открива и ръково- 
изпълнителния отбор на местната

свикване на конферен-

местната организация наброява от 100 до 200 членове 
трябва да присъствуват най-малко 80 души. Ако орга
низацията наброява над 200 членове, необходимо е да 

. присъствуват 1/5 от запленените членове т.е., 50 души.
50) При избиране на ръководства иа местната ор

ганизация, членовете на общинската конференция н иад- 
знрателния отбор на общинската конференция за необ
ходимия брой гласоподаватели при избирането на един 
кандидат се прилагат същите принципи както и при из
бирането на председателство на общинската конферен
ция, като при избора в местната организация не се мри- • 

присъствуващн от член 23 на теш

34) Общинската конференция се свиква, когато е
необходимо — когато трябва да решава по въпроси, 
отнасящи се до успешната работа на ССРН, а обеза
телно два пътн годишно, за да сумира резултатите от 
изтеклия период н приеме план за работа през след- дн председателят на 

организация
цията, ио до избирането на председателсгвуващ 
председателство на конференцията, протоколист и ове- 
рители на протокола.

67) В случай местната конференция да съчиняват 
специално избрани делегати, конференцията открива до 
избирането на делови президиум един от делегатите от 
оная местна организация, която е. дала инициатива за 
свикване на конференцията.

68) Инициатор за свикване на междуместнатз кон
ференция сводомява за свикването и общинската кон
ференция като й изпраща дневния ред и съобщава да
тата и мястото.

Междуместн а конференция може да предлож.и и 
общинската конференция или изпълнителният отбор на 
общинската конференция.

69) Решенията на междуместната конференция са 
задължителни, ако са приети от представителите па

вашия период.
35) Общиноката конференция работи по правнлуик 

за вътрешния, ред, който сама приема' за всяка сесия 
отделно, или пък за изборния период.

инициатор за
или

лага мнозинството 
правила. В този случай необходимо е да присъствува 
един над половината от гласоподавателите.

51) За запознаване с кандидатите за избор и из
готвяне и обсъждане на критериите за избор в ръко
водните органи могат да се организират подготвителни 
конференции е местната организация, на които могат 

предлагат членове, които подхождат за избор в

СЕКЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ 
НА ЖЕНИТЕ

36) Секцията за обществена активност на жен.нте 
е форма на работа на ССРН за следене и повдигане 
на въпроси от интерес за общественото място на же
ната н нейното пълно включване в обществено-полити
ческия, стопанския и културния живот и т.н.

37) За да се осъществят тези задачи ССРН рав
ноправно избира за членове на общинската конферен
ция и в изпълнителните органи па ОК съответен брой 
жени.

да ое 
ръководните органи.

52) Кандидатирането за избор на членове на ръко
водни или надзпрателнп органи, членове на общинската 
конференция и подобно става непосредствено от члено
вете на изборната конференция

53) Отзоваването и заместването на ръководни ор- 
отделни лица става на конференциите на мест

ните организации по същия 'начин както и избирането, 
а по предложение на ръководния орган нл.и най-малко 
на една пета от членовете на местната организация 
или членовете па общинската конференция.

54) Основните форми на активност в местните ор
ганизации са трибуните, на конто се разисква по всички 
важи,и въпроси за местната организация ,ч селището.

55) Събранието на трибуната свиква изпълнител
ният отбор на местната организация по своя инициатива 
или «а членовете на другите обществено-политически ор-

венчкм местни организации.;
ганн иМЕСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ

МЕЖДУОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО
38) Местната организация като организационна 

форма на ССРН се образува за всяко населено място 
на територията на общинската конференция.

39) По-големите населени места могат да имат и 
повече местни организации или подружници, за което 
решава общинската конференция съгласно с тези пра
вила и при задължително допитване с членовете на

. ССРН в тези места.
По същия начин могат да се приемат решения за 

присъединяването на повече местни .организации в една 
или разделянето на една в повече местни организации 
на ССРН.

В кои населени места ще се формират мести ор
ганизации решава общинската . конференция с отделни

70) За съгласуване работата и дейността на ССРН 
на по-широка територия общинската конференция на 
ССРН н изобщо организацията на ССРН в димитров
градска община сътрудничи със съседните и другите 
общини чрез организиране на междуобщинскн договори 
и конференции.

71) За тази цел общинската конференция в Дими
тровград н изпълнителният отбор на общинската кон
ференция могат да предложат на общинските конферен
ции в доугите обшннн да се свика обща конференция 
за обсъждане на въпроси ог интерес за тези общини и 
организации.

72) С цел да се съгласува оаботата между общин
ските организации на повече общини общинската кон
ференция може да реши да участвува е работата и на 
останалите координационни тела за две илн повече 
общини със седалище на територията на димитровград
ска обш.чна или вън от нейната територия.

73) С цел' да се развие такова сътрудничество об
щинската конференция в Димитровград може да из
бира и делегира свои представители в координацион
ните тела за междуобщннеко сътрудничество.

74) Общинската конференция :с отделни решения 
урежда всички въпроси, от значение за междуобщин- 
ското сътрудничество, както и за разходите по между- 
общпнекото сътрудничество.

ганизацин, дружества и сдружения.
56) Работата на местната организация става и в 

секциите, конто образува всяка местна организация 
според нуждите и интереса на членовете и като пос
тоянна или временна форма иа работа, но може да 
има и други видове и форми на работа завие,ч.мо от 
спецнфпчноста на селището ц условията на работа къ- 
дето работи местната организация.

57) Всяка секция има секретариат от 3 членове, 
конто избира непосредствено конференцията на мест
ната организация.

58) Секретариатът иа секцията прави свой план нл 
работа като предварително консултира членовете на 
секцията, старае се за изпълнението на плана, а отчет 
за изпълнението на плана дава чрез отчета за работа 
на местната организация.

59) Членовете на секретариата на секцията могат 
да- бъдат избирани в неограничен брой последователно

уставни решения.
40) Местните организации записват членове, реша

ват за изключването илн оспорват зачленяването в 
ССРН, водят регистри за членовете и събират членски 
внос.

41) Местните организации избират изпълнителен от
бор от 11 членове, председател, секретар и касиер, кои
то по функцията си са членове на изпълнителния отбор, 
и улични касиери, ако това е нужно.

42) Местните организации избират членове на об
щинската конференция за всеки мандатен период ,и чле
нове на надзирателцня отбор съгласно разпоредбите на 
тези правила и с отделни решения на общинската кон
ференция.

43) Местната организация избира свой изпълните
лен отбор, надзирателен отбор и членове на общинс
ката конференция и нейн,ия надзирателен отбор чрез 
тайно гласуване.

44) Надзирателният отбор на местната организа
ция може да ,има от 3—5 членове, за което конкретно 
решава конференцията на местната организация.

45) Мандатът на членовете на изпълнителния и 
иадзирателния отбор на местната оранизация трае две 
години.

и чрез акламацня.
60) Специална и задължителна при всяка местна 

организаця е секцията за работа и активност на же
ната, за която са валидни разпоредбите на тези правила 
по отношение избора на секретариата и плана за ра
бота. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

61) Местната организация устройва свои конферен
ции според нуждите, най-малко два пъти годишно, на 
които'изпълнителният отбор дава отчет за работата на 
местната организация и приема плана за работа в

75) Доколкото с тези правила не е регулирано 
всичко във връзка с работата и устройството на об
щинската организация на ССРН или пешо е в противо
речие с Устава на ССРНЮ и ССРНС, по неуясненнте 
въпроси ще се прилага Уставът.

76) Тези правила влизат в сила с деня на приема-

предстоящия период.

46) Никой не може да бъде избиран повече от два 
пъти последователно в .изпълнителния отбор на мест- МЕЖДУМЕСТНА КОНФЕРЕНЦИЯ

пето.ната организация.
47) Изпълнителният отбор на местната организация 

е дължен по установения ред да осведоми всички чле
нове на местната организация за деня и часа, в който 
е свикана конференцията на местната организация, а 

изборната, като същевременно обяви

62) За по-добро решаване и обсъждане на отделни 
важни въпроси за повече населени места или места с 
повече местни организации или райони, по предложение 
на една или повече местни организации може да се 
свика междуместна ' конференция.

63) Междуместна конференция могат да съчиняват из 
пълнителни отбори на местните организации и члено
вете на общинската конференция в тези местни органи
зации, а могат да се избират и делегати за определена 
конференция, като се прилагат принципите, валидни за 
избор на членовете «а общинската конференция.

64) Междуместната конференция свиква изпълни
телният отбор на оная местна организация, която е дала 
инициатива за същата.

77) От деня на влизането в сила на тези правила 
престава важността на временните правила за устрой
ството на ССРНЮ на територията на Димитровград
ска община за провеждане на изборите и учредяване 
на общинската и местните организации на ССРН.

78) Изменения и допъления на тези правила върши 
общинската конференция по съшия начин както става 
приемането им, като предварително направи допитване 
с цялата общинска организация.

специално за
дневния ред.

48) Изпълнителният отбор може за дневния ред да 
консултира предварително членовете на ССРН, а за 
по-важни въпроси това. е обезателно.

49) След задължителното осведоменне конферен- 
местната организация работи и решава пълно-

акоцията па
правно с присъствуващите членове както следва: 
местната организация има 100 членове — трябва да 
присъствуват най-малко една трета от зачислените. Ако

ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА ССРН — ДИМИТРОВГРАД
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Кцдтцрен пРрГЛрА
Създадени образователни 

общности
БОСИЛЕГРАД

След едномесечни подготовки .участвува с 89,5 милиона 
_ „рая на месец март инициа- динара, а останалите сРеДСгва са 

Явният отбор па създаване иа об дотации от Републиката. Тези до- 
«ячователна общност свика учре- тацни се [разпределят така, че за 
ХИТР.Л1Н0 .събрание, на което бе «з- основното образование ое отделят 
•оана временна скупщина. Вре- 77.2 милиона, а за финансиране 
идната .скупщина, съставена от 29 ма средното образование (гимна- 
членове — 18 души представители зията) 45,5 милиона стари динара, 
ия училищата и 11 делегати на Или за нуждите на основното об- 
общественю-лолитическите и сто- разовамне се обезиечват 166,7 ми- 

оргашизации, Общинска- лиона стари динара, 
та скупщина и Просветно-педаго- Безопорно, че Създаването на 
•ическия завод във Врани — за- комунална общност .на образова
на пред трябва да подготви про- нието ще трябва най-целесъбр из
веждането на редовна скупщина. но и цялостно да решава въпро- 
която ще поеме грижите около сите .свързани с учебното дело в 
финансирането на учебното дело БосилепрадСко.

Босилеградско.
На учредителното събрание — 

покрай разискване за състава на 
временната скупщина бр. избран 
председател на общността — Раде 
Константинов, гимназиален учител 
„ Изпълнителен съвет. Също 
най-обстойно бе обсъден въпроса 
за финансирането 'На учебното де- 

Беше изтъкнато, че новоофор- 
общннска Общност на об

разованието според нормите на 
Републиканската общност и Сек- 

фннапсите на Реп^б- 
нзпълнителен

стари

паноки

Ст. Станковв

ДИМИТРОВГРАД
На 29 март т.г. в Димитровград 

се състоя учредително събрание, 
на което представителите на сто
пански, просветни, културни и 
други институции в комуната взе
ха решение за ликвидиране на Д° 
сегашния общински Фонд за обра
зование и създаване на образова
телна общност.

■Инициативният отбор, образу
ван в края на януари тази година 
от страна на Общинската скуп
щина. успешно изпълни задачата 
си — разви оживено [разискване о- 
коло създаването на обазовател- 
ната общност, изготви нужните 
материали и документи за свиква 
•не на учредително събрание, учас
твува в разискванията за създава 
не на междуобщинска образова
телна общност — за Пирот, Дими
тровград и Бабушница. Той даде и 
предложение да се създаде общин 
ска образователна общност, която 

обхваща забавачницата, ос
новните и средното училище.

В разискванията бе изтъкнато, 
че тази нова 
самоуправителните си органи ще 
се приближи повече до проблеми
те и нуждите на учебното дело, 
като .при това [заинтересува непо
средствените производители.

„Гамелни"ло Франце Павловецмен ата

ретариата за 
.ликансюия 
през 1967 година ще разполага с 
212,5 милиона стари динара. Ко- 
гато знаем, че общинският Фонд 
за учебно дело през 1966 година 
е разполагал с 198,7 милиона ста
ри динара — увеличението е нез
начително, така че Инициативни
ят отбор е отправил иск до Ре
публиканската общност на обра
зованието за допълнителни юред- 

30 милиона стари динара.

На първото заседание бе прие
та и Временна конституция, и из
брана Бременна скупщина, която 
д.о края на октомври ще трябва 
да осигури провеждането на ре
довно заседание, и изготви нуж
ните правилници и нормативни ак 
тове. За председател на общинска 
та образователна общност бе из
бран гимназиалния учител Любо
мир Голубович. Също така, бе из 
бран и Управителен съвет от се
дем души. За по-правилно прос
ледяване на определени въпроси 
общността избра и сладните ко
мисии: комисия за основно и оред 
но образование и въпросите} на 
■специалността комисия за матери
ално-финансови въпроси и коми
сия за изготвяне на нужната про
грама.

съвет

Физкултурата и производителността
Във всички бюджети — от общината до федерацията 

— физическата култура и спортът са дотирани дейности, гла- 
за състезания и други манифестации. Това схващане се 

пренесе и в новите условия, н на .главните фактори, които 
водят сметка за развитието на физическата култура: трудо
вите организации, училищата,здравеопазването, представител
ните органи и т. п.

Значи — налага се правилно разбиране и уважаване 
на съществената функция на физическата култура, като ва
жен икономически и здравен фактор. Също така, доколкото 
физическата култура в системата на самоуправление не се 
афирмира с резултатите си като съставна част на общество
то, тогава свободно може да се каже, че. и покрай всички 
трудности и проблеми, тя се радва днес, макар и на послед
ни, ло все пак, от обществото дотирани дни.

Трябва, обаче, да се излезе на видело с резултатите, 
конто показват, че физическото и ментално здраве на мла
дежта и силата «а нейното телосложелие е условие за из
пълняване на сложените задачи на нацията.

Физически каленият човек по-малко подлежи на боле
сти и повреди, а трудово повече е производителен. Разширен
ият трудов стаж 40 за мъже, относно 35 за жени също се 
обуславя от физическата 
ЮНА никога не са върнати като физически негодни онези, 
които са се занимавали с телесни упражнения. Всичко това 
говори за нуждата и целнсходиостта на физическата кул
тура. И по-нататък — в условията «а автоматизацията на 
продукцията по-прокзводителен е опя, който физически по- 
-малко се уморява, н при лекар отиват по-малко он.ия, които 
упражняват спорт.

Освен това, опектакулярните спортни представления 
увеличават оборота иа различни стопански дейности, тран
спортните услуги и други комуникации. Чрез различни такси 
и 'облагания, а и чрез дейността си в рамките «а сиорт-того 
и туризма за големи представления спортът е фактор за об
ществена циркулация, на парите, която съгласно с финансо
вата система гн акумулира във фондовете. Най-сетне, спортът 
ни включва и афирмира в международното спортно движение.

да се повдигне въпроса: 
дали е производително само онова, .което се манифестира 
чрез финансови ефекти или и онова, което в баланса на 
общността създава здравна, социологическа, стопанска и ма
териална база за творческа дейност иа човека? Едно изчис
ление бн показало, че движението на физическата култура 
с право може да иска валоризац.ня па своята дейност, 
се проявява във финансово неизмерими ефекти.

ства от
'Тези федства биха се .изразходва 

провеждане «а обучението
впо

ли за
.по български език .в гимназията, 
на сърбохърватски език в долните 
класове «а основното училище и 
за по-правилна категоризация 
основното училища.

ще
на

организация чрезСпоред закона за финансиране 
на образованието н .решенията иа 
републиканските просветни и фи
нансови органи общинската скуп
щина в предвидената пума от 212,5 
милиона стари динара трябва да К. Трайков

РАЗКАЗС ТА НИ СМ А В СТРАТИЕВ

ЧерЬените жераои При приемане ввиталноет.

с метлите си листата. А той казваше, че 
баба Яга й нечистите сили вече «е се во
зят на метли, защото метлите напоследък 
поскъпнали. Да си нечиста сила вече не е 
интересно. Редникът казваше, че е хубаво 
да си сила. Все едно каква.

— Всичко се движи! — мислеше Тони.
__Облаците и те вървят. И никой не мо-

облак. Или го е 
е едноже да каже, че е вързал 

към себе си, коетопривързал 
и също.

Т-ой лежеше по гръб и гледаше не-
него. Слън- Далече някъде звъняха звънци, сигур- 

стадата се прибираха. Огромните горис
ти скатове тръгваха надолу, натам, където 
имаше пътища и където отиваха стадата. 
Тони лежеше по гръб и гледаше небето — 
синьо, дълбоко и топло, ласкаво като ръка.

Спомни си и един опор. Споряха къде 
е началото на пътищата и имат ли те край. 
Всяка пътека отива при друга, слива се с 

после се разделят, тръгват на различ- 
. пак отиват при пътеки, и 

Всички пътища някъде се съедн-

бето. Бели облаци вървяха по
вече се скриваше зад планините и ве- 

жълти и кафяв,и пла-
ноцето

ковните гори горяха в 
мъци. Мекият есенен въздух беше пълен
с движение.

Тони се мъчеше да си представи вър- 
облак. Какво ли друго не си предста-зан

вяше — и крава, и човек, и дори вързан 
■ стадион, но облак не можеше. Просто о б- 

можеше да стои след вързан. 
— Не мога, защото няма! — мислеше 

Тони. — Вържеш ли облак, той се пре
връща в овца!

и’той си представи 
кой, който си мисли, че води 
облак а когато погледне по-късно, вижда. 

Такъв човек е направо за опла-

Оттук с пълно право моженея,
ни страни, но

лак не
пътища.
няват. Те споряха откъде започва цялата 
тази работа.

Някои казваха, че пътищата свършват 
при морето, а друпи, че оттам започват. 
Тони беше казал, че н морето е път.

'изненадата на ня- 
след себе си

която
че е овца.
кване. Не може и да не е, защото след то- 

започне да дои овцата, да я 
от кожата й ша-

Някъде листата изшумоляха тихо, меж-
Той сякаш V. Уду дърветата се мерна елен. 

плуваше върху жълтия килим ма земята. 
Тони лежеше по гръб и гледаше слънцето, 
което отиваше зад планините.

ва той ше 
стриже и ще си направи
лка. — И мелодиите не остават при кам

баните! — мислеше Тони, — Тръгват след 
облаците1

Сега колегите му са в палатката па 
началника н показват днешните .проби. Слъп 
цето пада върху скалните отломъци и пре
връща всеки кристал в палитра.

— Десет раници .палитри! —
Тони. — Всеки ден по десет рашщи ! .. .

Тя му пишеше да не й разправя разни 
бълнувания, разни приказки за облаци и 
овцн и вързани стадиони, ами да се върне 
при нея в София. Вече година 
го моли, мястото му в управлението е си
гурно, а той й отговаря с овцн и облаци. 
Няма да се оправи, то се .вижда, И да прс-. 
стане веднъж завинаги да й изпраща мно
го поздрави от червените жерави. Какви 
са тези червени жерави, няма червени же
рави, измисля си разни неща...

Гористите скатове бяха огромни и про
сторни. Те отиваха полегато към небето. 
Тони ги гледаше — силни и черни, те опо- 
койно вървяха нагоре.

Спомни си една улица в София, която 
ката приличаше на уличка в Монма*ртър, 
Тя беше малка, със стъпала, които се из
качваха нагоре, н железни парапети. На 
нея имаше олющени стари къщи и стари 
дървета с голи черни клони. На 
край на уличката, където започваха 
бнте, стоеше кръгла будка за афиши, об- 
лепена

Тишина и трепкащо движение го зао
бикаляха. Листата падаха. Синият въздух Видя едно място, пълно с кукли, чнито 

конци бяха цветни — зелени, червени, сипи. 
Свиреше весела музика н те танцуваха. 
Въртяха се безшумно като пеперуди, слън
цето грееше, блестяха лачени обувки, кон
ците се опъваха и отпускаха. Куклите се 

церемониално една на друга. Ли-

го опиваше.
_ В София дърветата през есента ро

вят метачи в бели престилки! — каза той 
Останлите се изсмяха. Но през есента под 

се виждаше нищо друго, ли*дърветата не 
стата падаха по раменете на момичетата мислеше

кланяха
цата им бяха сериозни, те сваляха меките 
си шапки, разтваряха цветни чадърчета и

и те ставаха генерали.
Припомни с.и и един такъв генерал, на 

когото разкаваше за 'изненадата на кафя
вите мечки, когато вали сняг. Те едва не

долния
стъл-

с афиши от преди три години. Улич
ката приличаше па

танцуваха.
Твоят конец какъв е? запитаси загубвали ума през зимата, когато виж

дали, че целите са побелели. Мислели, че 
са вече съвсем стари и съжалявали за про
пилените младини. Генералът се смееше и 
казваше, че кафявите мечки през зимата 
спят летаргичен сън. Той се сърдеше на 
генерала и го разжалваше в редник. Ме
тачите това и чакаха — веднага прибираха

и половина уличка в Монмартър,Тони. но беше в София.
Слънцето пламтеше 

блясъци върху планините. Есенният 
беше изумително чист. Тони

— Какъв конец? На роклята ли имам 
конец? — разтревожи се тя и започна да и разсипваше от- 

въздух 
лежеше по

се оглежда.
Топлият есенен въздух донесе тихи и 

чисти мелодии. Биеха камбаните ма малкия 
манастир в долината.

гръб п гледаше небето.
Високо до слънцето летяха червени же

рави.
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| СТРАНИЦА 8ШшстВо ^штаплькпаеава
недалечното ни тшнало,

Но Димитрашко не хващал „Йела пр,и мене, 1Луре. И жита ми сви 
от церове греде йе наирайена, а кьендало- 
то на вратата — от дренсвипу. Млого не 
ти йе убаво при мене...“

Цура съгласила щай-после и направили

започнали.
лъжицата. Бързо взел единия чомак н за- 
час го обелил със зъбите си. После поча
кал малко, погледнал как дядо Йота куса 
от кашата и бързо посегнал да вземе и 
другия. Но дядо Йота го изпреварил. С 
дървената лъжица цат.понал чомака и не

Когато тези хора са живеели, преживелиците им не са засмивали съвременни
ците. Сега обаче някои техни случки и всекидневната им реч, съставена половин от 
псувни, половин от изрази, поникнали на почвата на родния им край, се преразказ
ват често като хубави анекдоти, на които се смеем от «рьрце.

Ето два случая: сватба.
Минало се месец-двл- — поска рали се 

младоженците. Дуля, нали знае, че мъж 
бие жена, .решил да й попреброи ребрата. 
Свалил дисагите от клина над нощвите и 
започнал — ту но гръб, ту по задник — 
налага я,

Цура заохкала, запроклетисвала — съ
брала комшулука да сеири. Мъжете, ко.ито 
гледали как Дуля я бие, то подкокоросва- 
ли: „Е, Дулшо, това ли йе бой С дисадзя 
ли се бие жена, бреее! Тояга, дренова то
яга требе, та да трицицри зачас . ..“

Дуля спрял, обърнал се към насъбра
лите се н с нескрита гордост извикал:

Л-а-а, добре йе и тека. Я сам турил 
ралник у дисадзпти, затова врека Цурка“.

М. Нейков

Кръстин и Димитрашко 
Дзпндзурннн ог Славния са главните герои 
на тази исторнйка.

Дядо Йота бил селски бач. Правил си
рене н извара на съселяните си току на са-

Дядо Йота дълго време. Димитрашко — кара свинете 
но мерата, но все към бачинта ги навърта. 
Падне тук парченце сирене, шепа извара, 
а свинете, усетили суроватката, все край 
трънената ограда на отрека ровят и кро
туват.

много 'равнодушно казал:
„Стоой, Димитрашко, тона не е кон да 

има четири погне. Петъл е—нога за мене, 
нога за тебе. Ти поварка, са кусай от ка- 
шуту."

Никой от двамата не загубил апетит от

„ТОВА Е ПЕТЕЛ“... Един ден донесли на дядо Йота плад
не. Хубаво пладне — цял попеч е вкусна 
каша и в нея вирнати два чомака от петел.

Гледал дядо Йота как Димитрашко 
прнвърта свинете до егрека и го повикал:

„О о о й, Димитрашко, я дойда да 
пладнуйемо, бре!"

Димитрашко не чакал да го канят два 
път,н. Дошъл, седнал на омасления камък 
пред мандрата п зачакал. По едно време 
дядо Йота донесъл гювеча и две дървени 
лъжици, дал му една, прекръстили се н е, сам е...

тона.

А-а, турил сам ралник1
мнте ниви, където овцете лежали летно 
време да торят постната почва. Дядо Ди- 
митраигко пък бил селски сштня|р, беден 
човек, който със свншарлъка заработвал 
някой и друг грош за недостигащите оки 
ръж.

Позаетарял ерген ни бил Дуля Лукарев 
от Славния. Решилн, че е време да го жен
ят п пратили сватове при Цура, да я искат 
за Дуля: И той тръгнал. Зер ще се сра
мува от момата на годинките си.

Момата обаче твърдила пазар — старНастанил се едно лято дядо Йота с 
бачнята в местността „Средни рид“ за но-

с л
Злободневна

Турците не са виновни 

за това
. . . Белград е бомбардиран 

през пролетта 1440 г. Султан 
Мурад тогава пристигнал пред 
вратите на Белград с огромна, 
добре въоръжена войска. Всн 
чки подстъпи били добре укре 
пени и за да разбие охраната 
започнал да бомбардира гра-

Обикновено за всичко казваме: „Турците са виновни за
това. . .

И ето. не ии върви електрификацията например в За- 
бърдие. Съберем с« на конференция, разискваме, решаваме 
и вместо да търсим виновния или поне причината, някой ще 
каже: „Е, другари, петстотин години, това не е малко!.

— Какво, петстотин години? — с уплаха питат присЪствуДа. ващите.
— Петстотин години тук са били турците и не са напра

вили електрификация, а ние сега искаме за двадесет години. 
— Да, турците са виновни за това. . .
Седим в кафенето, поръчваме си пиене и чакаме. Серви

тьорът едвам шава. . . Нищо, ние си го приемаме за нор-

- • -
... в Народния музей в Зе 

-иун се намират известни худо
жествени творби на сръбската 
живопис од 18 и 19 столетие. 
Между тях са картините яа 
Павел Гюркович, Живко Пе

тровия, Павле Симич. Стева 
Тодорович и др.

Без думи
мално. . .

— Турците са виновни за това. Оставили ни в наследство 
тяхното „яваш-яваш“.

Отиваме в магазин. Искаме да си купим туй-онуй. Про_ 
давачът стои зад щанда и си гледа в тавана.

— Добър ден! — казваме ние.
Той поглежда в часовника прозява се и едвам отговаря: 

„Добър ден! . .
— Другарю, я ми снемате оня плат-

произвеждат електроенергия и с 
електричество се осветляваме. 
Кой може да ми даде един друг 
пример, където със силата на во
дата получаваме светлина?

Малкият Ищван: 
след като си измием прозорците.

XXX

- в -
. . . новият белградски пана

ир е построен на площ от 
309.000 м2. Само площта под 
куполите възлиза на 40.000 м2. 
Павильоннте са построени от 
железобетон и пренапрегнат бе 
тон и са съвършенство на съ
временната строителна гехни.

Напри.мер искам да си взема
от него.

— Бре, какви хора сте. Защо не дойде преди малко току- 
що го вдигнах.

Кой да го снема сега.
Излизаме от магазина недоволни.
— Много нелюбезен продавач — казва някой.
— А, нищо необикновено. Добри сме си и такива. Петсто

тин години под турците, все нещо е останало от тях.
Тези дни бяхме в Турция. Поиска ни се в Истанбул да 

се повозим с такси. За миг около нас се насъбраха некол. 
цина шофьори и любезно ни предлагаха да тръгнем с техните 
коли.

Директорът на едно учреждение 
приема на работа нов служител 
и го пита:

— Знаете ли есперанто? . . . По
неже си кореспондираме с две- 
трп сродни чужди учреждения на 
есперанто.

Новият служител излъчва гър- 
самочувств ие

- Как може да не го знам?! 
Та аз десет години ж.ивях там.

XXX
Келнерка казва на известна фнл 

мова звезда:
—- Като че ли съм ви виждала 

някъде.
Звездата се усмихва -и отвръ-

— Защо искаш да се самоуби
ваш?

— Защото животът ми е скучен 
— И смяташ ли, че самоубий 

ството ще те разсее?ка.
XXXдп и с подчертано 

отвърща' . Хорват се оплаква на Киш, че
. . Топлишкия край е бо

гат с археологически предмети 
от римската епоха. Куршумлия 
е построена върху римско се
лище. което отбелязват мнози
на пътеписци и научни работ
ници. Към края на 19 столетие 
са били разкрити стените на 
този древен град.

синът му е осъден на две години 
затвор. В ресторанта още не бяхме седнали а при нас пристигна 

засмяно момченце с червена блуза и любезно ни пита какво 
Ще пием. Още не бяхме се заприказвали, а кафето беше 
вече на масата. . .

Тръгнахме в града да си купим някой подарък. . Чуд
но! . . Продавачите излизаха пред вратите и любезно нн иа> 
неха Да влезем в техния магазин. Ние влизахме разглеждах
ме стоките. На щанда пред нас трупаха много стоки, но 
ние минавахме в друг магазин.

И така редом. . . Където отидехме намирахме онова, ко
ето тук считахме, че ни е оставено от техните Деди. . .

Сега вече знаем, че турците не са виновни за нашето 
„яваш-яваш“. Някой друг трябва да е виновен.

— А заслужаваше ли наказа
нието си? — пита Киш 

— Ами! Той беше най-доброго 
дете на тоя свят. Всичко, което 
крадеше, носеше в къш.н.

XXX
Маги и Киш сЬ срещат пред 

кафе-сладкарница Хупгария. Маги 
ядосано се обръща към Киш:

— Как посмя вчера публично 
пред толкова хора да ми кажеш, 
че аз съм идиот?

— Извинявай, но аз не знаех, 
че това е тайна.

ща:
- • - -- Може би в някое кино?

— Възможно е. Кое кино по
сещавате обикновено.

XXX
Учителят: — Със силата на во

дата завъртваме турбините, които

. . . Келе кула при Ниш ,е 
единствен по рода си паметник 
на нашето историческо минало. 
Тя е построена от турците след 
поражението на сръбските въс- 
танци пред с. Каменица (Не
гър) 1809 година. В стените на 
кулата са вградени 952 черепа 
на сръбски воини, участвували 

в този бой.

Б. Николов
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