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1 ввстуни на българската наролносп

РЕЧ НА ДРУГАРЯ ТИТО ПРЕД БЕЛГРАДСКИТЕ КОМУНИСТИ

на др. Тито поръчението

вата ] га й -съ знателна и най-отго- 
ворна част. те креират политиката 
„ работят 'За усъвршенствуването 
на властта в настоящите условия 
и системата на самау п р ав-лР н ието.

Говори се, че комунистите ко- 
манду.вали. Имало е и това. Но 
днес нещата стоят по-другояче. Ко 
.гато говорим за реорганизирането 
ма нашата партия, т.е., на Съюза 
ма кюум и палите. ние, на първо Л1Я 
сто мислим на отделни комитети, 
които досега оди а.ги са представ
лявали паралелна власт, ,ка,хто 
оная олицетво1рена в скупщините и 
другите тела и са моу гара в лените 
органи. Тези комитети действува
ха заповеднически, те «ом а плува
ха, макар, че са кому нистите ш във 
всички други органи на властта. 
НиР считаме, че тъкмо длъжност 
на 'комунистите е със Своята рабо
та да допринесат тали власт да 
остане в ръцете на работническа
та класа, в ръцете на народ, и тя 
на тях да служи. Защото органите 
на властта ще имат и по-нататък 
Ражна роля на пазач на завоева
нията на революцията: конститу
ционната система и законността; 
безопасността на обществото и чо 
пека.

Днес се явяват различни конфу 
зш схващания. че на ролята на 
комунистите е минало времето и 
те не трябва да се различват от 
останалите граждани. Нито един 
комунист няма по-големн права, 
от който и да било друг гражда
нин, но има и трябва да има по
валям а отговорност и длъжност. 
Защото комунистът е войник на 
.революцията. Аз затова и 'искам 
нашиях Съюз на комунистите да 
бъдР такъв, че неговите членове 
да имат еднакви права както вси
чки други граждани, но много по 
вече задължения. С това ние ко
мунистите с-е различаваме от ос
таналите.

Симеон Затезало връчва

дребпобур;оазнията либерализъм 
н конфузията в редовете на ка
шите 1»нтелитрнти, конто са члено 
ве на СЮК. Затова и този път 
сме длъжни твърде грижливо Да 
гарюучнм всичко, какво е довело 
до теориите които биха могли да 
парализират ' Съюза на комунис
тите, т.е. да направят от него 
безидейна организация, в която 
всеки член да плаща членски 
вноо „ да работи каквото си нека. 
Комунистическата партия е аван
гард на работническата класа и 
нейната, роля още дълго ще бъде 
твърде важна. Съзнанието иа на
шите хора е ойе далеч от оная сте 
пен, на която трябва да бъдР и 
когато партията ‘би могла посте
пенно да напуска своите атрибути 
и да намалява своята роля.

Слабостите и неефикасността на 
нашия Съюз на комунистите про-

те на нашата социалистическа об
щност.

И тезн дни имах възможност да 
чуя и прочета как младежта реа
гира; когато например се повдига 
въпрос за югославянството. Ко
гато нашите млади искат ща се 
определят самю като югославянн. 
аз ги подържам в схващането, че 
'тук не става въпрос за някакво 
ново национално чувство, но за

На десетата конференция на белградските комунисти, със 
тояла се на 17 април, присъствува председателят 
Иссип Броз Тито. Симеон Затезало, секретар на Градския 
комитет на СК в Белград честити на другаря Тито тридесет- 
годишнината от идването му начело на югославските кому
нисти. Бурно поздравен от делегатите и гостите другарят Ти- 
то произнесе реч, като между другото каза:

СЮКна

„За периода от 1937 година ще 
говоря не защото съвпада с идва 
пето ми за генерален -секретар на 
ЮКП, но защото преди тридесет 
години срак-пииески започна зазд
равяването на нашата партия, и 
й даде възможност в най-съдбов- 
штте часове от историята на на
шите народи да цзиграр 'решител
на.роля.

Първият етап представлява кон 
солидапия на партията, .която 
трябваше да се очисти от разни 
съмнителни елементи, колебивц,, 
н оскубано от фракционери. Това 

• са били твърде трудни задачи, 
които .са извършени успешно. Най 
-значително събитите от този пе
риод е Петата партийна конфе
ренция, състояла се през 19-10 го
дина.

„На тази конференция, изтъкна 
другарят Тито, пролича пълното 
единство в редовете на ЮКП. За 
пръв ггьт една партийна конферен 
ция в нашата страна, -която има
ше характер на конг.рРс, мина без 
несъгласия, групировки и фракци
онни борби. Тази конференция о- 
значи края на един етап, на един 
периш па консолидация на пар
тията и ликвидиране на фракциите 
и групите.

Другият етап другарят Тито ре-

Колко нашата партия с била 
силна и единна най-добре показ
ват тежките, 'моменти в нейната 
история, както беше 1948 година.

чувство, че принадлежат към на
шата социалистическа общност. 
Аз много пъти говорих, че всеки 
може да бъде онова, което чув
ствува, че е. п че никой няма п,ра 

Комннформа. Това беше иай-теж- во да му натрапва някаква наци- 
«0 и (ведно н ай-неешравяриво 
нападение на нашата партия, опи г 
тя да се разбие, от нея да ,се съз
даде някаква от народа отделена 
сателитна ;партия. Без оглед на 
това, че начело на това нападе
ние стоеше Сталин, той не уейя, 
благодарение единството, ко-ето се 
илкова през дългите години, от 
1937 година насам.

т.е., времето от 'СгъЛ|КНОви1ието с

онална принадлежност ако той
се чувствува само гражданин на 
Югославия.

Пооблемвте на младите днес 
трябва да бъдат грижа на цяло 
то ни обшеетво.

Ние на днешнуя лети етап при
стъпихме (към обществената и 
стопанска реформа и реорганиза
ция на партията. Съюзът на 'кому
нистите трябва съвсем другоячие 
да се пестав1И'. Реарганнзгцчпта 
на ОК ве значи създаване на ня
каква либерална организация, ня
ма да бъде елина и всеки член Да 
прави .каквото си иска. Реоргани
зацията ,не значи създаване на ня
каква организация, .кюято не би 
била .задължена да -стои на прин- 

м арк-сиз м а-ленинизма, 
нито да потвърждава мнението, че 
нашата партия е. превъзмогната. 
Реорганизирайки Съюза на ко
мунистите. което поавим сега. тря 
бва да тръгваме от положението 
че СК и по-нататък има :рРша,ваща 
роля в пелия н.и 'обществен живот, 
а особено в развитието на самоу
правлението и правилното насоч
ване на социалистическото разви
тие. Разбира ое. всее по-малко 
като фактор на вастта. а все по
вече като фактор иа ндейно-тгоди-

личаха например на разни секто
ри. особено когато пристъпихме 
към стопанската и обществена ре 
форма. За тези наши похвати 
съществуват още различни 'въз
гледи, и дмес има комунисти конто 
на думи са съгласни с мерките на 
стоп а нс 1к а та и обществена рефор
ма, чо на щело гледат през ггьрс 
ти. Считам, че в Съюза на кому 
•листите не могат да се намират 
хора, които се противопоставят 
иа енергичното провеждане реше
нията но мнозинство, е на онова, 
«оето е е интерес на нашия човек, 
производител. Защото със езоите 
лоши схващания, и пасивна рези 
стенция могат ,да бъдат по-опасни 
когато са в Съюза на комунисти
те, откоЛ1кото да се намират навън 
■него.

ДА ОТСТРАНИМ ВСИЧКО, 
КОЕТО СПЪВА ИЗГРАЖ
ДАНЕТО НА СОЦИАЛИЗМА

■ Миоля, че и днес положението 
е такова, че партията трябва да 
предприеме енергични .мерки :и Да 
отстрани всичко, .което спъва нз-
гражданрто ка социализма от пра- ципите на 
вилното развитие на социалисти
ческите отношения. Дълбоко съм 
убеден, че нашата партия иднес 
има з това .подкрепата на огром
ното болшинство, не само свои
членове но и на народа.
... В нашето развитие е идва

ло и все още се стига дю разни 
(уклони — каза другаря Тито. —
Затова, че навреме не предприема 
хме енергични и радикални мерки 
да ликвидираме тези уклони, се 
стигаше и до твърде лоши после
дици, което показва случаят 
Държавната сигурност.

И сега бяхме свидетели н,а 
шюналистически и шо-вин)исетичес
ки изстъпления, които единодуш
но бяха осъдени от всички наши 
градени. Но тази ед и наду ш нает,
«оято пияно се продай, не омее да 
ни при,опива, юябва да бъдем б- 
дителни. за да не ни изненада от
ново някоя подобна провокация.
Тук са необходими будност и 
битност на комунистите. Аз неот
давна говорих затова, че ако ние ка с дщегодишната работа иа, шро- 
комунистите не се борим енерги- форганиза.циите ,в Димитроапрад- 
чно против шовинизма и 'Послеяо- 
дателно разрешаване 
прютиворрчеиия. които пречат на 
развитието на равноправните от
ношения между нациите и нароз- 

■нашата страна, тогава

Говори се ,и за това, че комунис 
тите трябва да напуснат ролята 
си. Ясно е кой говор» това, н.о то
зи лозунг приемат л някои добро
желателни хора. Кой у нас има 
власт в ръцете? Трудовия народ, 
производителите, гражданите. На
шата влас-г е народна. Комунис
тите са част от народа, и то него-

зюмиза така:
1. Подготовки за войната и во- 

народоосвободителнатадене на 
борба;

2. Реализиране на. лозунга — 
братство и единство;

3. Създаване корените на наро
дната власт;

на тическото насочване.
Вече се показа какви отрицател 

кл резултати могат да донесатна-
1

4. Ликвидиране на стария каии- 
талистичкееки държавен апарат;

5. Връщане на отнетите части 
на нашата страна, т.е. 
неправдите, нанесени на Югосла
вия през Първата световна война;

6. Разрешаване на националния 
възможност

Годишна отчетно-изборна конференция на профсъюзите в Димитровграджзгтрвяне

ЗА 0 Щ Е ПО-СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
въпрос, което даде 
на нашата .страна силно да се раз
вива като 'социадистичоката обш-

мо-
Оцекиемге и критиките във връз лен проблем е това отношение е 

как да ое .намери начин за най- 
справедливо възнаграждение на 
професионалната служба. Докато 
за .мопооредатвепнте производите
ли по-лесно се намират реалпи 
мерила — тезн помощни слуокбн 
често се движат по равнището на 
.твърди 'заплати“ .или дебели стар 
тши оапогаи, а малко се привърз
вал- към. производството, т.е. реа
лизацията на производството', ор 
гапияацията, внедряването на но
ви почини, техническия прогрес и 
п ро>чее.

Оггтам чеЛ-о се идва до прере
кания между геай-непосредствени-ност от народи.

Третият етап започва с форми
рането на най-висшите .държавни 
органи, .провъзгласяването на Ре 
публиката и създаването на феде
ративната общност — продължи 
другаря Тито. Най-важната (зада
ча в периода непосредствено след 
освобождението беше обновяване 
на разрушената страна. В изпъл
нението на тази задача са напра
вени олрюмни усилия и трябва да 
кажа, че партията тук Р изиграла 
решаваща роля, защото успя да 
мобилизира най-широките 
чиито огромен полет се манифес
тира в доброволната работа,

те производители 
ботещн в администрацията.

(Прафорганизациите обаче ка
дрово ие са в състояние 
справят .с тези проблеми. Малко 
по-па пред от другите в това отно
шение атоят организациите в «ом 
биМат „Димитровград“, конфек
ция „Свобода“, слаба е била .ра
бота на профорганнзацните в бив
шото търговско .предприятие „Сеп 
ми юди“. „Фабрад“ (който още е 
нюй принудително управление) и 
•други стопански организации. Ра:! 
преселението ® '.училищата и ня-

и хората, ра-оюо. «оито се чуха па годишната 
конференция па 16 април, главно 
се отнасят до .разттредеелениото и 
борбата за по-висока производи
телност. Димитровградските -про
фсъюзни организации недостатъц 
но успешно .се справят с тези за
дачи. Разпределението още не 
става по трудови единици, иши 
пък в организации къдото е въве 
дРн този почин, още не са паме. 

й дълбоко при сърце интереси- репи най-адеюваинн мерила. Отде-

на всички

Да се
постите в 
няма да бъдем интернационалистц 
в международни размези. А тога
ва ие бихме били ни комунисти.

Мисля, че е от особено значее- 
че и този път покрай нашатание

работническа класа младежта по 
че е лишена от всички намеси , «агз а

циоогалистичеоми обременения и че

кои други «епрюизвоДствени мнети 
■гушни ои става по -стар образец. 
Там стартните основи представ
ляват към 95 иа ,сто личните до
ходи а вариабилната част прдстав 
лява само една малка 
3 до 5 на 'Сгго. Съвсем естествено, 
вариабилната час-.- в такъв 
не Може да стимулира.

Профоргашизацннте

част — от

внд

те са ггоеве 
пили много внимание (освен „Ди
митровград“, „Свобода") 
готовкнтс Зд преминаване към 42- 

(слРл)Ва на стр. 2)

на под-

Делегатитс и гостите с голямо внимание изслушаха речта иа другаря Тито



БОСИЛЕГРАД АКТУАЛНИ РАЗПОРЕДБИСЛЕД ОТЧЕТНО «ИЗБОРНИТЕ 

СЪБРАНИЯ В СКС С гмония проект на Закона за 
здрачно осигуряване па земедел
ските производители в СР Сър
бия се предвижда в бъдеще за нре 
гле!ди :и лекуване на болни от ту 
бермуло.ча да с> плаща от фопдо 
ист<* на осигуряването. /Го <та зе
меделските производители плащ* 
ха 30 на сто ог стойността на леку 
нането н прегледите. Също е пред 
лонсено тези фондове да гаранти 
рат и комплектна здравна защи
та на деца до 7-гсидищна възраст, 
вместо до тригодишна, както бе 
досега.

Мнозина представители настоя
ха в листата на болестите, които 
трябва да се лекуват за сметка 
на фондовете, да бъде. зачисле
на и |рсвмитичната треска, която 
особргго напада децата па село и 
е <1ервозен проблем в сферата на 
з Д'р ав еюла зо а пето.

Занап.ред наши пражда1ни ще 
могат ;Да пътуват в «грраките, с 
които имаме договори оа безвизов 
режим, само със задграничен пас

порт, без да е нужна «иза. Също 
така значително улеснение те е 
„ разпоредбата за издаване иа 
визи и паспорти за временно пре
биване в чужбина, които ще ва
жат две лодини при възможност 
за неограничен брой пътунания.

Тези разпоредби са приети ка
то изменения в Закона за задгра
ничните лзкпорти на наши граж
дани.

С най-новия закон за носене на 
оръжие и предвидено дена и «е- 
цънолетни лица да могат да нос
ят и употребяват така наречено 
въздушно оръжие само йод не- 
ггосрестнеи надзор на родители и 
олекупи или на отговорни иногрук 
тори тто спортна стрелба.

Давате на въздушно оръжие «а 
деца и непълнолетни лица без 
надзор ще се наказва с отнемане 
на оръжието. Също са увеличени 
наказанията за притежатели и 
ползващи други оръжия, когато 
не съблюдават разпоредбите за 
обществения ред.

■ Приключиха наргнйннте отчет- 
мо-изборнн сп.брашш в оргапнза 
ютнте на СКС В Еоснлспрадско. 
Сега организациите насочват сво 
ята дейност въз основа на опита 
от (Миналогодишната дейност и 
(приетите -заключения във всички 
организации.

Анализирайки еДнодушиата дей 
пост в своите организации кому
нистите обсъдиха щ своята работа 
■във връзка С изпълнение иа за
дачите около изборите, провежда 
не на стопанската реформа и |др. 
Огромно влияние оказаха на бъ
дещите планове иа организациите 
обществ ако -политическите п р о м е 
ни настъпили след Четвърти пле 
нум у нас.

биое отражение и при тренвежда- 
ис иа .годишното събрание на пар 
тайната организации, което про- 
дълшп дори две седмици! Това бе 
шс единствен случай в 1работата 
на една партийна организация в 
Боецреградско.

Годишно-отчетното събрание за 
ночна иа 30 март с приемаше Ш 
отчетния доклад. Обаче когато 
трябвало да се избере пои секре
тар се стигнало до разделяне на 
организацията на Две групи. От 
И члеига иа организацията седем 
души гласували за един от пред
ложените кандидати за секретар, 
а сеДрМ души за втория. Затова 
събранието продължило своята 
работа па 6 април. Били предло
жени отново същите кандидати. 
Най-сетне при повторно глаСува- 
Боян Васев получил осем гласа и 
бил избран за секретар на орга
низацията.

Такива гласувания и прсгласу- 
ванпя говорят за непартийни проя 
ви ,ц партийната организации, кон 
то имат корени главно от нездра
вите отношения (В учителския ко
лектив. За тази цел по-рапо бяха 
донесени решения организацията 
да се разпусне, но слод това се 
опере с нгзпълнепне ип това реше
ние.

лектуплцц и н нея най много се 
разнежвало за сметка па провеж 
да/не на конкретни акции. Това 
'беш.с една от констатациите ни 
избедното събрание. В последно 
нреме от тази организации се 
проявили много Дрйми агитатори 
за някои от кандидатите. Този 
факт беше изтъкнат в ра:нисква 
пето иа много Членове, юбаче без 
привеждане на конкретни приме
ри н предложения да се превземат 
съответни 'наказателни мерки про 
тил ония, които нарушават едни 
ството на организацията, и разе
диняват политическите сили. През 
(.миналата година в организацията 
с,а приети само два члена. Но ко 
гато е трябвало да се .разисква 
за грешките чга някои членове, 
особено слад Четвъртия пленум 
тогава всичко тона ср завършва 
ло само е дълги дискусиш. които 
са скрили много факти.

ДОЛНО тлъмино
ДолнотлъМинската първична ор 

ганизация има 18 члена, предимно 
в селото и района. На по 
дишпото събрание бе 'изтъкнато, 
че партийната организация е ма
лък, но деен политически фактор 
също, че организацията обрънала 
слабо внимание за приемане на 
нови членове. В селото има и 
млади селскостопански кронзводн 
тели, чнето идейното равнище е 
равно на това па членовете на 
СК. Това показва, че оргазднзаци 
•ята се е затворила в себе си. Ни
кой от членовете не е наказан 
през миналата година, въпреки че 
е имало проява на неднециплнна 
„ нещриродържане .към устава на 
Съюза на комунистите.

(На организацията на СКС ггред 
стоят сериозни задачи по укреп
ване на единството, особено меж 
ду чденовет на СК заети в кооле 
•рацията. което се ярко прояви в 
предиизборната дейност.

Ст. Станков

ГОДИШНА ОТЧЕТНО-ИЗВОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОФСЪЮЗИТЕ В ДИМИТРОВГРАД

За по-справедливо разпределение
БОСИЛЕГРАД (продължение от спр. I) 

часова трудова седмица. В мшого 
трудови организации те са напра 
вени 1Н началните крачки в това 
отношение. А в систоматта па ши 
роко самоуправление това нале
жащ въпрос.

По въпроса за подобрение на 
осведомеността иа трудещите се 
са постигнати заиидии резултати 
Общинският съвет на профсъюзи
те па три авон сесии е обсъждал 
този въпрос и давал препоръка 
па профорганизациите, но по-за- 
виднн (резултати не са постигнати. 
Поради неосведоменост често се 
■стига до 'недоразумения. Произво
дителите не са запознати с „пътя“ 
на произведените стоки от маши
ните до пазара, до реализирането

Врофоргашизациите .са (изгхдаве
ни пред неразрешени въпроси във 
дръзка ,г общественото храиене, 
отдиха и забавата и някои Други 
належащи въпроси.

Накрая конференцията избра "но 
во ръководство на ОСВ от 25 и 
надзирателен съвет от трима ду
ши.

въпрос .не е за подценява не.
Личните доходи в комуната 

през 1966, почти във всички отра
сли. са под републиканското (рав
нище. Така през първите 11 месе
ца личните доходи в промишлено
стта възлизали ,на около 54.000, 
Докато и републиката — 63.000
стари динара, в селското стогган- 
а 'в .републиката — 69.100 стари 
отао: в Димитровградско — 48.000

Босилеград ок ата първична ор
ганизация на ОКС н'Ма 60 члена, 
от конто една част са заминали 
па работа вън вътрешността на 
страната. Поради сова. че болшин 
ство от тези членове не са взели 
партийни документи за свързване 
в 'мястото, където са заети, орта 
■низанията в Босилеград не можа 
да получи болшинство за провеж
дане иа годишното събрание.

Иначе това е най-числената и 
.по социален състав шай-разнюоб 
разна партийна организация, в ко 
муната. Тя има бодшннсто штге-

динара.
ГОРНАТА ЛЮБАТА
Някои отрицателни явления 

работата на организацията имаха
в

Симпозиум на югославски д български учени

ФОСФОРНИЯТ ПРОБЛЕМ И 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО
бива от растенията“ и „Влияние 
на фосфорните торове върху 
мапгческите особености на 
те“.

им.„Н.Институтът по почвознание 
Пушкаров“ в София и Институ
тът за проучване 
Белград организират от 4 до 9 
май т.г. в София симпозиум по 
фосфорния проблем в земеделието.

В програмата се предвижда да 
бъдат разисквани научни доклади 
и съобщения по тем,ите: „Химия, 
на фосфора в почвата“, „Вдияние 
на фосфорните торове върху до

ил и-
110ЧВН-

подчертаха.Някои днекутанти 
че профорганизациите недостатъч 
по са (работили върху 
ването на работниците с правата 
и задлъженията им. Като се има 
предвид, че димитровградската 
промишленост е съвсем 
„индустриални“ навици

«а земята н
запюзна-Югославскпте учени в България 

ще се запознаят с организацията 
на работа в институт „Н. Пушка
ров“, след което ще се организи
ра тридневна научна екскурзия чз 
България.

млада без
Делегатите следят докладатози

П*В*11М11X11

Целият бях потънал в пот. П° 
лицето ми струеше вода. Шине
лът ми пречеше при ходенето, 
лешовете ми се мотаеха в кра
ката. Свиха ме Остри болки в 
прасците.

— Пожури! Пожури! — преда
ваха от челото на колоната запо
ведта на Търнавац.

— Чело стой! — отговориха пар
тизаните от опашката; това беше 
искане на комисаря, които по 
правило вървеше в края на ко
лоната.

виваха като подгонени към кло
ните на дърветата. Разговорите се 
пренесоха при огньовете.

Този ден Мила сама ме потър
си. Извика ме с поглед. Присед
нахме на един полуизгннл пън. 
Заговорихме. Разказах й за сре
щата ми с майка й, за безуспеш
ния ми опит да се свържа с ме
белиста и на края за твърдостта 
на Васа, който спаси живота ми 
и реши въпроса за освобождение
то ми. Говорех за него ласкаво, 
с най-топли думи, които бликаха 
от сърцето ми.

— Васа не е вече между жи
вите. Само преди седмица всички 
по този процес ги разстреляха.

Стана ми 'непоносимо тежко. 
Тежко ми е и сега, когато пиша 
тези редове за Васа.

(СЛЕДВА)

ЕМИЛ МАРКОВ

В БОЙ ПОСЛЕДЕН
(откъси)

не умря, макар че носеше името 
на най-страхливото животинче.

Водата в докараните от селото 
казани за печене «а ракия вреше.
Първата група за обезвъшяване 
ги наобиколи. Съблякоха се голи 
и нахвърляха дрехите си във вря
щата вада. Снегът скърцаше под 
босите им крака.

— Няма ли да се простудите?
— с ококорени очи питах аз.

— Нас куршум не ни лови, та 
болест ли ще ни хване! — про
викна се един от групата.

На всеки десет минути изваж
даха с големи прътове дрехите и 
ги хвърляха върху натрошен вър
шинак. След поотцеждането запо
чваше извиването им, а след това
— при огньовете. В тази последо 
вателност се изредиха всички пар
тизани от отряда. За партизанки
те бяка донесли чисти дрехи „от
долу“. Не ги виждах около зем
лянката. Бяха отишли някъде.

На втория ден рано след обед 
отрядът бе построен за 'поход.
Първа чета излезе напред за ох
рана. Колоната се проточи и зап- 
ровира между натежалите от сняг 
клони. Стори ми се, не се дви
жим повече от два часа, а почив
ка още не се даваше. Двджех се 
някъде в средата на колоната. Огнените езици растяха и се из

ми другари 
бързаше да поговори с мен, да ме 
спознае. Разпитваха ме за Бъл
гария, за живота у нас. Разпит
ваха ме жадно за борбата 
нашия народ и,;;жадно поглъщаха 
.новините за действията на пър
вите български партизански чети 
и отряди.

— Така е, така е, другари — 
говореха по разпалените на на
събралите се около нас партиза
ни. — Народа никой не може да

Всеки от новите2.

— Добре, добре. Всичко това е 
минало. Главно е това 
пред нас — наруши мълчанието 
ни комисарят. Запознаха ме с пра
вилата на суровия 
живот, който съм 
строго да спазвам.

— На «рая — Търнавац напра
ви опит да се усмихне — трябва 
да с,и измислиш партизанско име. 
Може би ще си избереш Ботев, 
Левски или Бенковски?

Не избрах нито едно от предло- 
Не всеки може, 

Помислих си. Мислите

което е на

партизански 
длъжен най- Опряхме. Не дочаках никакви 

допълнителни заповеди. Проснах 
се по гръб на снега. Загребах ед
на шепа от мекия кристален сняг 
и залапах от него. Изгарях за 
вода. Вук се наведе над мене, 
погледна ме строго и през зъби 
нареди:

— Хвърли снега! А сега стани 
и стой като 'останалите другари! 
Санитар?!

покори.
Оше първия ден пристъпих 

изпълнение на задълженията си 
като санитар. Прегледах няколко 
ранени, промих раните им 
превързах. Най-тежко беше поло

ва Зайец. От безименни 
раздробен от „дум-

към
жените имена.
да гн носи. 
ме върнаха в родината, при по- 
стария ми брат — при този, кой
то в,инагн ми е помагал, който 
пръв ми показа стръмния път 
борбата. Неговия син се 
Златан.

— Златан — твърдо отговорих 
аз. — Нека се казвам Златан.

— Ще бъдеш санитар не отря
да и ще се числиш към отделние 
то на Вук.

Слънцето се издигаше

н г,н

жението
му пръст, 
дум“ патрон, беше отекла цялата 
му лява ръка. Потопих ръката му 
в топъл разтвор от калиев хшпер- 
манганат, а след това напоих мар 
ли в рнванолов разтвор и го пре
вързах. Не охна, не изпъшка, но 
по едно време попита;

иа
На Велики Ястребац пристиг

нахме
казваше

по тъмно. С последни уси
лия издържах похода. В новия 
лагер беше по-студено. Нямаше я 
земянката с варела. Натикахме
се в нещо като навес и налягах
ме върху счупени клони и суха 
шума, измешана с папрат. Доле
пихме телата си и наредени каго 
сарделн, заспахме.

— Нали от пръст не се умира, 
Златане?

високо
над Мали Ястребац. Тежките об-

Съобщих на Търнавац, че ако 
не се вземат срочни мерки. Зайец 
може да умре. Инфекцията бе за- 

Търнавац извика в щаба 
го из-

лаци се спуснаха под нас и мър
зеливо, се понесоха «а изток, къ-

ронехадето водите на Морава 
заснежените й брегове ,н тихо из
плакваха мъките и страданията на 
обоселия, изгладнял и свъсек от 
болка и мъст народ.

Рано сутринта всички бяхме напочнала.
Зайец и му предложи да 
пратят .на лечение в Ниш. Зайец 
не се съгласи. Категорично отказа 
н излезе прав. Този смел сърбин

крак .Накладоха огньове. Запра
щяха и сурови, и сухи клони.
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БЕСЕДА С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ И КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ОТ ДИМИТРОВГРАДСКО И БОСИПЕГРАДСКО
Горското стопанство 

най-голямо богатство
Анани Стоянов:дават) за организацията на труда.

•настоява зателството, че не <е 
подобряване на кадрите в пред при 
ятията потвърждава горното кзло 
женне. Ако стопанството мока Да 
се залздрави, трябва по-енергично 
да решава този въпрос, 
плината, кадрите и ИР- 
разпределението на труда, дисци- 

Да Ре разберем, при решаване- 
проблеми се

С избирането на представители за самоуправителните 
камари на .републиканската окуптцина успешно е приключен 
един етап 1(>т изборите в Димитроврпрадско.

На новоизабрания првещта®ител в републиканската Сто
панска камара Живко Виденов, директор на каучуковата 
промишленост в Димитровград, поставихме два въпроса, на 
които той даде изчерпателни отговори.

Въпросите за:
1. Какво най-много ще ви затруднява като представител • 

на Стопанската камара и
2. Кои са най-актуалннте общи проблеми на димитров

градското стопанство?

е наше
Ние имамеветните работници, 

много учители-спецна.пнсти, но те 
работят в Македония и другите 
краиш.та на Сърбия.Обстоя-

БОСИЛЕГРАД ТРЯБВА ДА 
ИМА ДОМ НА КУЛТУРАТАто на тези основни 

проявява кол обшил ост. Затова е 
необходимо обществено - полити
ческите сили и организации 
решително да пристъпват към те
зи проблеми „ да тласкат проЦе- 

•открн стопанската и

Културният ни живот не иде в 
крак с нашето икономическо раз
витие. Босилеград трябва да има 
едни дом на културата, в който 
ще се провежда културния и за
бавен живот «а населението. Сега 
няма къде да отидат нито младе
жите, нито по-възрастните —

А читалището пе

по-

енте. които 
обществената реформа.

Положително е, че в •колективи
те узрява съзнанието за включва- 

интеграциемннте процеси. 
Може би оше бавно се върви, но 
инициативите стават все по-интен
зивни. Тук може да се каже, че и 
другите .нямат достатъчно разби
ране '.за нашите инициативи.

Струва м„ се, че понякъде се 
изпада в малоду шие от трудности 
те. Вместо ща се вземат м^рки и 
да се действува, се мисл)и, че 
въпросите трябва да знае 
тивът, да знае ясно какво .иска па
зарът. на кого се продават стоки- 

и ако е 
цените, за

предприятие нямаме окончан про
цес на децентрализирането. До
ходът и разпределението не се о- 
бразуват нито извършват в стопа 
цаките единици. Тази недоизпраде 
ност на системата води към раз-

I«с*шЯШк и
Ос-

иД вен в кръчмите 
трябва да служи само за гледане 
на телевизия, но трябва да обър
не по-голямо внимание за разпро- 

книгата. За сега сла-

ШЖ не в

ноглвоия между производствени
ците н непроизводителната рабо
тена ръка. Заради слаба органнза 
ция и разпределение на труда е 
невъзможно да се даде парична 
оценка «а труда на управлрнчен- 
ския персонал в производството. 
Също така в техническите служ
би, службата по пласмента и 0 
другите, не се оценява стойността 
на труда и те живеят от средното 
равнище на чуждия труд. Затова 
се стига до противоречення 
вътрешните отношения не само в 
трудовите единици, но н в отиоше 
шията между хората от службите. 
Те.ни отношения поникава,- на по
чвата на обективните условия, за- 
щото някой живее от чужд труд. 

изчисленията може би ие-

— За развитието на Босилеград- 
другарят Анани Стоя- страиение на 

•бо ни работи и народният универ- 
Няколко сказки изнесени

ско — каза 
нов, отговаряйки на поставените 
въпроси, трябва да се разрешат 
още много належащи въпроси. 
Преди всичко нужно е да се 
обърне по-голямо внимание на 
селскостопанското

1111 ситет.
пред хората в течение- на година- 

са достатъчно да кажем, 
че имаме народен универзитет.

Другарят Анани Стоянов след 
това се спря върху заетоста, раз

на гостнлничарството и

Й5&*-? та, не

колек- производство. 
Кооперациите в Босилеградско не 
кооперират със земеделските про
изводители. Особено внимание тря 
бва да се обърне на производ- 
ството на картофи и ябълки. Ние 
имаме всички условия да станем 
образцов овощарскн край. В това 
направление се много очакта от 
специалистите-агроном.::. А какво 
богатство представляват торите в 
Босилеградско? Но горите слабо 
се поддържат. Гораните ие могат 
сами да залесят всички ония го
ли повърхнини в нашия край без 

всички обществено-

витието
туризма. Той изрази надежда, че 
след започване с работа на някои 

ще бъдат заети много не- 
Той

УУА те. при какви условия, 
нужно ла се намалят 
да оовободят оборотните средства 
по-бързо. Някои хора

трудностите и не •мобн-

ши във минни
квалифицирани работници, 
предложи да се разисква върху 
изграждането на един хотел -в Бо
силеград, а след това се спря 
върху развитие на здравната 
служба в Босилеградско.

чес*то неш съзнават 
лизигоат колектива за превъзмог

ни. Това пък не отгова1ряването
на момента, когато трябва да се 
направи всичко, за .да се преодо-На първия въпрос .другарят Ви 

де нов отговори следното:
,.Т1р'У1дно е да се Даде отговор на 

този сравнително труден въпрос. 
Особено затова, че самоуправите- 
лните камари на републиканската 
скупщина все повече поемат от
говорността за по-пататъшното ра 
звитие на нашите социалистически 
отношения, които се изграждат на 
базата па самоуправлението и раз 
пределеяието. До изграждаш по
литиката, а която се обединяват 
интересите на трудещите се при 
тяхно крайно демократическо уча
стие в изграждането й не е нито 
леко. нито просто. То изисква 
пълно ангажиране на представи
теля в контактиране с общински
те окутошини и техните ка!.мари на 
трудовите общности, кахто и с 
трудовите колективи. Също й в 
Стопанската камара на Скупщи
ната. в която представителят тря 
бва да дефинира онова, което ста

а при
чий труд и не се плата.

За това допринасят и консерва
тивните разбирания (а те преобла-

НЕ ОБЪРША СЕ ВНИМА. 
НИЕ ЗА ДОШКОЛУВАНЕ 
НА ЛЕКАРИТЕ

лее кризата.
М. Бакич

помощта на 
политически организации.

След това през последните го
дини много обещава минното де
ло. Вече е минал периода на из
следвания и някои минни се екс
плоатират. С това ще бъдат зае
ти много неквалифицирани работ
ници от нашия край. Но трябва 
да се разреши въпроса със съоб- 
щнтетелннте връзки, а особено 
пътя, който свързва Босилеград 
с Владнчнн хан.

—' Здравната служба през
се подобрява. Се-

пос-
РЕДАКЦИЯТА НА В. БРАТСТВО' ПОСТАВИ ДВА 

ВЪПРОСА НА КАНДИДАТИТЕ НАРОДНИ ПРЕС-
ТАЖЙШ СЧИТАТЕ ЗА НАЙ-ВАжЛ

л1нОСТ?1 ^СС^ТАТА^ЗД?АВНАТА СЛУЖБА В
б° си ле Г^АД Проблем особено ще настоявате 
в републиканската скупщина, ако бъдете 
избрани?

ледните години 
га е решен въпроса и с хирурга, 
Значително е намалена смъртно
стта на децата чрез редовна вак
синация, систематически прегледи 
и по-голяма грижа за новороде
ните.

Обаче най-важен проблем спо- 
досега слаборед мен е този, че 

се е обръщало внимание за до- 
школуването на лекарите особено 
местните. Ние имаме лекари от 
Босилеградско, но те работят във 
вътрешността, 
мнрат по добри условия.

Сега на терена имаме четири 
амбулатории и по този начин ще 
подобрим превантивната служба 
по селата, а това е «ай-важното.

Отговаряйки на втория въпрос, 
Анани Стоянов каза:

Ние имаме и други проблеми а 
Босилеградско, конто разбира се, 
са в зависимост от успешното ра
звитие на селското стопанство и 
минното дело. Ето например и в 
просветата дълги години някои про 
блеми остават неразрешени. Осо
бено са низки личните доходи при 
просветните работници. След това 
нашите училища нямат достатъч
но инвентар и учебни помагала. 
Има училища, които имат чинове 
от преди 40 и повече години (На- 
зъ.рица и др.). Имаме училищни 
•сгради, които са започнати, а ня
ма средства да се довършат. Та
къв е случай и с гимназията в Бо
силеград.

Нищо ие сме направили и за ре
шаване на квартирния въпрос на 
просветните работници. Много у- 
чителн живеят при по-лоши усло
вия, отколкото местното населен не. 
От тези неразрешени въпроси мно
го зависи и структурата на прос-

съществува.т проблеми. УчиСТОЙНЕ ИВАНОВ: Най-ва- 
Босилеградско,

също
пищната м!режа е добре развита 
и ние имаме достатъчно училищ- 

осеен в Босиле
град, където е една училищна 
сграда са вече вложени 60 мили 
она стари динара но не е довърше 
на. защото се геужни още толкова 
■пари. Тук също е нужн,а помощта 
на Републиката, защото гражда
ните са вече участвували о над 
80 на сто в изграждане на учили 
щата в нашата комуна. Трябва да 
споменем, че училищата все оЩ« 
нямат съвременнен инвентар, учи 
лищните библиотеки не разпола
гат С1 достатъчно .книги, а лични
те доходи на учителите са много 
по-низки от средното равнище в 
Републиката.

Що се касае до здравната служ 
ба и тук съществуват проблеми. 
Нашите здравни организации ня
мат достатъчно специалисти. На 
терена имаме достатъчно амбула 
торни. 7го п тези амбулатории тря 
бва да се подобряват условията 
за работа, а в Босилеград, домът 
иа народното здраве трябва да ре 
шапа заедно с останалите факто
ри в общината въпроса за пови 
специалисти лекари, преди всич
ко трайно да Реши въпроса за 
постоянен хирург.

В областта на селското стопан
ство има проблеми по иремервапе 
на имотите. Зарад направени опу 
щения в тази област много селс 
костопаиски производители пла
щат по-високи данъци, защото то 
па влияе възху производството.

•Отговарайки на втория въпрос, 
другарят Стойне Иванов каза:

— Пзеди всичко ще се застъп
вам в Скупщината, ако бъда и- 
лабрап, всички паши закони да 
бъдат в духа на Институцията, 
за осъщестпване на обществено
то самоуправление, за увеличе
ние та материалната -основа за из
граждане на социализма у нас.

•Бих се застъпвал за по-бързо 
развите на неразвитите краища, 
в които спада и пашата община, 
както и за развитие .на минното 
дело в Босилеградско, където

защото винаги на-
жен проблем в 
считам, са съобщителните връз
ки, защото от тях произлизат мно 
го -слабости в останалите отрасли 
на нашето стопанство. Най-голям 
проблем за нас е пътят, който ни 
свързва с. вътрешността на стра
ната. Това е пътят от Босилеград 
през Божица и Власинокото езе
ро. Сега този едвам се ползва. 
Затова считам, че е крайно вре-

ни помещения,

ва на терена.
Когато казвам това, мисля, че 

работата на представителя не мо 
же ща се ограничи само на контак 
тиране с общините, защото в на
шето избиране са участвували и 
непосредствените производители 
от всички трудови 
Да се оправдае доверието в 
пия механизъм па социалистичес
ката демокрация, носител на коя
то е трудещият се, трябва голям 
папор. Затова боязънът, че не ви 
наги ще успявам да участвувам 
навременно в събитията, е оправ
дан. Освен тези отговорни зада
чи ме очакват л задачи в предпри 
ятието. особено по вътгзосите за 
провеждане мероприятията на ре
формата. Разбира се, .всичко това 
трябва да оставим на времето, но 

каже думата".

другарят
— Трудно е да се каже на кой 

въпрос отделно трябва да се объ 
ръне внимание. Ако бъда избран 
за народен представител, аз бих 
обрънал най-голямо внимание за 
провеждане на стопанската ре
форма в страната. От това 
сят всички наши проблеми, осо
бено в неразвитите краища. А са' 
мз по този начин ще можем и 

да разрешим нашите пробле
ми, за които стана дума напред.

Б. НИКОЛОВ 
Ст. СТАНКОВ

организации.
слож

шщт зави-
*

щш, ш ;:И.
У ш ние

-. -

ш
■■ ■/■%: гI

у • е-.--
шт Пр°з нашия поглед+•ето ще си

На другия въпрос той отговори ' /Ж $
У-.-

ИЗМЕРЕНИ ДУМИелчдното:
„/1ммит-ровградс|ките стопански 

организации са преголеми за мя
стото, и много малки за нашия и 
чуждестранния пазар. Те произ
веждат от всичко по малко. ня,мат 
яспа шроизведствена ориентиров- 
ка, още не оа окончали техничес
кото (И
ване, имат пече застарели съоръ
жения изоставаща организация 
на труда, лоша квалификационна 
стог/кгУРа на работната ръка.

Пои това положение едва ли 
може да с!е говори за справедливо 
възнаграждение според труда и 
за по-съвършенно и самоуправле 
ниР. При това производствената 

зарад високата себестойност 
на продукцията, 
висока. Пои такива производстве
ни условия -ге утежнява пласмен
тът, включването в 
разделение на труда, 
тия условия е възможно само при 
загуба. Разбира се, има организа
ции. които са на пътя да се утвъ.р 
дят, но някои са ,в криза.

Другата особеност на Димитров 
граденото стопанство е че има о- 
ще педа-звито самоуправление и 
още нетазработепа 
ра.яггределеиие. Почти в нито рДно

ме този въпрос да се реши и то с 
помощта на републиката. - 

Разбира ое трябва «и път който 
свърже Босилеград с Крива 

Паланка ,в СР Македония чрез 
Долно Тлъмино и Голеш. Това 
трябва да се направи защото той 
би бил проходен през цялата го- 

,В плановете иа Републнка-

В края на месеца в Загреб 
ще се състои „Гумиада“ — 
спортни състезания на младеж 
ки отбори от каучковата про
мишленост от цялата страна. 
За състезанието се е явил и 
отборът на младежите от 
каучкова промишленост „Ди
митровград“. Явили са се, 
считайки че това е достатъч- 
ноно, без да държат сметка 
как ще представят своето пред 
прияте поед числените участни 
ци и паблзодатели. Въпросът 
е до приготовленията. Младеж 
кият отбор и организацията не 
са взели навременни мерки за 
подготовките и екипираието на 
отбора. Дори надделя мнение
то, че отборите ще си сменя
ват фанелките, че няма нуж
да от подготовки, избор ма чле 
новс на отборите и пр. С това 
обаче кс се съгласи управител 
пият съвет. Първо е направил 
забележка, че са имали време 
да паправят заявка по-рано 
и да поискат по-голяма помрщ

от органите на самоуправление 
то и профсъюза. И като че е 
прието че това е работа само на 
младежката организация и от
бора. Това схващане е крити
кувано и е поискано сериозно 
да се започнат подготовките, 
внимателно да се изберат отбо 
рите и то само от младежи на 
предприятието, да се набавят 
спортни реквизити и друго. У- 
правителният съвет не е напра 
вил никаква забележка за ис
каните 600.000 динара. Напро
тив. средствата са били отпус 
пати веднага, но също е наме 
рил оправдателни думи да раз 
критикува несериозността на 
подготовките за такова състе
зание. Органът на с самоупра 
влението, знаейки силата на 
отборите, не очаква особени 
резултати, обаче иска дисцип 
лииа. сериозност и подготве- 
пост, с които мледежите да 
представят своето предприятие.

М. Б.

ще

техноложко усавършенсту

дина.
та е предвидено построяване на 
пътя през село Дукат н Радовни 
ца до Враня, и поправяне на пътя 

Весна кобила до Враня.
Считам, че ако се решат съоб 

щителшите връзки със споменати 
те центри ще се създаде възмож
ност за по-итгтензишю развитие 
на селскостопанското производст
во. специално «а картофи, ябъл 
■ки, на животновъдството 
Тези щати произведения ще се 
изнасят на домашния и чужд па
зар. Иначе нашите произведения 
не могат да се изнасят на пазар и 
затова не съществува интерес при 

увеличение

през

цена е сравнително

и пр.световното 
•което при

•производителите за 
на, .производството и по добре: 1иР 
на качеОгпо то им. /

— В областта па просветата — 
продължи [другарят Иванов —

са инвестирани огромни оредета- 
па, за електрификацията и разви 
тисто па туризма -1*ук.

система на
У
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3§5Р(й)1ШШПЕ^, 1
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЛЕСНИЦИ

к
VI

Неблаподарна работа с да 
се лапа ли а пном а за мебелното 
,предприятие „Циле" ,в Димитров- 

П град. 'Гола впрочем без охота го
' 'ГГраая1Т и самите стопански и по- 

3 лнтнчески ръководители в града,
п Казват „Циле е на ръба на ■рон-
□ табилностга“, „Не е лошо, може

да ус(гои .... „Някои свиват раме- 
и ще, нравят кисела насмешка. Ра-
й ботниците ,от предприятието най-

машко се залъгват с утешителни 
о лозунги, защото чувствуват труд-
3 постите, в които прс|Д|Пр1И1Л!гието
В затъва постепенно. Те пекат

да се потърсят възможности за 
'излизане от лави ринга, в който 
го е 'Доставила стопанската ре- 

а форма. Всъщност та ще е най-си 
гурният диапноепнк ц на „Циле" 
и на другите предприятия -в кому 
пата.

С твърдението, че предприятие 
то е рентабилно, или е на |ръба 
на рентабилността не се взема 
под внимание обстоятелството, че 
тази 'рентабилност произлиза от 
'малките работни заплати ма ра
ботниците и от това, че все досе
га по един или друг начин са от
срочващи плащанията на нзети- 

0 те кредити и лихвите върху тях. 
Миналата година средната 'ме

сечна .работна заплата е била
38.000 динара. При сегашните уС'- 
ловия на работа има изгледи те 
да бъдат още по-ниски. Какво да 
се казва повече, когато техничес
кият директор на предприятието 
то, иначе инженер, получава сега
78.000 динара ага месена. Ка.щво 
би станало с 'рентабилността. ако 
заплатите бяка малко по-високи 
н не се отлагаше изплащането па

а взетите кредити. На този въпрос 
п обаче не се отговаря, защото то

ва няма да помогне.

инл намаленото търсене на мебе
лите.

НАДЕЖДИТЕ СА ВЪ1 
УТБОЛА НА МАСА

възможно тара да се напрани 
най-мкого 4 пъти. Банката също 
не отпуска кредити за обороти 
средства, пито позволяла отлага
не на изплащането на предишните 
кредити. Все пак още се 'надават, 
че банката ще отпусне нещо, но

а
еаиа ф
и

Предприятието сега никак ие 
може да разчита на модернизира-

а
VI

п
Ако бяхме тръгнали по следите ма две анонимни писма, 

щяха да ни доведат в димитровградската гимназия. В едното 
ученик се оплакна от една преподавателка, че ги назовава 
грубо, и ги обижда. В другото (най-вероятно никой загрижсн 
баща или изобщо родител) говори за друг преподавател, че 
бие учениците и че ударил ученичка като й пробил главата 
с триъгълник.

Без да навлизаме в това, дали авторите на анонимните 
писма са преувеличили самия факт. че „произшествията“ са 
станали, заслужава внимание. Първо, зарад това, че вместо 
помощ учителката е проявила нечовечност, което педагог.ня- 
та никъде не е забележила като положителен метод за на
сърчаване. И второ — ръката, която-е запратила триъгъл
ника не всякога ще бъде толкова прецизна, за да не причини 
по-тежки последици. Това са външните причини, а съществе
ните са съвсем други.

Възпитанието на учениците е твърде сериозна и отговор
на работа. Обществено отговорна. На обществото не е без
различно какви кадри ще излязат от училището, а какъв дух 
Ще бъдат възпитани и пр. Обществото дава огромни средства 
подрастващите поколения да бъдат възпитани в социалисти
чески дух. в хуманизъм. Обаче, ако самите възпитатели, не 
притежават тоя дух, ако нямат хуманост и другарско, некре- 
но отношение към възпитаниците сн. учениците няма да при
емат думите им. В педагогнята лнчннят пример е твърде ва
жен, единството на думи и дело л най-убедителния метод.

Нима преподавателят, който е обидил или повредил уче
ника е спечелил нещо. Или пък оня, другият, който се за
меря с различни предмети за да въдвори ред. Плесницата си 
е плесница и тя никога няма да бъде „псдпгогнческа мярка“. 
Авторитет не се печели по тоя начин, особено между млади 
хора. които имат свои везни на възприемане и според тях из
мерват всеки преподавател. Авторитет се печели със знания 
справеднтлнвост, искреност.
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Изработка на маси за футболо

В иа не, съвременна организация на 
труда, довеждане на специалисти. 
Изхода .виждат единствено в оси 
■гуряването на оборотни средства 
и .на пазар за новото пзоизведе- 
ние — футбол на маса. Ако инте
ресът. който това произведение 
предизвика посредством телевизи
ята и проспектите почти във 'Всич 
ки краища на страната, се превър 
не в акиня. тогава „Циле“ като 
единствен производител «а този 
у.Орд, би могъл да излезе "много 
бързо сгг кризата. Сега се подгот
вят 250 броя. но за една -година 
биха се произвеждали над 1000 
р-щ соелг*^ печа 250.000 динара. 
Димитровградският опит показа, 
че играта е интересна и се изпла
ти "На .съдържателите. Остава о- 
бг,че търгозектгте служби на пред 
■ириятието да настоят да пласират 
произведението. Сигурно много 
за-веедния ще приемат тази нова 
интеое-ча игра.

Но ако това 
какво тогаза?

това е малко .вероятно, 
тя не е вече сигурна в 'Предпри
ятието. И да се намерят пари, ос
тава още една трудност 
пирът като че е заситен със. стоки 
и не .пи приема вече.

Електронната промишленост в 
Ниш. която беше потребител на 
произвежданите в „Циле“ радио- 
кутви, е отказала 'Поръчките. Ра
ботниците от този цех сега са 
прехвърлени ща произвеждат ме
бели. Когато тези мебели се тър
сеха от потребителите, в цеха и- 
маше по-малко работници, бега с 
повече работници се произвеждат 
повече "мебели, които нР се търс
ят както преди. Работи се в една 
смяна и мощностите слабо -се из
ползват. Коридорите са задръсте 
ни 'ОСе стоки. Досега произведени 
те .стоки (за три месеца 120 мил. 
дин.) са продадени благодарение 
на търсенето на мебели па пар
че и на създадените добри дело
ви връзки. Но 'Докога ще върви 
тъй е въпрос, щом -се яма пред
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Произществията не може да оправдаваме нито с това. че 
е наследно от миналото. Напротив — става Дума за препо
даватели. които в наши дни се оформиха като такива, млади 
хора, с десетина години по-възрастни от възпитаниците си.

оо
а

о□
Оа
аУчителският съвет при гимназията се□ е позанимал със 

случая. Това обнадеЖва, че „педагогическите плесници“ ще 
се пресекат. Б^з оглед какво е наказанието — то говори за 
будност у останалите преподаватели, за загриженост на,ця
лото училище.

МНОГО ВЪПРОСИ - 
МАЛКО ОТГОВОРИ

□□
□а
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По всичко личи, че при изос
трените условия на пазара и ресч 
рикцинте в кредитирането „Циле“ 
няма да е добре. До края ща го- 

. липата стойността на продукция
та трябва да .възлезе па 500 ми
лиона динара, а „Циле" има само 
50 -милиона динара оборотни сред 
ства. Това значи че ще е необхо
димо обръщение на тези мнлиопи 
най-малко 11 пъти, за да се пос
тигне планираният резултат. В 
мебелната промишленост обаче е

аа
□а Обаче не само Учителският съвет трябва да каже думата 

си. Младежката организация също трябва да разисква за 
такива немили случаи, без оглед, че виновниците са препода
ватели. В тази насока им трябва насърчение, защото един
ствено по тоя начин ще ги уверим, че за тяхното възпитание 
се държи сметка и че те не са оставени на милост или неми
лост. Това ще им възвърне самочувствието на равноправни 
(макар щ млади) граждани и че знапред няма да има пробити 
глави и обиди.
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не се осъществи.
М.Б.
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Нови задачи 
за училищата

Димитровградска
хроника

Миналата седмица едно не
щастие болно се прие в цяло 
Босилеградско. Един живот, 
който току-що започваше бе 
прекъснат. Това предизвика 
различни коментарии сре^, на 

селението . •.
Нашите пътища до вчера 

бяха празни. Моторни превоз
ни средства бяха рядкост. Се
га обаче ге е така. В района 
на Долна Тлъмнно зарад из
граждане на пътя десетки мо
торни превозни средства и дру 
ги машини се движат всеки мо
мент. Това предизвика голям 
интерес особено сред учащата 
се младеж, която при всеки у- 
добен случай разглежда маши 
ните и камионите и често по
желае „ да се качи в тях. ..

Всичко това е съвсем естест
вено .. .

Обаче както родителите, 
ка и поеподавателите в учили 

, щата не са обрънали внимание 
върху тези промени на наши
те пътища, за да вземат , мерки 
да обяснят на децата опаснос
тите, конто идват от неспаз
ване на правилата за движе
нието. Често пъти. сега 
ва всички разказват, по 
децата след училище

Босилеградска
хроника

ОТКРИТА АМБУЛАТОРИЯ В КАРАМАНИЦА ОБЩНОСТТА ЗА РАБОТНА РЪКА ЩЕ БЪДЕ В НИШ

Изпълнителният съвет на СР Сърбия не се е съгласил общ
ността за работна ръка да се образува в Пирот. Мотивировката е, 
че трите общини нямат 20.000 заети, което е долна граница, но само 
16.000. Сега остава общинските скупщнни да се съгласят тази об
щност да бъде образувана в Ниш. Димитровградската ОС наскоро 
ще решава по този въпрос.

Във връзка а праг,рамата за разширяване на здравната 
служба в общината домът на народно здраве в Босилеград откри 
своя амбулатория в .село 1Караманииа. Амбулаторията има хиге- 
ничли помещения и ще има огромно значение за подобрение на 
здравната служба в тези най-отдалечени краища па общината. В 
нея ще .се лекуват <и някои села от СР Македония. та-

М. Б.ЗАПОЧНАХА ПЪРВИТЕ АКЦИИ ПО ЗАЛЕСЯВАНЕ
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО ПРЕЗ 1967 Г.Учениците от 'гимназията „Иван Караиванов“ и 'основното 

училище „Георги Димитров“ започнаха на 12 (и 13 април т.г. пър
вите ак-цщн по залесяването. Те залесяваха площите на Кремиково 
и Райчилаваки рцд. По плана на залесяването тези '.училища ще 
дадат още по един трудоден.

Общинските служби в Димитровград усилено работят върху 
изготвянето на плача за развитие на общината през тази година. 
Съпоставя е на осъщественото през изтеклите две год]гнн 
раното. и осъщественото през гази година във &сич>ки стопански 
отрасли, ще бъде сигурен указател за действителния 
възход на комуната. Същевременно това ще послужи 
дали са използвани всички възможности за стопанския възход, 
което не е без значение за навременното съглеждане 
плето в отделните стопански организации.

за то- 
пътя 

чакали
камионите по пътя на такива 
места, където те намалявали 
скооостта и се качвали без 
готачие ня шгчЬьопчте. Ник"й не 
пречил на тези ученици да прав 
лт -^ова.

Малко със закъснение, но 
преподавателите 
трябва да запознаят 
те с някои най-основчи
РМТЧГ.

тях привички за държание на 
тлидя-а. ктетлано. е

че те ие но-чь- само отговор
ност за топя. Родителите също 
така тоябва се погрижат за 
поведението на децата, но в 

лемата трябва да 
получат най-основни познания 
И н,,'"”ото ткзпи-ачне за пло-
н-иите

роден край .. .

с плапи-

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
ОТ БОСИЛЕГРАДСКО

стопанкси 
да се види

На 13 април т.г. в Босилеград .се състоя общинска конфе
ренция на тютаднопроизводителите. Присъствуваха представители 
на 'сдружението на тютюнопроизводителите от Враня и Владичин 
Хан, и представител на Републиканското сдружение. Конферен
цията р имала за цел да разисква за увеличение но тютюнопроиз
водството, поето пред последните години показа добри резултати.

на положе- 
ЛТ. Б.

в училищатаПРИЕТ БЮДЖЕТЪТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЩНОСТ ученици- 
пра-

еъздататк-ятоНа състоялото се на 17 април т.г. заседание на общинската об- 
развателпа общност в Димитровезад бе пр^ет 'бюджетът за тази 
година. Предвиждат се приходи от 137,314.000 .стари динара, до
пълнителни средства от републиката — 67,7 Милиона и

в

УТРЕ ПРЕДИЗБОРЕН МИТИНГ В БОСИЛЕГРАД

В Босилеградско са ,в пълен ход предизборните разтовари 
за кандидатите за народен представител, 
па общинския
капдлдатите е избирателите <3е устройват по всички райони в 
комуната. Такива разговори са проведени‘в Долно Тлъмино, Гор
на Любата. Горна Лисина и Долна Любата.

Утре в Босилеград ще се състои голям предизборен митинг.

дотации
от бюджета на 10'5щи'ната — 51,347 милиона .стари динара. Образо
вателна общност тази година Щг разполага общо с 256 милио
на и 399 хглвди стари динара, което е 60 милиона повече в орав-

Според програмата 
политически актив предизборните срещи на «гчх.тгятят

нение с миналата година.
На заседанието бе констатира чо, че тази сума ще стигне за 

новните потреби ка учебното дело.
застъпили в технияос-
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гНови Трудови победи (Ое леж /са

Продължава строенето на 

пътя Д. Тлъмино-Караманица Тежко на умния
телния съвет той казва: „Има 
другари, които искат да се раз 
правят като в американския 
конгрес... Схемата съм напра 
вил сам. Нека да се яви, кой 
е участвувал в правенето на 
семата ... Някои ме' опъл- 
чават срещу трудовата едини
ца. .. А аз съм имал с мене 
най-добрия работник, който ми . 
е помагал и съм искал да се 
награди . .. Един проблем ре- 
шихме заедно ...“

Чудно е. че и покрай правил 
ника работите и хората не мо
гат да се поставят на място 
си. Защо Димов трябва да бъ
де изложен на неприятности в 
трудовата единица, когато е 
добър работник и никой не му 
оспорва Vчастието в добрите 
работи? На кого ползва това 
и какво искат някои с това? 
Докато рационализацията още 
не е била завършена, всички 
са имали нужното отношение 
към него. А когато била го
това, всички искат да са съуча 
стипци в това подобрение на 
машината. Това възможно ли 
е? Никой Но казва, че той е 
главен носител. Това го каз
ва само Димов, а всички искат 
да деля- парите. А могат ли 
всички да са „главни“ и рацио
нализатори?

Ето цяла година продължа
ва един неприятен ексцес, кой 
то прави разногласия между 
хората. Комисията която е тря 
бвало да доказва правото на 
рапионадозирането не е била 
пълна. ОгЬормена е друга, Коя 
то трябва да си каже послед
ната г.чма. Може би ще завър 
ши работа.

И ето като че нещо ни на
помня за народната песен за 
Крали Марко. Когато трябва
ло да се воюва с турците — 
къде р„ Марко, а когато да се 
дели спечеленото — 
хай незнайни юнако.

Значи трЖко на умния?

След цяла година „изследва
не“ и резнекване управителни 
Ят съвет на каучковата про
мишленост „Димитровград“ о- 
ще не може да реши, кого тряб 
ва да възнагради за техничес
ко подобрение на пресата 
1.000 х 3.000 тона. Решението 
е отложено за друг път. като 
се чака новата техническа ко
мисия да представи своята ек
спертиза кой е действителният 
носител на рационализацията.

В какво е работата?
Пристигнали преси от произ 

водителя ц Качарево. Монти
рани и влезли в производство. 
Но веднага се оказало, че не 
върви работа, защото пресите 
правят засечки. Викали про
изводителя няколко пъти и 
все по старому вървяло. Най 
сетне, казва машиния техник 
Зарко Димов, „когато видях 
схемата, ми падна идея“ и 
работата тръгнала. Зарков на
правил друга схема и в маши
нното придал нещо на пресата, 
нещо отнел и когато всичко 
било готово, преста започнала 
да работи нормално с малко 
застои, които не са особено 
важни за такива съоръжения.

Подобрението никой не отри 
ча. Всеки твърди, че от тази 
рационализация предприятие
то е имало полза, не само защо 
то са спестени 1,2 милиона ди
нара за изработването, но и 
затова, че производството е 
вървело без спънки. За една 
година през пресата си минали 
близо 100 тона неолит гьон. А 
ако нямаше тази рационализа
ция?

Щом е поставен въпросът 
за наградата и признанието на
станали спорове, кой е носи
тел започнали да оспорават 
Някои, доказвайки, че и те са 
участници в рационализация
та. Зарко се намерил в неза
видно положение. Взели го 
на прицел Пред управи

тели за такива строежи. Между 
тях е Златко Таснч, който е рабо
тил като ръководител на най-из
вестни наши строежи лицията 
Бръчко — Бановичи, Шамац — 
Сараево, автолътя „Братство и 
Единство“ и много други.

— Работил съм на много обек-

Тези дни продължиха работите 
по изграждането на пътя от Д.

кой го
приятието е създало добри усло
вия за работа, почивка и забава 
на работниците. Сщо така пред
приятието е организирало безплат
но прекарване на работниците до 
работното место. Това особено 
създава удобни • условия на ра
ботниците, които не живеят в об-

Тлъмино до Караманнца,
ще овърже този трудно проходим 
район е Босилеград. Изграждане
то ма пътя финансира мина Треп- 
ча, чрез който ще се изнася олов
но-цинкова руда от новооткритагз 

„Подвирове“ при село Ка- 
Пътят от Д. Тлъмино

мина
раманица 
до Караманнца ще има дълж,ииз 
от близо II километра и то в два 
раздела: от Д. Тлъмино до Сера
фимова воденица в дължина 6 
километра и От Серафимова воде
ница до мина „Подвирове“ в дъл
жина от 4 км. и 356 м. Докато
първият раздел минава през по- 
удобен терен, втория прави голе
ми извивки ,и минава през непро
ходима планинска местност.

На пътя ще бъдат построени 
няколко моста. Първия мост ■ ще 
бъде «а Тълминската река при 

. Д. Тлъмино. Ще бъде построен 
от бетон и желязо в дължина от 
40 метра. Мостът през Кнселичка 
река ще е дълъг 18 метра, а мо
ста през Попова река при Сера
фимови воденици ще има твърде 
красив изглед. Той ще бъде пос
троен от армиран бетон ,н във 
форма «а едни лък, който ще 
допълва красивия амбиент.

Във вързка с изграждането на 
пътя Д. Тлъмино — Караманнца 
управителят на строежа КИРИЛ 
СТОЯНОВ каза, че строителното 
предприятие „НОВОГРАДНЯ“ от 
Враня е предприело всички мерки 
иътят да бъде завършен до оп
ределения срок — 1 септември т.г. 
Той също така каза, че това е 

■един от по-сериозните строежи на 
предприятието. Особено трудни у- 

■ еловия за работа са на втор.ия 
раздел, където .наклонът на тра
сето достига и до 8 на сто, или 
от 4.356 м. колко изнася дължи
ната на тази част на пътя . Висо 
чината изнася 320 метра. На пътя 
ще бъде построена подпорна сте
на, в която ще бъдат вградени о- 
коло 600 кубически метра камъни 
и още много малки канали и ка
навки по цялото протежение на
ПЪтЙ.

. л&м.■ :у
е;*--.

•с ■'

Дирекция за пътища в Д. Тлъмино

щежитието, а в своите домове. 
Културно-забавният живот е същз 
така добър. Работниците имат те
левизор в залата, където прекар
ват най-много от своето свободно 
време.

ти като ръководител 
другаря Златко Тасич 
да кажа след Бърчко — Банович 
най-големи трудности имам на то
зи път. Както виждате . изграж
даме пъти през непроходим терен, 
след това пътят е отдалечен от 
ж,п. линията и трудно е за до
карване на механизация. Все пак 
аз очаквам, че пътЯт ще бъде го
тов до определения срок — 1 се
птември, когато по неговото трасе 
ще тръпне оловно-цинковата руда 
за Трепча.

- казва 
но мога

ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪТЯ 
В СИГУРНИ РЪЦЕ

Хората от мината „Подвирове“ 
със сигурност очакват навременно 
довършване 
предвид, че предприятието „НО
ВОГРАДНЯ“ е изпратило добри 
специалисти и опитни ръководп-

я се ма-
пътя, .имайки.на

Ст. СТАНКОВ 
Б. НИКОЛОВ У

Управителният съвет на „Димитровград“
Надпланова продукцияРАБОТНИЦИТЕ ИМАТ ДО

БРИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА РЕШАВА ПО СПОРОВЕТЕ МЕЖДУ 

ТРУДОВИТЕ ЕДИНИЦИ
На пътя Д. Тлъмино — Кара- 

маница сега се заети- около 100 
работника, но в следващите месе
ци числото на работниците ще до
стигне .и дЬ 180 души. Болшинст
во от работниците са от Боси- 
леградско, .но известно число, ме
жду които и специалистите, са от 
други краища на околията. Пред-

През деветте дши на април в 
каучукова промишленост „Димнт 
р-овпрад“ продукцията е по-.голяма 
от планираната с 1 на сто. Ре
зултатите щяха да бъдат още-по 
добри, ако снабдяването с елек
троенергия беше нормално. Ина
че зарад този постоянно шрисъст- 
вуващ „обективен фактор“, който 
много пречи «а всички предприя
тия в града, само за един Ден 
„Димитровград" е загубил по-на
татъшните 6 на сто продукция над 
плана. Така производственият е- 
фект е по-малък с толкова.

П.рез това време чувствително е 
намалено отсъствието от работа.

В цеха за производство на пумецд 
обувки и други технически стоки 
от 329 (работници Са отсъствували 
дневно по 10 работници или по- 
-малко от три на сто Още по-доб 
ро е положението з другите цехо
ве. Повишената заинтересованост 
на работниците към .увеличаване 
на производството е съдействува- 
ла да се подобри трудовата дис
циплина,и производителността- 

В следващия период се очакват 
още по-добри производствени ре
зултати, тъй като са осигурени Су 
ровинн и вече са намерени дойга- 
тъчно специалисти.

Миналата седмица Управител
ният съвет на „Димитровград“ е 
разглеждал и .искането на трудо
вата единица на „гумарата" за о- 
безщетение. Трудовата единица 
на машинния цех трябва да им 
плати 23.800 динара зарад щети, 
които са .произлезли от ненавре
менна работа на компресора. За 
45-те минути, колкото се е чакало 
да започне вулканизиране на' гу
мата, не са произведени 150 чиф
та гумени цървули. Според дого
вора всяка трудова единица, коя
то пр.ичини щети на друга, е 
длъжна да навакса загуба. Пред 
органа .на самоуправлението ръко
водителят на машинната работил
ница се съгласи да платят обез
щетение, без да търсят посред
ничеството на арбитпажа па пред
приятието, с което биха се у вел и 
чили разноските. С посердничесг- 
вото на управления съвет спорът 
е пешеч по-упростено.

Управителния съвет е разгле
дал иска на Славчо Николов да 
му се заплатят 4,200.000 динара 
зарад повредата на работното мя
сто, вследствие на която е оста
нал трайно нетрудоспособен. Ре
ши се първо да бъде оценено за
конното .основание на този иск, а 
след това без оглед па изнамере
ното да се донесе такова реше
ние, с което да се подобри мате
риалното положение на работ
ника. '

Разгледани са и молбите за от
пускане на кредити за купуване 
ма жилища, но е констатирано чг 
с правилника не са предвидени 
всички условия, при които на ра
ботниците могат да се отпускат 
кредити. Затова е решено да се 
определят общите условия, 
се предвиди отпускане па кредити

за купуване на готови жилища и 
за достройване.

Управителният съвет и «а това 
заседание не можа да реши за 
възнаграждението на Зарко Ди
мов за техническата рационализа
ция. Отпуснати ,са 600.000 Д1шара 
за „Гумпадата“ и е разглеждана 
недисциплината на някои траис- 
петрни работници.

Какво измъчва 
с. Изатовци

На събранието на първичната 
организация на Съюза «а кому
нистите ,в село Изатовци станаха 
оживени разисквания във връзка 
с .работата на земеделската коопе
рация „Сточар“. И комунистите, 

. и безпартийните, гости на -събра
нието. единодушно се изказаха 
срещу сегашната политика На 
„Сточг1р“. Той -не се грижи за ин- 
тензи'зиране на производството, но 
само щ плела сметката - изкупува 
кето на агнета 11 други селскосто
пански произведения, а .не полага 
по сериозни грижи за разширява 
не на производствената коопера
ция. В район Висок има условия 
за развитие на интензивно жи
вотновъдство. Работниците в це
ха на Зрмеделската кооперация 
сгьщо правят забележки на упра
вата на кооперацията в Димитров 
град, че не въвежда по-спрапед-

М. Б.

По въпросите на снабдяването

НедосшиI на зеленчук
Продавачът в зеленчуковпяума- 

газнн казва, че цените са остана- 
иали ка същото равнище от ми
налата година, когато магазина 
държеше закритото сега пред
приятие „7 юли“ и че гражданите 
тогава купували, а сега пе искат.

С пълно право след закриване 
на „7 юли“ гражданите от Ди
митровград очакваха коренно нз-

Димнтровград пе може да бъде 
доволен сЪс сегашното снабдява
не, особено с .ранен зеленчук. В 
зеленчуковия магазин па „Ан- 
гропромет“ от Пирот няколко 
крехки листа на салата се про
дават по 15 стари динара, а ед
на малка чушчица до 40 стари ди
нара, колкото и връзка лук.

Освен то.ва, което посочихме 
друг зеленчук няма. Няма зеле. 
млади катрофи и и.р. Зрелият фа
сул се продава но 260 динара, 
ябълките по 250 динара килограм, 
портокалите 430, орехите по 700 
динара килограм и пр. и пр.

Могат ли всъщност димитров- 
градчани да бъдит доволни от 
сегашното снабдяване.

Домакините изтъкват, че в тия 
ранни пролетни дни в Димитров
град почти нищо няма да се кули. 
Пък и онова, което идва или с 
много скъпо, или пък е изгубило 
свежестта си. Мо-же би в техните 
думи има доста истина, защото 
как инак да разберем, че от 
100-те вързаницй лук 37 е трябва
ло да се продават на половин це
на. Значи, макар че е имало гра
жданите не са го купували.

менение в снабдяването —не са- 
м<2 качество, по разнообразие и 
по-низки цени. От онова, което 
преди някой ден забележихме 
внждме, че снабдяването не се е 
много изменило, че пак недостига 
евтин и разнообразен зеленчук, 
защото изглежда все още въпро
сът с транспорта не е решен

Ст Н,
л«во разпределение.

Производителите критикуват и 
работата на агронома във Висок, 
защото не им оказва достатъчно 
ломощ. не устройва сказки и про
чее.

И други неща тревожат височи
ни.

Снабдяването, което върши съ
що земеделска кооперация „Сто
чар" е слабо. Трудно могат да 
се померят и най-основните сепг-

нямакпстплански Срчива, често 
сол „ газ.

Тези и още много въпроси, кои 
то измъчват пзатспгчат заелчж- 
ват яяй-сериозчо внимание. Коо
перацията тоябза 
беладска и па таристъпи към раз
решаването им.

де си вземе
като

К. Трайков " на пазара липсва зеленчук

БРАТСТВО • 20 април 1967 Страница 5
I



ПРЕД ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ ДЕЕН ФЕРИАЛЕН 

СЪЮЗНЯМА МЯСТО ЗА ТРЕВОГА
Трябва да натъкнем и това, чс 

димитровградската гимназия пече 
няколко години прилага на прием
ните напити една твърде полезна 
практика. Именно — писмените 
по езиците и математика са ано
нимни, така че напълно е загн- 
раптнрана обективност при оценя
ването. Тоя 'Проверен на практи
ка опит показва, чс димитровград
ската гимназия .се стреми да прие 
ме добрите учен,еди т.е. онези, 
които успешно ще завършат тим 
назнята.

Оттук изпода — добрите уче
ници няма защо да се тревожат. 
За тях мяото и гимназиалните

Ст. Н.

На пръв поглед приетото ста
новище на последната сесия "а 
Общинската скупщина в Д 
ровград за учебната 1967/68 го
дина е първи клас на гемиазнята 
да се премат 110 ученика (в че
тири паралелки) дава знак за тре
вога. Особено ако 'приемем, че та
зи учебна година (1966/67) посе
щаващите осми клас на основни
те училища п Димитровградско 
300 ученици всички завършат в 
юнн. Тогава числото от 110 уче
ника, колкото ще бъдат приети в 
първи клас на гимназията наисти
на тревожи.

Обаче, 'от практика знаем, че в 
юни средно завършат към 200 
ученици. Съвсем малко ученици 
първоначално се определят за гим
назия, а повечето правят опит да 
се запишат в средните технически 
и други училища във вътрешно
стта. Да напомним, че м,ималата 
година бе разписан конкурс за 90 
ученика в гимназията и че толко
ва бяха приети, а не е имало слу
чаи зарад ограничения брой да 
останат извън учнлещето учени

ци успешно издържали приемния 
изпит.

Досега от димитровградските 
основни училища към 50 ученика 
са успявали да се запишат във 
вътрешността в някое техническо 
или друго училище. Ако към то
ва число прибавим 110, конто ще 
приеме димитровградската гимна
зия тогава от 200-тс колкото през 
юнн ще завършат два педесетипа 
ученика няма да се запишат. Ще 
трябва обаче да посочим, че едно 
сравнително високо число учен.ицн 
.не се записват в средни училища 
тъй като сами преценяват, че ус
пех няма да постигнат.

Фериалмият съюз » Дим,итрон- 
град за последните две три го
дини показа добри резултати. Ос
вен чувствително увеличаване 
броя на членството — понастоя
щем фериалният съюз в Димит
ровград наброява към 130 члено
ве — той организира няколко ле
тувай ия, повече пътувания до раз
лични страни, най-много до Ита
лия и пр.

се панаири, културни манифеста
ции, спортни срещи и пр.

За тоя уюпех на организацията 
заслугата е на ръководството ка
то цяло, а особено на Сретеи 
Игов, който е организаторът на 
повече пътувания и летуването. 
Успехът на организацията обаче 
може да бъде още по-добър, ако 
се създадат фериални дружини ,и 
при младежките активи на село, 
ако и там младите се заинтересу-

нмнт-

Фермалнаят съюз в Димитров
град съставляват четири дружини ' ват 33 различни пътувания. или 
— при гимназията, предприятията посещаване на градове в страната 
„Циле", „Свобода" и „Димитров- и чужбина.
град". Получава се впечатление, че Фе-

Досега младежта в предпрчя- риалният съюз сякаш е създаден
тията в организация на Фериалния само за града т.е. селата са пре-
съюз летува в Рисан (Бока Ко- небрегнати и там изобщо или
торюка), а гимназиалните в Ма- твъде малко се е действувало,
карска. Организирани са над 30 Истина най-добри услови за ра-
пътувания до Триест, Белград, бота има в града, между младе-
Скогшс, Загреб и другите градове жите от предприятията и гимиа-
в страната и чужбина. зията, но не трябва да се отмине-

Неотдавна група младежи от и селото. Може би трудности
предприятие „Циле“ се завърна от 
Триест, а тези дни една друга гру-

чииове ще има.С други думи казано — вярва 
се, че за новата учебна година 
ще бъдат приети жички, конто 
желаят да учат гимназия и които, 
разбира се, успешно издържат 
приемния изпит.

Успвшни акции на 

горанитв
Както узнаваме критериите и 

тази година ще останат ма също
то равнище, което ще рече, че ще 
бъдат умерени, обективни. От за
вършилите основно образование 
ще се търсят нужните знания.

Движението на младите горани 
прд димнтровграското основно у- 
ЧНЛ1ПЦС и гимназията тези дни 
проведоха таърде успешни акции. 
Неотдавна край мотела над града 
залесиха над 1 хектар площ с 5 
хиляди дръвчета на черен бон. 
Също така те засадиха около 11 
хиляди на около 2 хектара площ 
п района на югославско-българ
ската граница -край машата мит- 

ки комитет, който поддържа по- меда. Над 100 ученика са рабо- 
с топли н връзки с младежките ко
митети пр,н другите две гимназии 
понастоящем се работи върху уто- 
чняванс на датата и точките т.е. 
правилата ма състезанието.

Известно е, че в културно-забав
ната част на съревнованието уче
ниците ще игзлезат с подготвени 
програми, че на спортното поле
ще се срещнат по ръчна топка, ннте работи се проявиха ученици-
волейбол, атлетика и пр., както те ма основното училище, а уче-
и това, че състезанието по знания ницнте ма гимназията в залесн- 
ще има писмени работи. Ст. Н. телците акции. 
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ще етма, но с натрупания 
опит през последните години 
и с твърде убедителните си аргу
менти, привлекателността и съб-па младежи от промишления ком

бинат „Димитровград" също ще 
пътува до Триест. Свободно мо
же да се каже, че през седмица- 
две обезателно се организира пъ
туваме до някой т.рад, посещават

лазността на различни пътувания 
не съмняваме, че и ма село ще 
бъдат забелязани видни резул
тати.ПОДГОТОВКИ ЗА ГИМНАЗИАДАТА Ст. Н.

Един в клин
Към края на месец април т.г. в 

Димитровград трябва да се със
тои третата по ред гимназиада — 
съревнование между гимназиите 
от Бела паланка, Пирот и Димит
ровград. И тоя път учениците От 
трите гемназии ще се състазват 
в знания, спорт и културно-заба
вен живот.

Учениците на димитровградска
та гимназия сериозно се готвят за 
срещата, 
подготовки са по-обстойни и за
рад това, че те ще бъдат дома
кини. В младежкия средношколс-

тили върху засаждането ма топо
лови дръвчета в района на град
ския парк, а една друга група 
ученици засади 1 хектар борови 
гори в местността на манастир- 
чето „Свети Димитър“".

В тези пролетни акции по за
лесяване особено в подготовител-

друг в плочаА

бил достатъчен н един, но с 
качеството си да въдушевн 
журналистите на Радио Ниш? 
Съперниченето е хубаво, но 
само дотогава докато се имену 
ва като съревнование т.е. до
като насърчава и двете стра
ни да се борят за качество. 
Щом обаче мине тази граница 
и се превърне в инат донася 
вреда. Та думата ми е — ме
чешка услуга на Димитров
град са направили и гимназия
та и Центърът когато са се 
стремили поотделно да се пред 
ставят с музикални състави. 
Защото и двата състава са ло
шо свирили н едва ли Ще на
мерят място в предаването. А 
тези от Радио Ниш се надяваха 
че именно в Димитровград щ* 
намерят богата музикална са
модейност. с оглед традиция
та, която на това поле има Ди 
митроградско.

Дано друг път нашите са
модейци не прояват раздвое- 
ност и не изпадне, че едни би
ят в клин, а другите в плоча.

Ст. Н.

Похвално е, че между тол
кова градове в СР Сърбия Ра 
дио Ниш се спрая и на Дими
тровград, като на сравнително 
жив самодеен център. БезспоР 
но. Димитровград си е заслу
жил това внимание — има са
модейни изпълнения бяха уве
рени, че Димитровградско ще 
оправдае доверието им и че 
те Ще могат по-късно в преда
ването на Радио Ниш „Естрада 
на самодейците“ да предадат 
записаната точка-изпълнение.

Димитровградчани обаче и 
тоя път се показаха. Не с ня
коя особено изпълнена точка, 
но с несговорността си. За тях 
сякаш по-важно е КОЙ Ще Пред 
ставя Димитровград, а не КАК 
ще го представим. Става ду
ма за музикалните записи на 
гимназията и Центъра за кул 
тура и забава. Стремежът — 
всеки за себе си да се предста
ви се оказва твърде лош по 
качеството на изпълнението. 
Защо непремнно два или по 
вече музикални некачествени 
състави, когато. да речем, е

Тази година техните ;

!
;

Говорят архивите

Скромен ли е бил Борис Ш?
На Борис III, „царя, на бълга

рите“, му провървяло във военно 
отношение още От деня, в който 
се появил на бял свят: още съ
щия ден бил награден с орден 
„за храброст“ първа степен — 
най-високия орден в България. 
Той бил шеф на Четвърти конен 
полк и още на тригодишна възраст 
му ушили униформа, каквато но
сел полкът. Особено внимание от
делял на войската: посещавал во
енни части, присъствувал на ма- 
нверн и ‘винаги на празника на 
войската — 6 май, Гергьовден — 
представителни части преминава
ли пред него в церемониален 
марш — тъй наречените гергьов 
денски паради.

Расъл той и, както подобава на 
един престолонаследник, расъл и 
във военни звания. Известно е до 
какъв чин е достигнал царят: до 
най-големия в българската вой
ска по това време — пълен гене
рал (генерал-полковнцк) Но да е 
бил фелдмаршал, никой не помни, 
А как да обясним наличието на 
фелмаршалските му жезли?

Жезлите са два — официален 
и ежедневен. По-толям интерес 
■представлява първият. ' Той е 
дълъг 540 мм и има кръгло тяло 
с диаметър 35 мм, облечено в 
червено кадифе, върху което са 
■наредени 20 сребърни позлатени 
лъвчета и толкова коронки. Към 
двата края има две осмосранни 
ажурни златни разширения с диа
метър 75 мм. На долния край па 
жезъла върху небесносиньо емай
лово поле е поставен орденът „За 
храброст“ III степен, 1-и клас. 
Такъв е един от личните ордени 
на царя. На горния край на же
зъла има корона. На горната пла
тинена гривна — релефен вензел 
„Б III“ с корона над него. Както 
вензелът, така и короната са из
пълнени плътно с брилянти.

Ежедневният жезъл е по-про-

512 гр чисто злато, 146 г плати
на 355 г чисто сребро.
Жезлите били изработени от бер
линската фирма „Гебър Годет и 
Ко“, която изработвала и жезли
те на германските маршали.

Какво са стрували на българ
ския народ тези два жезъла? Про
ектантът получили 1.000 райхемар- 
ки, а фирмата 148.229 райхемар- 
кн. Като се прибави и стойността 
на златото, което било купено в 
България и изпратено на фирма
та, ще се получи „скромната“ су
ма 5,230.500 лв тогаваши пари, 
без да се смятат разходите по ко
мандировки до Германия. Сумата 
пи говори много и особено на те- 
дн, които помнят, че много работ
нически семейства по това време 
с месеци нямаха мазнина в къщи 
и децата им се хранеха с клисав 
хляб, кой знае от какви смеси 
приготвен, и то само срещу ку
пони. Народното стопанство беше 
ограбено от немците с позволение 
на българската буржоазия: това 
беше 1943 год. 
войната и началото на краха на 
немския фашизъм. Какво струват 
тогава голословннте твърдения на 
някои бивши хора за скромност
та на царя.

Кой е поръчал жезлите и за
що? В началото на октомври 1943 
г. цар Борис навършвал четвърг- 
вековното си царувЗне и трябвало 
да бъде произведен (или да се 
самопроизведе) в чин генерал- 
федмаршал. Затова именно са му 
били нужни тези военни атрибути. 
Верноиоданните му офицери и фа- 
шизирани генерал.и от военното 
министерство трябвало да го 
сюрпризират. Такъв е и надписът 
върху платинената гривна на офи
циалния жезъл ...

Според документите всичко се 
пазело в пълна тайна, но тайната 
е твърде съмнителна, тъй като 
поръчката на жезлите е напра
вена с решение на Министерския 
съвет.

Както е гавестно, царя-г не до
чака да празнува 25-годишния си 
юбилей.

(Поръчката обаче не е отказа
на, жезлите са били доставни в 
България към края на 1943 г„ 
макар че е било разумно да бъ
дат отказани, за да се спести ня
кой лев на народа.)

От неотдавна тези жезли са Да'

дени на Централния музей на 
българската армия и се съхраня
ват в БН банка.

■Борис III бе опора на най-реак- 
ционните кръгове на българската 
буржоазия. Неговото царуване бе 
времето на -омразния фашизъм. И 
когато правеше демонстрации, за 
да се покаже като демократичен 
и благороден цар, който дори у- 
мее да кара локомот.нв, не може 
да скрие истинското сн лице.

(Според в. „Поглед“ — София)

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ ЩЕ СЕ 

СЪСТЕЗАВАТ ПО РЪЧНА ТОПКА
СП'0[РТ

Олед отказа на състезаващите 
се отбори по ръчна топка в Изто
чната сръбска преда и -след една 
по-дълга пауза тези дни отново 
е .раздвижена инициатива за тазго 
дишн.0 съревнование. Отборите по 
ръчна топка в повече градове л 
села па Източна Сърбия, които 
съставяваха тази прупа, отказаха 
миналата година редовното състе
заваме зарад някои нРправилно- 
сти и пристрастие в управата на 
пргедата.

Сега се водят преговори състе
занието да има характер на тру
пно и да се състои в един от -със
тезаващите ое градове.

Както ши осведомиха в ръмовод 
■йтвото на отбора по ръчна топка 
„Асен Балкански“ в Димптров- 
град — димитровградчани ще уча 
ствуват в турнира като •същевре
менно са дали предложение Ди
митровград да бъде домакин на 
състезанието, 
считат, че Димитровград най-до
бре изпълнява условията — има 
два терени за ръчна топка, на ко 
ито едновременно могат да се със
тезават По четири отбора и Рцно 
помощно игрище за подготовки. 
Също така терените отговарят 
напълито на разписаните правила 
т.е. ширината и дължината им е 
според правилата за състезване 
по ръчна топка. Ето защо отбо
рът на „Асен Балкански“ се е от
несъл до управата на гредата със 
тезанието Да се проведе в Дими
тровград.

Изгледите за класиране на 'Ди
митровградския отбор по ръчна

топка са добри. Миналата Родина 
нашият отбор зае челно място, но 
управата на Източната прупа и 
отне две точки (срещата в Оурду 
лица беше 'неправилно проведена) 
и димитровградският отбор зае 
второ място. Сега отбора на „А- 
Срн Балкански“ има 12 до 15 до
бри играчи, редовно тренира и се 
надява на успех. Колко обаче ще 
успеят ще видим в първата поло 
■вина на месец май, когато трябва 
турнира да се проведе.

За димитровградския отбор п0

ръчна топка може да се каже, че 
разполага със -сравнително висока 
техника, майсторство и голяма 
подвижност. Липсва му обаче фи
зическа издържливоот. «оето чес
то пъти довежда до нзплъзване 
на победите о тръцете им, и то 
през последните минути на игра
та. Би трябвало ръководството на 
отбера да се замисли върху това 
и по-сериозно да се позанимава 
върху .спечелването на издръжли
вост.

разгарът на

Ст. Н.

В ръководството

ст . . .
Официалният жезъл е израбо

тен от злато, сребро и платина в 
чист вид и голямо количество ес
тествени благородни камъни. Са
мо тяхната цена 
126.000 германски марки. Според 
документите на фирмата, която 
изработила жезлите, само в офи
циалния жезъл са вложени след- 

ценности: 68 смарагда, 36

възлиза на

ните
рубина, 80 перли, 167 брилянта, Отборът на „А. Балкански“ по ръчна топка
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ДимитровградКУЛТУРАТА В СРЕДНОСРОЧНИЯ ПЛАН

Трета обиколка с 

подвижното киноНебрежност или невежество
средсфва. не е посочено кон Дей
ности 1как ще се развиват, така че 
гражданите през 1970 година Да 
знаят каква ще им бъде исулту-

е казано за кадрите 
-- на културата в 
•план на дмитров- 

„През оледва-

кямат почти никаква художестве
на .стойност, зрителите да се при
вличат с филми, които гъмжат От 
от убийства, тсриминал. С една 
д-ума — оред зрителите да се раз 
палват низките страсти, попилите 
чувства. А причината Р — трябва 
да се осигурят 65% от средствата, 
нужни за поминък през една годи 
ка. Това от друга страна значи 
години нареди фр-ои-дът па книги
те в библиотеката да си е същи
ят. самодейността да се приведе 
към една или две п>рограмн през 
годината и пр.

Бто какво 
я финансирането 
средносрочния 
градска община: 
шия период се .очаква увеличава
не броя и обезпечаване на нуж- 

квалификационна структура 
в 'областта ка -кул

лнл адна от наградите на XI фе
стивал на югославските игрални 
и документални филми. Награда
та на тоя филм бе присъдена -за- 

художествено май-

•рата.
Ясно е. че в тази част на ореа- 

познаватневронния план не се 
проблемите, дори »и належащите 
нужди. Защото — как инак да ра 
зберем отсъствето на сегашния 
профил на заетите в центъра и из 
гледъ-т- им през 1970 година. Зна
чи; никакво сведение, една твър
де обобщена фраза, която може 
ла се произнесе на -събрание или 
конференция, ко която никак не 
може да се -именува като сре|Дно- 
срочен план за развитие -на един 
отрасъл в живота на димитров
градска комуна.

налана работниците
турата ка-кто и осигуряване 
ПОС1ТОЯ1МШ извори на средства за 
финансиране на култу-рата .

И пито думичка -повече. Забе
лежете си — едно изречние, една 
обща фраза, (и то

план!) за две основни

рад високото 
сторство и стойност.

Предстои с тоя филм да бъдат 
обиколени още няколко -села в Ди

на

митровградоко.
Ст. Н.

-в срвдносро- 
най- запааоаааааоооаооаооааоппаоопаао(

чеи

ВЕСШИСцена от филма 
„Дъждът на моята страна“

Ако се -стремим да създадРм 
културни производители, работни
ци с високо съзнание „ знания. 
<Пе налага да -се запознаем тго-об- 
стойно колко отделяме за култу
рата, какви -са ни възможностите, 
силите.

■Напоследък подвижното кино 
при Центъра за култура и забава 
в Димитровград 'работи постоянно. 
След решението -на Общинската 
-скупщина Да дотира подвижното 
кнно тази година -с 
стари динара, или всяко кино пред 
сДавлсг.ие с 5 хиляди, се -създодо- 
ха по-благоприятни уловия за про 
жектиране иа филми в селата. 
М-акар че разходите -са в отделни 
села -ора-внитепио по-високи цен- 
тъ|рът се стреми да обиколи вси
чки села. без оплещ на финасовия 
резултат. Тоя жест на центъра за 
култура брЗопорно е твърде До
бър и ще трябва да се практикува 
и занапред.

След прожектиране на съвет
ския филм „Балтиш-ка слава“ Ден 
търът за култура и забава е ор
ганизирала трета по ред обиколка 
на димитровградските села -с фил 

„Дъждът на моята страна“, 
п-роизводство на родното киноиз
куство.

Филмъ-г „Балтишка слава“ е 
прожектиран в 11 -села т.е. -с него 
са дадени 12 кииопредставотения. 
Тоя филм общо. Са гледали към 
1.700 зрители.

Гр:упа журналисти на Радио 
Ниш неотдавна в Димитровград 
забележиха -няколко самодейни из 
пълнения за емисията „Естрада 
на самодейците“. Освен участни
ци при Центъра за култура и за
бава и 'Гимназията журналистите 
на Радио Ниш посетиха Долна 
Невля „ Височки О:доровци, къде 
то също забележиха някои музи

500 хиляди
А в средноорочмия план е кон

статирано, че е центъра професи
оналният кадър е недостатъчен, 
че материалната база за щабота е 
слаба, организационната структу
ра недостатъчно средна и че поме 
щенията -на -са използват доста
тъчно за отдернн дейности. Обаче 
— само е констатирадио. Предло
жение как да се измели положе
нието няма. 3-начи отсъствува тво

кални изпълнения на състави от
народни инструменти.

Някои от -записаните на магни- 
тофонна лента -музикални точки 
щР бъдат предадени по Радио 
Ниш на 2 май от 12 до 14 часа в 
емисията .Естрада на самодейци 
те“.

Културният дом в Димитровград 
и финансн-

рчесЮият дял т.е. плановия изглед.
Докога обаче само ще конста

тираме? Посещението на Димитровград
при

За културата в средноороч-ния 
план се отчита -само, че трябва да 
се .осигурят пос-тоянни извори на 
средства. Къде -да намерим тези 
извори, как да осигурим париге 
да текат постоянно без пресъхва
не, кой да гм осигури шито думи
чка! Може би, това овидетелству- 
ва и за едно неразбиране на мяс
тото и културата в живота на об
щината. От практика знаем, че с 
изключение .на тази година. доС1е-

важн-н неща: кадър 
раяе!

Закостенелите 
-схващания и разбирания на <култу 
рата като обществена дейност, без 
спорно тълкувана в средкоароч- 
ния план като второстепенна, не
производителна дейност. дори и 
бреме За комуната, н тоя път 
проличаха.

В общата част за културата е 
196о го-

Ст. Н. от страна -на журналистите 
Радио Ниш е още едно признание 
на самодейността в Димитровград

провинциални

Кинофикация 

в Дерекула
ско.

Театърът ще подготви 
„Зона Замфирова“

ма
След представяне на „Пробнрач 

ката“ -самодейннят театър „Хрис
то Ботев“ в Димитровград понас
тоящем привежда към край под
готовките за нова драма — „Зона 
Замфнро.ва" от С. Оремац.

Макар че ролите още не са раз 
пределени между артистите вла
дее -интерес. В театъра считат. Че 
тоя път ще излезат на сцената

Центърът за -култура и забава 
в Димитровград организира -в де-казано например, че през 

дина дотациите на Общинската 
скупщина са -възлизали на 35% 
от -средствата за 'редовна дейност 
на центъра. Вероятно Димитров
град н нРгов-ня Център за култу
ра в-това -отношение заемат чел
но място в републиката. Защото 
да се обезпечат н онези 65% от 
„непроизводителна“ дейност, как-

рекулокнте села кннопредставле
ния за ученици и възрастни. В По 
ганю-во. Трънско Одоровци и 
Звонци се прожектираха филми

га дотации на центъра -се дава-ха 
според око, главно за личните до
ходи на служащите в него. 
центъра досега -не е търсен ника
къв отчет за -дейност, просто го 
отминаваше тихомълком. Едва 
сега Общинската скупщина финан както и -някои цветни и докумен- 
сира договорени дейности — кн
но, самодейност, библиотека и др. 
като прн това търси тримесечен

те, „Дъждове“. „Кървави пари“.
С филма „Дъждът на моята 

страна“ досега са посетени селата 
в района н-а Звонско. Той има до
кументален характер, а постанов
чикът, същев-ремено и режисьор 
Миленко Щърбац с него е спече-

тадни наши и съветски филми.
Кннопредставленията бяха доб

ре посетени и Центърът за кур-вато е -културата, значи да се ра
звива такава дейност, която тарйЛн отчет.
всичко ще -осигури средства. На Но, когато вече е тръгнала но тура и забава вероятно наскоро 
практика то-за значи да се прожек тоя път защо от в среДносрочмия пак ще посети селата в Деркула. 
ткрат -ковбойски филмове -които гглаи не са набелязани изворите на К. Гюров
.............................................................................................................. .. ......................................................... в............................ ....................................................................................... ................................................. ................................................... .. .................................... .. .............................

и по-стари самодейци, -конто през 
последните -години са напуснали 
театъра.

Ст. Н.

където са големците уж не знаят!
— Нищо никой, хабер сн немат — от

сече пътникът.
— Хайде д’е, хабер си немат ... Дума

ли са, но ти нищо -не си разбрал — каза 
тя сърдито, очевидно недоволна -от отго
вора му.

Пътникът се насмея гласно на упори
тостта й и отмина нагоре към центъра на 
селото. Баба Стана промън-ка неща като 
„кой знае къде с» зяпал, какви мухи си 
лапал", което пътникът не разбра.

Пак излезе на целината, спусна се на 
нея, а тя беше мека, по-мека от креват 
след толкова стоене и усилия да види я- 
спо, да види надалече, спъвана от старче
ския воал. Седеше на целината като на

Пътникът спря, вдигнал глава, изгледа 
любопитно непознатата старица и се обър- 
.на наднре, търсейки -с поглед нещо. После 
пак се загледа ту равнодушно, ту внима
телно в баба Стана. Спусна се върху зап
ейте си. крака, сякаш да -си отпочине ,и за
чака. То гледа -нея, а тя него проклина. Но 
когато от за-воя излезе среден на ръст 
човек, кучето стана и -направи няколко 
крачки към -старата жена, очевидно оку
ражено от присъствието на стопанина си. 
А баба Стана не му -обръщаше внимание, 
сякаш бе -го забравила. Т-я следеше човека, 
който идваше насам с равномерни крачки, 
както всеки пътник, изминал пеша дълъг 
път. Колкото -повече наближаваше, толкава 
тя по-вцимателпо го разглеждаше: млад 
селянин, с небрежно тикнат назад каскет, 
облечен във вехто, -гук-таме изгорено от 
-вар и изпръскано от малтер -палто, с ши
роки вълнени панталони и гумени пиротскн 
опинци. Той бе преметнал през рамото на 
тояжка превързана шарена торбичка. Път
никът час й личеше па някой бистърче- 
нкн, час на караманичаннн, час на трети...

— Добър ден, бабо! — рече непозна
тият, минавайки край старицата.

— Дал ти бог добро, момче! — отвърна 
му тя. — Ама ти, — момче, откъде беше?

— Тъдевашен съм ... от пашите села

РазказМиле Николов-Присойски

ТРЕВОГАТА НА БАБА СТАНА
нещо крие, па трябва по два часа да раз
питва, че узнае малко.. . Пък и оня там 
стои. Разседнали се, дано господ даде.

. .. Черната точка играше пред очите 
й в далечината. Изчезваше и се сливаше 
с къдравите, тъмнозелени овошки и храсти, 
-които се простираха край шосето. Между 
тях едвам се мяркаше тесен, по-тесен от 
старческите й бели косми път. А черната 
точка ту стоеше -неподвижна, ту трепереше 
-пред очите на старицата — в миг изчез
ваше и тя, пътят 
тъмната зеленина, ставаше сбор от черни 
точки, които иг-раеха чуден танец в’ подно
жието на задрямалите баири. Очите й се 
наляха със сълзи, ръката й увисна -отсла
бнала, безсилна, сълзите си-изтри с едно перо 
от черната забрадка и на смяна дойде 
другата й ръка. И -пак се взря още по- 
съсредоточено, по-унесено, за да разкъса 
тъмнозеленото платно 'пред -очите си, лл 
отдели пътя от дребната фигура на идва
щия отдолу човек.

Първият -пътник излезе от завоя. Ста
рицата закрачи на среща му. За ла бъде 
по-близо, слезе на самия път н зачака 
опряна върху дреновката. Следи го как 
върви и си мисли какво и как ще -го пита. 
По това време и другият пътник изчезна 
зад завоя... А първият пътник ту -вър-вн 
полека, ту забърза, сякаш тича. Колкото 
пътникът повече наближаваше, колкото 
растояннето между тях ставаше по-късо, 
толкова повече едно нежелано съмнение 
заемаше мястото на надеждата й. Т,я се 
съсредоточи надолу. Наблюдава и не мо
же да повярва ... Чака . . . Гледа .. . Съм
нението става колебане, минава в през
рение, 'отчаяние, тревога ...

— Купище I ... бяс го нзел! 
баба Стана, обидена, сърдита, готова, само 
силите й да позволяваха, да хукне и да 
счупи тояжката си от гърба на кучето. —

' Очите ми изпаднаха, ръцете мн отмаляха, 
а то какво мн било .. .дропаво кучище.

откъс
Отдолу по пътя се зададе една черна

пов-точка. Старицата стана от целината, 
дигна дясната сн ръка, сложи я над очи
те си и започна да гледа, -да следи внима
телно и съсредоточено в далечината. Гле
да, наблюдава ... Крачка, две, три ... Пак 
се взира . . . Върви, движа се. Наистина 
върци. Много е дребно. Човек! Не, не е 
човек. Изглежда, че не върви. Стои на едно 
място... Ех, старо, не виждаш ли че не 
върви, стои, не мърда. Облегна -се па-здра
во върху тояжката си. Лицето й се събра 
в спце по-гзлеми и по-едри бръчки, напрег
нато, а тялото й се понело малко напред 
— всичко бе насочено и съсредоточено 
напред към черната точка... Не, не се 
движи. Стои като заковано. Хъм ... киго 
че ли мърда... Досега е стоял, сигурно 
Да си отпочине и ето го тръгна. Забърза. 
Наближава към завоя. А защо е толкова 
малък. Пуста старост... Ето го изчезна. 
Хей сега ще излезе От завоя. Ще се пока
же на открито и ей го тук... А това? 
Какво е па това.? Хей го там долу откъде 
моста. Така й се струва! Лъжат те тези 
пущини, старо. Гледа, -напряга сили, пов
дига една, после друга ръка над очите си. 
Да, лъжат я очите й. Няма нищо. Трън ли 
е, не се движи. Хъм ... не мога, не виж
дам. Само .нещо се чернее... Хайде, д’е. 
ходи, върви. Друг човек ли? Ето то вече 
накъде циганите , ..

— Боже, каво ли ново носят те... два
мата ? ... Сигурно от градо- идат поолекна 
на сърцето па баба Стана от тази сладка 
надежда.

Те сигурно ще й кажат. Ще речат така 
н така се говори, ще бъде. На, времето 
си върви. След -седмица и срещата тряб 
Да стане, а никой нищо не й.казва. Не че 
не знаят, знаят хората, ала пе искат да й 
нажат, мълчат си като заляни. Езиците им 
ее вързали, дано, зад зъбите — кълне ба- 
ба Стана,

престол, гледаше нагоре към воденичарска 
махала, където шосето се губеше между 
клонестите зелени овошки, приветливо на
вели клони -към земята.

През други дни, когато полската работа 
ие бе -привързала селяните на -ниви и ли
вади то това шосе се точеха хора — щом 
пукне зора па до късна вечер. Някои Оти
ваха па- пазар -в Крива паланка: носеха 
ябълци и ракия или вълна и сирене, а до
карваха по-евтина сол, донасяха пъстри 
басми на булките и дъщерите сн и бели 
симнтн на децата. Други занимаваха на 
по-далечен път, трети Отиваха в Босиле
град, а групи младежи се хашлаеха до 
общината и кооперацията, до лесовдъцня 
разсадник в съседното село. да обходят 
момичетата в него. Обаче сега, когато бя
ха прецъвтелн -пъстри ливади, буйни ца
ревици израснали до почти до колена, а 
житата па припеците -се-белнели — ха да 
викнат жетва, всички годни за работа из
лизаха отдома в зори и на мрак се връща
ха -изморени, капнали за сън.

Шосето бе безжизнено и -пусто. Праш
на змиевидна дъга се извиваше, издигаше 
•се към хълмове, спускаше в падини и се 
виеше край реката, у-несено в мечтателния 
н шепот. Само когато слънцето задреме 
зад Спасино гумно, -като се прнквечерн, то
гава започнат по шосето да скръцат 
ко натоварени коли със сено, па до сред 
нощ.

всичко се -сливаше с

— каза -пътникът като продължи -пътя сн.
— От кои си? Не мога да те позная-— 

тръгна подир него баба Стана.
— И мама вече не ме познава, кали ие 

-си вървя дома.
— Ама -д'е стани, почини -сн малко и да 

те питам нещо — спря гз 'настоятелно тя.
— Ба, — немам време за губене — 

обърна се той наднре — пътят ми е дъл- 
жсчок. Още много артинн и падини ме
чакат...

Та, откъде идеш, момче, -рече?
— От градо ... отдалеко.
— А какво пи правил там?
— Кои знае какво съм правил ... Къщи 

правя, нови, високи... По два-три етажа.
А како думат сте за срещата, за на 

■граница ... ще пуснат лн, а? 
криви глава, че по-добре да чуе, нищо да 
ие пропусне.

и -пона- теж-ва викна

Никой нищо не говори, не знаят Баба Стана седеше на целината ,и очак 
ваше други хора. макар и от ливадите и 
нивите, но тях да нита — 
тях да излезе до махалата.

-нищо.
— Не знаят, викаш?! — 

как хора могат това да не знаят. В града.
очудн се тя разпита ... Ссърдита, че От нея всеки по
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... в СР Сърбин има 2,000 
културни и кооперативни до
мове, от тях половината още 
не са довършени.

!!и Всички сме, п цо-гол«ма или по-малки степен убнйцИ па 
своето собствено време. На различни начини се опитваме да 
го убием.

САМИ:
„Поручика Дръвенцики набра скорост. Милиционерската 

„Варшава“ бързаше ст>с силно пискаме на сирената. Изглеж- 
■ да. че този път Черния Стефан няма да избегне ръката на 

правдата, когато отведнъж. . .“
Да, добрата лектнра е сигурно средство за убиване на 

времето индивидуално. Иначе, времето мбзке да убиваме н
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. . . СР Сърбия има 640 кул
тури о - х у д л ж сстве! I и д-р у ж ес т в п. 
През последните години чис
лото на 
па, мо
инте програми расте. От тава 
число 135 работят па езиците 
ма народиоостите: унгарски, 
румънски, ши-птарски, турски, 
български и др.

ф * ф

□□
а 1 I
□ а

е а м од ей ц и те намаля- 
качеството ма подготве-

□ □
п □
□ □

ПО ДВАМА:□ □
— Света река на Г.
— Ганг.

Отговаря. Домашно животно с четири букви?
— Куче.
Времето може да се убива

□ □
— Бай-Вене. в неделя ще гласу
ваш за ССРН?
— Кой е този кандидат, аз зная 
за двама — Анани и Стойне!. .

О □
□ □
О П / Представител по „Юс“□ и с трима, но най-добрс □
а □

С ЧЕТИРИМА:
— Два пика.
— Контра.
— Вървим.
Груповото убиване на времето се 

През работното верме:

□ □ В СР Сърбия след война
та са постигнати огромни пе- 
зултати в разшггмето на худо
жествен лто творчество. Значи
телно е нараснало числото на 
художествените творби и худо
жниците. В Републиката днес 
,има 2.777 художника — члено
ве на художествените друже
ства: писатели 342, художници 
834, творци на филмовото из
куство 371, актьори 548, и ху
дожници ма балетното изкуст
во 126.
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ПОЛИТИКА преди 43 години 
бр. 5898 от 24 септември 1924

АКЦИЯ НА ЦАРИБРОДСКА- 
ТА ЕМИГРАЦИЯ И КОМУ
НИСТИТЕ

валидна и бяха вдигнати във въз 
духа с динамит, се появиха и у 
«ас.

П□
Дневен ред:
1. Доклад на стария управителен съвет
2. Разискване по доклада
3. Избиране на нов съвет
4. разно
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На 2 т.м. двама .непознати раз- , 
бойииха .са нападнали пощалио- 
нната .кола между Кюстендил и 
Бсоилеград. застреляли стражаря 
и ранили лощалиона, «прасили 
10.000 лева и много колети и из
чезнали.
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Царибродската емиграция в Со 
фия започна от скоро да прави 
пропаганда в околността на Ца
риброд по подобие на Македон
ската организация. Няколко пъти 
опециалчш куриери премесят през 
трапищата различни пропагандни 
материали и напътствия за сел-

— Докторе, независимо от това, 
че не пия. не пуша и вге общувам 
с жени, чувствувам такава болка
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НАШ ИЗСТОК преди 3'3 години 
Цариброд, 7 януари 1934

... в СР Сърбия 84 ма сто 
от територията на Републиката 
е обхваната с телевизионна 
мрежа.

в главата, качето че ли я стиска 
железен обръч.

— Както изглежда, отеснял вн 
отговаря профе-

— С любов ата шега не бива — 
казва чиновникът в брачното бю-

— Каква т« шега 
младоженецът — женя ое за тре
ти път.

До кога така?
НЕПОНОСИМО СЪСТОЯНИЕ 
В РУДНИК ЕРМА
Тежкото икономическо състоя-ПОЛИТИКИро. * * *

отговаря
е о:реолът 
оорът. ... в СР Сърбия на седем 

жители принадлежи по един 
радиоапарат, а на 36 жители 
един телевизор.

В края на миналата година 
в Сърбия е имало 1,002.466 
радиоапарата и 284 925 телеви
зора.

35 ние не е засегнало само (управата
...... на .рудник „Ерма“, но и други пре

ского население как да се органи- дггриятия и частни лица. Но все 
зтграт. Неотдавна властта залови пак, други предприятия нещо прав

ят поне малко да облекчат езоите 
тргудов.и хора. Обаче, управата на 
рудник „Ерма“ изглежда, малко 
лър.и сметка за другите. Така 
преди няколко Дни една група от 
25 работника тръгна пеша от руд
ника за Ниш за да поиска интер-

Нашият
календар

•на границата огромно число афи
ши. които били предназначени за 
царибродчани. С тях се 'Подкачват 
с оръжие да отбраняват своята 
„българска" националност. Комен 
данта в Цариброд веднага извика 
някои по-видии граждаии .като ги 
призова 'къщ лоялност. А когатс 
те започнали да отказват връзки 
те си с емитрациятата, той хвър 
лнл пред тях намерените револю 
ционни материали.

. . . англиският учен Чарлс 
Тейлор е обнародвал в списа
нието „Психологическа зооло
гия“ статия, с- която доказва’ 
че .рогата на козите имат ар
терии които имат способност 
да намаляват и ускоряват кръ. 
вообръщението.

шмм » чтщ

екия народ, че Словения лежи на 
такова географическо място, че 
фашистките аиигн първо към нея 
ще посегнат.

В Матшфрста също така се ка
зва. че правителството на Стоя
диновци и Карошец не само няма 
да защити словенския нарои, но 
със .своята политика подпомага 
най-големжте му неприятели в 
подготовките им за нови за.воева 
ния. Манифеста, подчертава, че 
словенският народ ще се бори 
против фашизма.

На конгреса бе избран ЦК «а 
КП Словения. За секретар «а ЦК 
бе избран Франц Леокошек, а за 
членове Едвард Кардел, Миха 
Маринко, Жага:р, Пегща Кардел 
и др.

•На 17 сюещу 18 април 1937 го
дина в Чебини. край Тръбовле, е 
започнал работата си Първ'ият 
конгрес на КП Словения.

конференция на 
КПЮ бе решила в интерес на за
силената борба, на национарното 
влияние и заран създаване на 
сюбетвеии .кадри от редовете на 
работниците да .се .създават ® рам 
Ките на Комунистическата партия 
на Югославия първо КП на Хър
ватско и 'Словения, а .в най-близ
ко бъдеще и КП на Македония.

В доклада, който бе поднесен 
от другаря Едвард Кардел се из- ' 
тъкваше, че е нужно окончателно 
да се срути .срамният закон от 6 
януари, а творците на този закон 
да се изведат пред същ. Другарят 
Кар|дел бе изтъкнал, че бъдещето 
на словенския народ и неговото

НКЗАШКАВ 1Ю.ИЩПСН -1111 ГНИШАВА преди 55 години от 
7 юли 1912 година

ДРЪЗКО НАПАДЕНИЕ
венция от Банското чправленше. 
за да се изплатят на работниците 
дължимите суми пари.

Във връзка с това Банското 
управление даде нареждане на 
Управлението .на рудника в срок 
от 24 часа ла изплати надниците 
иа работниците. ВмеОто това упра 
вленнето на рудника съобщи на 
работниците да чака-г присъдата 
на съ да. И работниците сега се пи 
тат: Може ли да чака гладен чо
век. а има честно заработени па
рични средства?“

И в името на тези бедни хора 
в 'рудника, ние питаме управата 
докога ще бъде така?

Четвъртата Т: <
По подобие на безстрашните па 

рижки апаши автомобилистите 
Боно, Гарни и Вале, които запла. . . Американският военовъз 

душен флот е формирал коми
тет от специалисти, които тря
бва да изпитат съществуване
то на така наречените „неиден 
тифицираии летяци предмети“. 
За финансирането на тая ра
бота са предвидени 300.000 до
лара.

гНИШАВА
€едммченъ- Независичъ ВЬстнинъ

И Чалмигмь-

шиха цяла Франция и които на
мериха емв^гга .си е развалините 
на къщите, които бяха тяхни скри

Нслакюръ — С«0-

Практични съвети то чиста суха стоманена игла. Ко
гато млякото е чисто, щом изва
дите иглата, на върха й се за
държа капчица ,ако е оводено —

Когато печете месо във фурна, 
поливайте го само с гореща вода 
или с бульон. Студената вода вт
върдява месото.

!На 17 април 1941 година в сгра 
дата на Чехословачкото посолст
во бе подписана капитулацията на 
бив. юпоСлавока армия. С това 
престана да съществува КраЛрвн- 
на Югославия, държава, която бе 
построена върху национално не-

същесгвуване е „гарантира™ са
мо в братския съюз на свободни
те народи на Югославия.

По повод Първия конгрес на 
КП Словения вестник „Комунист" 
писа. че конгреса р посочил голя
мата опасност, която предстои на 

а особено

За да съхраните по-добре кра
вето масло, трябва да го държите 
в непрозрачен съд. Под действие
то на светлината маслото пожъл
тява и започва да дъха на лзй. 

* * *

не. * * ф

* * *
Говеждо месо, което е твърдо, 

може да стане крехко и уври бъ
рзо, ако от вечерта се натрие от 
всички страни с горчица на прах. 
Преди да се сложи да ври, то 
трябва да се измие със студена 
вода.

За да не загори млякото, сут- 
ляшът, грисът с мляко и пр., ко
гато ги варите, предварително на
мажете съвсем леко дъното на 
съда с олио или прясна свинска 
мас.

югославските народи, 
на Словения от немския фашизъм. 
Бъдещето на словенския на.род — 
писа тогава „Комунист“ може да 
се замисли само в рамките на 
Югославия, изпраждеота като Фе-

Можете лесно да познаете дали 
прясното мляко ,не е оводнено по 
следния начин: потапяте в мляко-

ровнехправие т експлоатация на 
широките народни маси.

Б Ник.

дератнвна държава.
От Компреса на КП Словения 

бе изпратен Манифест щ-о 'словен
ския народ. В този Манифест се 
обръщаше внимание на Ротация■словен-
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