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Разбира се, за разрешаването 
на идейните задачи в процеса 
на реорганизацията решаваща 
роля има активността на Соци
алистическия съюз, профсъзите 
и Съюза на младежта. Нашето 
динамично вътрешно развитие и 
проблемите на обществената ре
форма, както и по-нататъшното 
укрепване на самоуправлението 
представляват богато съдържа
ние на обществената активност 
и на идейната борба на кому ние 
тите. И световните проблеми в 
разрешаването на които Юго
славия е много ангажирана, съ
що са поле за идейна работа на 
комунистите в обществените ор 
ганизации.

Ако към реорганизацията 
на Съюза пристъпим от тези 
конкретни въпроси и ако анга
жираме нашите трудещи се да 
станат още по-деен фактор, ще 
създадем условия да се отстра
ни демагогията и борбата , за 
лична власт, а всички задачи 
ще станат задачи на всички.

орга- 
трудовите 

духа
Сътрудничеството между 
ните на комуната и 
организации е условие в 
на реформата да

Очевидно е. че реорганизаци
ята на СЮК — т. е провежда
нето на решенията за промени
те в начина на организирането 
на комунистите не значи само 
организационна реформа на 
СЮК, нито пък някаква поп
равка на Съюза, „но това е не
гово по-нататъщно подготвяне 
за авангарден борец на самоу- 
правителното общество“. Сега, 
когато е в разгар работата по 
провеждането на задачите за 
реорганизацията на общинските 
организации, не е зле да се за
питаме какво значи това: „по- 
.нататъшно подготвяне на Съю
за за аванграден борец на само- 
управителното общество“. Име
нно, сега е време комунистите в 
нашите общини, особено в Боси 
леградска община, поради вече 
известните несъгласия по време 
на изборите, да се обърнат към 
съществените задачи които про 
излизат от реорганизацията на 
Съюза, т.е. от обществената ре
форма. Много задачи останаха 
нерешени, както в стопанство
то така и в обществените служ 
би, защото самоуправителните 
органи бяха парализирани от 
непринципиални борби между
различни групировки. ______

Въпреки че в разискванията 
за реорганизацията у мнозина 
комунисти имаше дилеми, не
разбиране и отпор, струва ни 
се, че за комунистите в Димит
ровградската и особено в Боси- 
леградската комуна дилеми ня
ма, защото своите идейни сили 
и знания могат да насочат към 
превъзмогване на тук 
появилото се разцепление и да 
се обърнат към задачите на са
моуправителните тела, трудови 
те организации и комуните. Раз 
бира се, това налага да се осво
бодят от личните преокупации, 
стария практицизъм и инертнос 
тта.

се решават 
проблемите в производството. 

' производителността реализация
Така щета и разпределението, 

се съживи работата на самоуп
равителните органи и трудови
те колектив, за да разрешават 

„вътрешни проблеми“ и 
проблемите на цялата 
Нима тук няма конкретни зада
чи за идейна борба на комунис 
тите? Събранията на избирате
лите напоследък също 
голямо влияние в разрешаване
то на жизнените проблеми на 
населението. Струва ни се, че 
именно затова местните общно
сти досега не можеха достатъч
но да се утвърдят. И в някои у- 
чителски колективи има пробле 
ми за решаване. Значи, навсякъ 
де има достатъчно работа за и- 
дейна работа на комунистите. 
А тъкмо това го изисква реор
ганизацията на Съюза на кому 
нистите, с която се набляга за 
„престрояване в движението".

своите
комуна.

нямат

А. Л.

ОТГОВОРИНАШИТЕ МИРНИ 

^ ИНИЦИАТИВИ
Посланията на президента Тито до държавните ръково

дители на четирите велики сили и на други страни в света 
предизвикаха голям интерес и допринесоха за ангажирането на 
много фактори в кризата в Близкия изток.

Основната мисъл в тях е, че реалният път може да бъде 
открит само ако се отхвърли политиката на диктуването и пре
говарянето от
мисъл лежи в югославските идеи, формулирани в петте точки

таме

позицията на силата и нашествието. Именно тази

на Титовите послания, в които се предлага:
войски от териториите, които бяха 

окупирани след 4 юни 1967 г., и то под контрол на наблюда
тели на ООН;

— гарантиране сигурността и границите преди 4 юни на 
държави в тази област от страна на Съвета за сигурност 

или на четирите велики сили, докато не се решат спорните 
въпроси. За тази цел биха могли да бъдат настанени войски 
на ООН от двете страни на границата;

— свободно плаване в Тиранския провлак за всички ко
раби до окончателното решение на Международния съд;

— възстановяване режима в Суец, какъвто бе до 5 юни; 
след осъществяването на тези мерки Съветът за си

гурност и непосредствено заинтересованите страни да вземат 
мерки за разрешаване на останалите спорни въпроси, на пър
во място въпроса за арабските бежанци и свободното плаване 
в Суецкия канал на израелски кораби.

Титовата инициатива, според преценки на някои държав
ни ръководители в света идва на време и с хуманна цел, коя- 

постигната. Ангажирани са огромни сили в търсенето
Него-

— изтегляне на всички

Сега е време в самоуправител 
ните тела на общината, предпри 
ятията, кооперациите, училища
та и другите трудови организа
ции да се съживи борбата за 
обществената реформа. Деловито 
стта в кооперациите или е от
слабнала, или се състои само от 
търговия и изкупуване. Занема
рено е производственото сътруд 
ничество и кооперирането

производители.

всички

със
земеделските 
Тъкмо тук е идейното поле за 
работа на комунистите на село. 
Пред скупщините стоят крупни 
задачи за по-нататъшно разви
тие на комуните. Кок тия зада
чи ще се разрешават, зависи не 
от председателя, а от всички от 
борници и от идейната работа 
на комунистите — отборници.

то е вече
на решение за сегашната криза, която тревожи снета, 
вите послания откриват перспектива, защото се основават върху 
реалните човешки стремления и надежди.

МЛАДИТЕ СЕ ГОТВЯТ 

ЗА ИЗБОРИТЕ СИ
БОСИЛЕГРАД

работа или са заминали на ра
бота по други места. Конферен 
цията ще избере един делегат 

Осми конгресза предстоящия 
на Съюза на младежта на Юго 
славия, който ще се състои в 
края на годината.

то-уставът на Съюза на младежПРЕДИЗБОРНАТА дейност в 
26-те селски и 15-те училищни 
младежки активи започна тези 
дни и трябва да приключи до 

На изборните

та.
■ На изборните събрания ще се 
изберат нови ръководства на ак 
тивите — председател, секретар 
и касиер, както и по един деле
гат за извънредната общинска 
конференция на Съюза на мла
дежта, която ше се проведе до 
края на октомври. На нея ще 
бъде,приета програма за бъде
щата работа на общинската ор
ганизация.

На извънредната

За успешното провеждане на 
изборната дейност в организа
цията на младежта, която ще се 
занимава и с проблемите за ре
организация на същата, общин
ският комитет на младежта е 
ангажирал числен политически 
актив от младежи-активисти 
също се е обърнал

края на месеца, 
конференции освен разглежда
нето на досегашната работа ще 
се приемат плановете за бъде
щата дейност на активите. Съ
що така ше бъдат обсъдени и 
някои проекти за бъдещото ор
ганизационно устройство и за 
ролята и задачите на организа- 

младите. Това е .прое 
ктът на тезисите за бъдещите 
задачи на младежта в съвреме- 

обществено- политически

а
за помощ и

към първичните партийни
общинска 

конференция общинският коми
тет ще бъде попълнен с новоиз
брани членове на мястото на о- 
ния, които досега не са прояви
ли никакъв интерес и воля за

цията на
низации за по-успешно провеж 
дане на тия важни акции.нните

условия, за програмните начала 
на Съюза на младежта и проек Ст. Ст.
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Де Гол ще посети 

Югославия
V'&{Г??ГЦ%
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шщидента на границпти с 
дия преди всичко зарад своите 
вътрешни причини. Известно е 
че провеждането на „културна
та революция в Китай среша 
сериозна съпротива в страната. 
Затова се счита, че Пекин бие 
тревога китайците да се сплот
яват около Мао Цзе-дун, като 
разчита по този начин да лик
видира отпора срещу сегашната 
политика в страната.

Изострянето на отношенията с 
Индия ме е първата халка 
на китайското схващане, че 
.културната револ.ция“ ще пър
ви по-бързо ако вниманието на 
нацията се спре на „външната 
опасност". Китайското ръковод
ство вече води политика на изо 
стряне на отношенията и с Кам 
боджа, Бирма и Индонезия. Ми 
нистърът на последната страна 
Адам Малик съобщи, че неговото 
правителство е наредило на спо 
ите дипломати да напуснат Пе
кин, тъд като живеят в склад 
и се хранят благодарение на по
мощта на югославското и ин
дийското посолства. Китайски
те власти обаче не позволяват 
на индонезийските дипломати 

да напуснат Пекин.

Ин-Докато постоянното напреже
ние става нормално явление в 
Азия.' в съседния континент — 

миналата седмица

Ж ■■■ -ЗОн
Европа
мина под знака за по-добро раз 
бирателство между ' държавите. 
След посещението де Гол в Пол 
ша у нас гостува президентът т
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на ЧССР Новотни. Френският 
, министър-председател По^пиду 
бе на посещение в Румъния, а 
нашият държавен секретар на 
външните работи Марко Нике- 
зич води успешни разговори с 
френските държавници в Па
риж. Той предаде на президента 
де Гол поканата на президента 
Тито да посети Югославия. От 
френската столица съобщават, 
че генерал де Гол е приел Ти- 
товата покана със задоволство.

•Р Ш

Промишлени обейти в Димитровград

ЮГОСЛАВИЯ ДНЕС

МЕЖДУОоЩИНСКОТО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО —В СКУПЩИНАТА
У ТАН Б 

КИНШАСА
нататъшно усъвършенствуване и 
утвърждаване самоуправително 
стта на общинските скупщини. 
Вниманието ше бъде обърнато 
към работата на камарата на 
трудовите общности в общини
те, към функцията на предсе
дателя на общинската скупщи
на и контрола над законността 
на актовете на предприятията.

Общинските статути са прие
ти преди четири години. През 
това време станаха значителни 
промени в икономиката и об
ществено-политическия живот. 
Поради това е решено в скуп
щината да се обсъди прилага
нето на статутите в общините, 
както и някои въпроси във 
връзка с тях.

Твърде актуален става въпро-

мери на междуобщинско сътруд 
ничество някои съседни общини 
още не са се свързали икономи 
чески, пито са организирали об
щи комунални и други служби.
Има даже примери, някои съсед 
ни общини да си конкурират 
там, където е най-малко нуж
но. Достатъчно е да си спомним 
за „войната“ на някои автотран 
спортни предприятия, за удреб- 
нените фондове и комунални 
служби, за да стигнем до изво
да, че междуобщинското сътруд 
ничество е и полезно, и необхо 
димо.

Напоследък все повече се го
вори за необходимостта нашата 
страна да Се включи в между
народното разпределение на 
труда и за пълно сътрудничест
во между нашите външнотъргов 
ски предприятия на чужде
странния пазар. За разрешаване 
то на общите потреби на общи
ните е необходимо да обединя
ват средствата си, да образуват 
съвместни органи и служби и 
да развиват широко сътрудниче 
ство. Може да се очаква раз- 
искаванията в скупщината да 
съдействуват за осъществяване
то на тези тежнения.

Скупщината ще направи ана
лиз и на метода на работата 
на общинските скупщини. Това 
Ще е в интерес на тяхното по-
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Па есенните сесии Съюзната 
скупщина Ще разгледа редица 
документи, които се отнасят до 
развитието на самоуправление
то п общините, компетенцията 
на общинските скупщини и ме
ждуобщинското сътрудничество.

Бъпросът за укрепване на ме
ждуобщинското сътрудничество 
се поставя години наред и е ак 
туално почти толкова, колкото 
и нашата комунална система. 
Макар да има много успели при

В столицата на Конго, град 
Кишаса, миналата седмица се 
състоя конференция на Органи
зацията за африканско единст
во. В заключителните разисква
ния на конференцията взе уча
стие генералният секретар на 
ООН У Тан. В своята реч той 
призова участниците в конфе
ренцията да настоят да бъдат 
решени междуафриканските 
спорове.

От тази конференция по зна
чение заслужават челно място 
три решения. Първото е ръково 
ГИ№1ГМ», и» асЪоиканскитч стп»

сът за отношенията между тру 
довите организации и общински 
те скупщини. За това доприне» 
соха мерките на стопанската ре 
форма и пренасянето на раз
ширеното възпроизводството в 
предприятията. Съюзният секре 
тариат за законодателство и ор
ганите на скупщината вече са 
приели решение по този въпрос 
да бъде направена анкета, коя
то да бъде представена на ка
марите в скупщината.

. е по-изгодна? М. Г.

;ките събития в България принц Кирил, генерал Михов и профе 
сор Богдан Филов.

— Но, моля ви се, господа, аз си и- 
мам други задължения...

— Без усукване!
— Доколкото знам, господин Богдан 

Филов г0 няма — поомекнал камерди- 
нерът. — Негово височество принц Ки
рил и господин генерал Михов са тук.

Лев Главинчев и подпоручик Бан
ков влезли в стаята на принц Кирил.

— Ваше височество, в името на на
рода се налага да ни придружите — за 
явили му те.

Обърнали се и съгледали 
който се отправял с бърза и твърда кра 
чка към тях.

— Това ще е дежурният по караула 
пошепнал

офицер.

на двореца 
Банков на Лев Главичев.

— Ще се разберем — отвърнал Гла
винчев.

— Как и защо сте попаднали тук? 
— строго попитал поручикът, прибли
жавайки към тях.

— Без много шум, без много шум!

подпоручик

УгА СВОБОДТА Още при влизането им принц Ки
рил проявил неспокойствие, а след чу
тото съвсем загубил 
Побледнял, загризъл 
знаел какво да каже. Най-сетне прого
ворил:

— Извинете, обаче не ми е възмож
но. непознати господа. Пък и установе
ният ред, конституцията...

— Ваше височество, не ни принуж
давайте да прибегнем към сила!

— Не! — пресипнало и истерично из 
викал принц Кирил. — Не! Как смее
те да допуснете подобно нещо? Аз не 
мога да преживея такъв срам: не ня- 
кой друг, а принц Кирил да бъде арес 
туван! Аз не съм случаен... Пред ли
цето на целия свят да бъда арестуван! 
Ужас! Та вие ще опозорите България! 
Есички вестници и радиостанции зад 
граница ще гръмнат!. ..

Ръцете му треперели. Главата му 
също треперела..

Главинчев и Банков внимателно го 
гледали. Не могли да разберат дали на 
истина е загубил самообладанието си иля 
играе роля.

— В името на народа трябва да ни 
последвате! Още в тоя момент! — пр° 
звучало ново предупреждение.

самообладание, 
устната си, не— полугласно го предупредил Лев Гла

винчев, извадил пропуска, казал паро
лата и продължил. — Идваме по наре
ждане на правителството. Трябва да 

.’ ‘ гоемем регентите със, себе си.
Дежурният по караул на двореца се 

смутил. Лев Главинчев му наредил да 
прибере войниците в караулното.

— Тъй вярно, ще изпълня нарежда
нето ка народното правителство 
явил дежурният по караула и потеглил 
към караулното помещение.

В същото време обаче недалеко от 
тях случайно се намирал камердинерът 
па принц Кирил, Той забързал към 
.-Бореца.

— Този като че ли разбра за какво 
става ду^а — рекъл Лев Главинчев и 

•'. .тпкеч викнал:
—. Ало, приятелю! Я почакайте!
К.-мердинерът спрял...

• —Накъде забързахте- тъй?
— По работа Назначили са

1ето на
ИЛ

за-ггите принц 
една от най- 
птември. Тря 
>еца, където 
с и предизви 
ворцовата о- 
■ша се спра- 
от ръководи 

:е тогава ми 
в. Те влизат 
готварницата 
оградата на

. ■"....................

ме тук
не за хайлазуване, а - за работа! — дръз 
ко отвърнал камердинерът.

— Я тръгвайте с нас! Ще ни посо
чите помещенията, където се намират

— сепнал гх
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След граничния с-ьйор при Стрези**ирови и

Петнене 

Л.бава традиция
ху

*

■
Към тридесет

сеНсрещнаха°СЛаВИЯ1’/1 
при Стрезимировци. 
да кажем, че не знаем 
хиляди от тях бяха 
черна борса.

съб^аЛ0^ГожЪеТЯбТи°Т.ВЛаСИНа Д° 
маше да бъде толкова 
ко тук се препродаваха стоки са 
1°пКНаШата страна и Бълга-
^'»°баЧе Като се знае> че по
край това стотици хиляди дина 
ра и хиляди левове бяха обезпечени

проблемът нясептември 
Веднага 

колко 
дошли за

голям, а-

Хубавото слънчево време бла- 
гоприятствуваше хората .да пре
карат весело тоя изключителен 
ден под многобройните палатки
на просторните ливади _
чеио, скара и хубави 
Богатата програма, 
местно бяха подготвили 
български ансамбли, 
постоянните посетители 
събори с настръхналост 
спомнят за по-раншните 
когато

за годишна почивкапр^з идната година, тогава тряб 
па да се каже, че туризмът и в 
/.гшата страна и в България ще 
оагуби много. И това дори мо
же да се приеме, ако тук ня-

с пе-
питиета. 

която съв-
наши и маше и 

допринесе
огромно количество и- 

талиански стоки, които 
гайни пътища от Триест дойдо
ха чак до Стрезимировци 
препродаваха

по нез-на тия 
да си 
среши, 

двете

Залесяването не е единственият проблем 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН В БОСИЛЕГРАДи се

пред очите на

НА БОРБА С ТРУДНОСТИТЕгражданите от 
страни спореха кой

компетентните органи.
И сега, когато събора 

когато
е прав, 

кой е по-добър комунист .. 
Днес е друго. Това

и мина,
на хубавите ливади при 

С трезимировциго няма ве останаха само 
следи от богатите трапези, 
то много хора от двете страни 
ще понесат хубави спомени от
не ви

че. кога-
Обаче .. . има нещо, което то

зи събор, както и
На 15 този месец в Босиле

град се проведе третото заседа
ние на общинската конферен
ция на Социалистическия съюз, 
което протече в дух на делови- 
тост и взаимно съгласие в прие 
мане на решенията за бъдещата 
работа.

По първата точка от дневния 
Ред — политическа оценка на 
предизборната дейност на ССРН 
в провеждане на изборите за 
представителните тела — докла 
два председателят на конферен 
цията, другарят Любен Арсов. 
Той изтъкна, че досега няколко 
пъти е дадена комплетната пре 
ценка за широката предизборна 
дейност на съвместни 
ния, но пак се спря върху отри
цателните явления в изборната 
дейност, които са отнели много 
време и усилия за справянето с 
някои уклони, които са изостря 
ли отношенията между хората 
и разваляли предизборната по
литическа атмосфера. Касае се 
за пристрастните агитации и 
противагитации за кандидатите 
за народен представител, прове 
ждани от някои членове на об
щинската 
ССРН и членове на Съюза на 
комунистите. Последните не са 
се придържали към решенията 
на второто заседанина общинс
ката конференция на ССРН, 
проведено съвместно с общинс
кия комитет на СКС и ръковод 

ствата на останалите общински

обществено-политически органи 
зации от 5-април тази година. 
Според това съвместно решение 
на кандидационите събрания е 
трябвало да Се подържат канди 
датурите на тримата кандидати 
за народен представител, които 
са изтъкнати на повечето поли
тически конференции на ССРН 
и синдиката, а на избирателите 
да се предостави да се определ 
ят чрез тайно гласуване. Прис
трастието и непринципността о- 
баче са допринесли 
ние да се провали 
дейност да приеме 
Личните амбиции 
са се отразили и на фона на 
политическото положение в ко
муната, във всички области на 
политическия и стопанския жи
вот. С проблемите около изби
рането на общински 
тел, което се протакаше някол
ко месеца, това положение дой
де до своята 
фаза, когато 
ангажират и политическите фо
руми от републиката, за да се 
намери изход от задънената у- 
лица на стихията.

Арсов изтъкна, 
мосфера на преобладаваща 
хийност в политическата работа 
много болезнени въпроси с пра 
во са повдигани от избирате
лите. Някои хора обаче 
тоявали да ги преувеличават и 
драматизират, така че те 
възприемали призвук на мест-

нически и шовинистически на* 
троения, въпреки че тежнение
то им е било да се компроме
тират отделни личности.

Въпреки тия пропуски избори 
те са били и акция с редица по 
ложителни резултати, които са 
известни. На ръководствата на 
ССРН в нашата община пред
стои да премахне отрицателни
те последствия от предзборната 
борба и да сплоти 
коло новоизбраните хора в пред 
ставителните тела. Трябва 
се обърнем с - 
ните проблеми и с общи 
Да търсим тяхното

другите по 
тази граница, връща назад и 
хвърля петно върху тях.

Цъфти черната борса 
трабандата.

Не'зная да 
от някелкото стотин коли и дру 
ги превозни средства е имало 
разни стоки за черна борса, о-

познанства на млади и 
стари, когато прегръдките 
станат само въздишки, ние се 
питаме, защо се позволява вър
ху тия хубави страни на събора 
да падат петна на спекулата и 
контрабандата.

Нима няма начин това да не

ще
и кон-

ли във всичките

членството о-
това реше- 

изборната да
лице към жизне-стихиен вид. 

неуминуемо усилия 
решаване, 

заключи на края другаря Арсов.заседа-

Без разисквания конференция 
та единодушно се съгласи с док 
ладването на председателя на 
същата.председа-

Оживени дискусии се развиха
кулминационна по въпроса за приложение на 

новия закон за здравно 
ряване

се наложи да се осигу-
на селскостопанските 

производители, по който доклад
другарят Иван Митрев, ди

ректор на клона на завода 
социални осигуровки в Босиле
град. За финансиране на

ва
за

конференция на здрав
ните осигуровки, предписани в 
новия закон, комуналната общ
ност за осигуровки във Враня 
към която се числи и община 
Босилеград, предлага два вари
анта: облагания с 15 на сто от 
кадастърския доход и от 6 до 
3 хцляди динара 
зависимост

че в тая ат- 
сти-Колцина ли бяха спекуланти?

баче зная, че в много от тях е 
имало. Защото на такъв излет 
не току тъй се идва от места, 
отдалечени двеста или повече 
километра, когато се знае кол-

се позволи поне под знамената 
на нашите две страни, които се 
развяваха на откритата грани
ца?

са нас-
на книжка в 

от имотното състоя 
ние на стопаните за десет вида 
стопроцентни облаги или 25 на 
сто облагане от кадастърския 
доход и 800 динара по книжка 
за ползуване на досегашните об 
лекчения и права в областта на 
здравеопазването. И ло единия,и 
по другия вариант облагането 
на селскостопанските произведи
тели ще се обсъди ца събрания- 
тта в местните организации, 
мто трябва да се проведат до 
края на този месец, понеже зако 
нът ще се прилага от 1 -

са
А. Л.
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— Господа, приятели — все 
се обърквал и бледнеел 
гент. — Вие и вашето правителство иг
норирате фактите. Разсъдете, провере
те. И ще се убедите, че аз, принц Ки
рил, регент на България, имам немалко 
заслуги! Заслуги към тоя изстрадал бъл 
гарски народ... Аз съм защищавал ин
тересите му дори пред Хитлер... Аз ви 
наги съм проявявал едно твърде либе
рално отношение към вашето револю
ционно движение. Аз ще ви посоча сви

повече — Подпоручик — обърнал се принц 
Кирил към Банков. — Заповядайте на 
вашите хора да не насочват оръжието 
си към мен. Не мога да понасям оръ
жие, насочено към мен. . .

Молбата му била удовлетворена.
Двамата' регенти се

птръгнем, но разрешете на моя камер- 
динер да отдели някои вещи, от които 
Ще се нуждая. ..

— Нямаме нишо против.
В една от съседните стаи бил от

крит и генерал Михов. Четял „Българ
ска енциклопедия". В началото се сму 
тил. После си дал вид, че не се стра
хува от бъдещето си.

— Щом има нареждане да ви при
дружа — отговорил той, — ще ви при
дружа.

принцът ре- П

В

в

:
о

инастанили на 
предната седалка до шофьора — кола
та била голяма. Лев Главинчев и под
поручик Байков седнали отзад. Шофь
орът се приготвил да даде ход. В тоя 
миг приближил камердинерът на принц 
Кирил.

ко-и
в
в октом

ври тази година. Конференцията 
реши да се проведе широка 
яснителна работа по 
ла, а мненията да се 
предвид, при премането 
чателни решения 
завода за социални 
във Враня и 
вителни органи.

Конференцията
изменения в

■
а раз- 

всички се-— Мозке би искате да вземете със 
себе си някакъв багаж? — попитал Лев 
Главинчев.

детели...
— Моля за разрешение— Ваше височество, тъкмо затова е 

нужно да ни придружите. Ще съобщите 
вашите доводи и свидетели пред ком- 
петентите органи на народната власт.

Кирил дишал учестано, изплашен и 
гузен. Над веждите му блестели кап-

аказал
той — на раздяла да целуна ръката на 
моя господар...

вземат 
на окон 

от страна на
а

— Не — казал генерал Михов. — 
Ще взема само книгата, която четях 

„Българска енциклопе-

в

—Целувай, ама по-бързо... — из
мърморил Лев Главинчев.

Камердинерът притеглил 
та ръка на принц Кирил, целунал я ня 
колко пъти, а след това посочил с ръ
ка към една мощна военна кола, марка 
„Додзк", която се намирала 
вход на двореца.

— Аз ви казвах да г^обързате. Ваше 
приведеният ка- 

мердииер и в гласа му се долавяли но
тки на плач. — Колата беше готова. С 
бронирани стъкла и гуми...

Принц Кирил тъжно поклатил гла-

п осигуровки 
неговите самоупра■преди малко 

дия". Интересна книга...
— Можете...
— Чувствувам необходимост, госпо

да, да направя една декларация — за
явил той. — Впрочем, ще я направя на 
друго място, но нека и вие да я чуете. 
Извършва се, господа, съдбоносна гре
шка с арестуването ми. Защото като 
кадрови военен командир аз винаги 
съм имал добро държание към българ
ския войник, а по-късно като полити
ческо лице съм проявявал добро дър
жани^ и към населението на нашата 
страна. Застъпвал съм се за някои пар 
тийни функционери и особено за фун
кционери на Земеделския съюз... Аз, 
господа, съм спасявал доста хора от бе 
силната и от куршума...

Главинчев и Банков проверили за 
Богдан Филов, но разбрали, че той дей 
ствително не е в двореца.

Излезли от двореца по същия път: 
през готварницата. Край колата до за
дния вход чакали останалите двама от 
групата. Щом съгледали регентите, те 
насочили
Принц Кирил изпаднал в страшна нер 
вня криза.

Камерадинерът му започнал да го 
успокоява, но Кирил не го чувал.

ш
ва
■
■
а

отпусната-чици пот.
— Позволете ми да си помисля ня

колко минути — помолил той.
— Позволяваме.
Той наистина се опитал да съ

средоточи мислите си, но това не 
му се удавало.

— Бих желал да си взема пижамата 
— казал тоЛ след малко.

— Можете...
Пристъпил към леглото, постанал

извърши СЪОт 
-1 правилата 

организация съг-
ветни
на общинската 
ласувайки гидо задния в с правилата на Ре 
публиканската конференция на 
ССРН на Сърбия.

2
: Въз основа 

иа тези изменения беше избран 
нов контролен съвет на общин
ската конференция, а за пред-

височество казал В

■
И

■
:
■акъм пижамата и в същото време пъх- 

нал ръката си под възглавницата. Из
мъкнал малокалибрен 
бавно го насочил към слепоочието си.

Лев Главинчев и подпоручик Бан
ков не побързали да се намесят, 
движенията му било съвсем очевидно, 

на Фердинанд Ко-

седател на същия 
Иван Андонов.

другарява. . . П

След около час подпоручик Любен 
Банков ни докладва, че' регентите — 
с изключение на Богдан Филов 
намират в съофийския централен зат
вор. Бяха настанени в двете килии не
посредствено до главния вход. Държа
нето към тях бе безупречно. Дълго пре 
ме получаваха храна от дворцовата ку
хня.

аИпистолет Формирани бяха четири сек
ции на общинската конферен
ция и секретариати от по седем 
членове.

Единодушно

в

се □
От и

в
беше прието 

предложението на изпълнител
ния отбор другарят Панайот Дой

а*ге ло-малкият син 
бурготски няма абсолютно никакво на 
мерение да си тегли куршума. .. Май
стор на - позите през целия 
той им останал верен и в тоя момент.

— Ваше височество 
Лев Главинчев,

В

и

чинов да се освободи от длъж-■си живот,
Що се касае до Богдан Филов той 

също не успя да избегне ареста. След 
пет дни, на 14 септември, докогато се 
укрива във вилата на една чужда ле- 
глии-у п Чамкорил (Боровец), той също 
бе задържан и пратен в Софийския цон 
тролеи затвор. Според п „Поглед“

■ пост секретар на общинската
■ конференция, а на негово място 
; да се избере другаря Славчо Со 
5 тиров, член на Републиканска- 
5 та конференция на ССРН в Сър
■ бия.

обадил се 
най-учтиво ви мо- автоматите си към тях.

лим до ни предадете оръжието си.
Принц Кирил въздъхнал горчиво и... 

подал пистолета...
— Заповядайте — казал той, — Ще Ст. Станков
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НА СТОПАНСКИ ТЕМИ
»■ <* ПОБЕДНИ ГОДИНИI 'а

Вход — 

прозореца!
От п промишлен стта и минното 

дело (над 71 на сто). Най-голе- 
ми капиталовложения бяха да
дени за построяването на фа
бриката за гумени изделия, 
реконструкция на „Циле" и 
преминаването му от занаятчи 
йско към промишлено произ
водство. През 1966 година за 
модернизиране на производ
ството и отстраняването на тес 
сните „гърла“ в производсвото 
— бяха вложени 159 милиона 
стари динара. Значи, за 10 го
дини (1956—66) в основните 
фондове на стопанството са 
вложени над 2 милиарда 
милиона стари динара, 
инвестиции нарушиха дотогова 
шиите пропорции и отношения 
в комуната. Коренно се изме
ниха жизнените условия, отно
шенията между хората, схва
щанията и изискванията .им. 
Това е разбираемо защото в 
края на миналата година бру-

що 430 699 хигяди динара.
включвайки

До 1956 година в Димитров- 
иищо особено не ста- 

Димитровград беше мал 
кп изостанало градче. Но така 
не можеше да остане завина
ги. Трябваше да са осигурят у- 
словиа за стопански напредък. 
Общото Икономическо 
тие на страната 
средства за подпомагане на и- 
зостапалите области 
ното стопанство. За 
през 1950 година се дават по- 
-големи влагания в димитров- 

стопанство. И през

разми източници, 
и местни средства, били вложе- 

към 873 000 000 стари дина
ра. В 1963 година започнал 
строежът на нови 
обекти — цех за обвити гуме
ни нишки при каучуковия ком 
бинат „Димитровград" 
основи бяха поставени още 
1960 година. Одобрен бе заем

„Меха-

градско
Баше.през ни.

стопански

разви- 
натрупваше чиито

в
в народ-

Твърде необикновен спор е 
изникнал между Бюрото за ра
ботна ръка в Димитровград » 
Тиуомир Виденов, служител 
отдел жилищни въпроси на ко
муналното предприятие 
га“. Необикновеността не е 
самия спор, а в неговите послед 
ствия.

Преди близо една година Бю
рото за работна ръка бе преме
стено в сградата на бившата ам 
булатория. Разбира се, като при 
това получило нужния договор- 
решение от жилищното пред
приятие. По-късно тази сграда 
била определена за квартири и 
Тихомир Виденов получил реше 
ние да се настани. В решение
то било назначено, че и поме-

Бюрото
спадат в квартирата. Отначало 
Тихомир заел само една стая 
и някой помощи# помещения. 
Коридорът обаче бил общ.

Но от 17 август т.г. Тихомир 
забранил минаването на хората 
през коридора. И сега ако ня
кой иска да уреди нещо в отде
ла трябва да влезе не на вра
тата, а през прозореца. Мнози
на дойдат до прозореца, покла
щат глава в недоумение и из
ненада и се връщат.

В Бюрото казват, че Тихомир 
своеволничи, щом постъпва та
ка. Но и той си има свои доводи 
— той е получил решение за 
квартирата. И вместо тя да бъде 
опразнена, той трябва да се пре 
върне във вратар, за да зат
варя вратата зад дошлите. Ос
вен това, той е баща на две мал 
ки деца, които се нуждаят от 
тишина.

В случая не взимаме 
страната на Бюрото,
Тихомир. Учудва ни само как 
компетентните на Завода за зае 
мане на работна ръка в Ниш до 
сега не са предприели необхо-

пръв път за реконструкция па 
нкк", заем за 
мотела
гсстилничарски обект, с което 
Димитровград започна да се 
приспособява към нуждите па 
все по-динамичния 
туризъм. С 
на производствените мощности 
увеличаването на производсво
то в реконструираните цехове 
в „Циле“, „Братство“ и „Свобо
да“ икономическата мощ на

построяване на 
първият съвремелв градското 

1957 година националният до
ход на глапа от населението си 
остава нисък. Низък си остава 
и през 1959, макар че е увели
чен с 84 на сто. През 1957 го
дина този доход възлизаше на 

. 28 000 стари динара.
С първия петгодишен 

фактически започва стопанско 
то развитие на Димитровград
ско. В края на 1900 година об- 
ществин бруто-продукт възли
заше па 179 660 000 стари дима 

националният 
91 607 000 стари дииира. Възхо
дът беше голям, но и занапред 
си оставаха големи разлики ме 
жду националния доход на гла 
па от населението в общината, 
околията, републиката и стра
ната, в СФРЮ тази категория 
възлизаше на 139 740, в СР Съ
рбия 128 530, в околията 88 040, 
а в общината — 40 500

„Услу- 434V" ——
Тезив транзитен 

активизиране на

план
№ Ш стопанството в общината рязко 

се увеличава. През 1964 годи-

доходра. адимото, за да улеснят работата 
на своите служащи. И още не
що — нима и компетентните в 
общината не могат да се намес
ят, за да се реши въпроса.

Въпросът не търпи отлагане. 
Първо, зашото гражданите са 
затруднени и не могат, да реша
ват своите въпроси, а второ при 
една такава обстановка и служе 
щите не могат да изпълняват 
длъжността си. Освен това ид
ват студени дни, а тогава вхо
да през прозореца е немислим.

Накрая да напомним и това, 
че помещението, където се на
мира Бюрото е в затънтено мя 
сто. така че непознат едва ли 
би могъл да се оправи и да го 
намери. А не е, че няма поме
щения в града. Общината, на- 

кръчми е 
помещения

щенията, които заема

стари
динара.

Със 115 902 000 ст. динара ка
питални вложения от 1957 до 
1959 година се засили развити 

в Дими
тровградско. 1960 година обаче 
може да се счита за преломна 

димитровградското 
вложените

ето на стопанството

година в
Отстопанство.

221 890 000 стари динара — 
125 807 0)0 са вложени в проми 

532 800 019 в зана-пример, за частни 
разрешила толкова 
на главната улица, а едно учре
ждение е забутала в затънтено 
място. Може би. най-правилно 
решение ше бъде, ако отделът 
се премести в общината, където 
хората без друго идват дошли

шлеността и 
ятчийството. Това означаваше 
път на промишлен възход на 
общината, която наскоро 
стане основен стопански отра
съл и главен източник на сред 
ства за нейното развитие, 
за тази цел трябваха още сред 
ства. Так.-> през 1981—1962 го
дина в стопанското 
на общината били вложени о-

ще
Доброволният труд е значителна помощ

:о-продукцията на общината 
5 милиарда възлизаше на 10 милиарда и 

989 милиона стари дина
ра, а националният доход — 
4 478 700 000 стари динара, а на 
ционалният доход на човек от 
населението
285 000 стари динара. В сравне 
ние с 1957 има значи увеличе
ние с десет пъти.

Паралелно с това се увелича 
ваше и бюджетното потребле
ние. Докато потреблението на 
глава от населението през 1959 
година възлизаше на около 
4 751 — в 1966 достигна 20 700 
стари динара. Построен е и 
ОдВ-препредавател, построени 
120 жилища, построени нови у- 
чилища, мостове, пътища, еле
ктрифицирани пет села.

Промишленият възход въз- 
действува и върху структурата 
на населението. Преди 11 
дина бяха заети само 544 ду
ши, а днес — 1 743. Стопанска 
та реформа не спря процеса 
ка заемане на работна ръка 

у защото предприятията увелича
Еат мощностите си. Поне някои 
от тя.х. Заетостта увеличи по- 

° треблението. Докато търговия-
° та на дребно през 1959 година
в осъществи оборот от 291 753 000

миналата година са продаде 
° ни индустриални стоки и сел

скостопански произведения де- 
° сет цъти повече. През 1959 го

дина някои стопански и други 
институции имаха по 1 специ-

□ алист с високо образование.
11 Миналата година бяха 26 на
;] брой, от които 23 с високо о-
и бразование. Тази година още
.и специалисти дойдоха в стзпан-
Ь ството на общината. Гимнази-
п ята обезпечи всички необходи-
□ ми условия да бъде верифици-
п рана, понеже с помощта на
п стопанските организации и об-
п щинската скупщина осигури
п кабинетно обучение и прие под
□ готвени преподаватели. С таки 

ва успехи едвали някоя подоб
на институция може да се п°~ 
хвали.

нито 
нито на на общественият бруто-продукт 

възлизаше на
и '851 милион стари динара или 
211 на сто в повече в срав
нение с 196) година, а нацио
налният доход — над 3 милиар 
да 564 милиона стари динара, 
или 266 на сто повече в срав
нение с 1960 година, 
националния доход през 
година възлизаше 
28,250 — през 1960 — на 49 500, 
.през 1864 — нарасна на 179 000 
стари динара. Това добре илю
стрира какво бурно развитие 
преживя общината в първите 
години на това десетилетие.

Нестопанските дейности пра
вят 70 на сто от обществената 
брутопродукция. Вторият петго 
дишен план (1961—1965) даде 
нови импулси на стопанското 
развитие на този край и град. 
За това време бяха инвестира
ни над 1 милиарда 794 милио
на стари динара и то предимно

!□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□азпсюооосшаосоааизоаспоо.1

да оправят различни въпроси. 
Така че и отделът би им бил 
„под ръка“. развитие

Ст. И.

възлизаше на

ИЗ БЛИЗКОТО НИ МИНАЛО Докато 
1957 

на общо

БОРБАТА ПРИ ЦЪРНООК
При второто нападение пробих
ме обкръжението и всички на
ши части успяха да се изтеглят.

На утре ден, т.е, на 7 май 
врагът бе извършил нападение 
на позициите, където бяха раз
положени нашите части на 
Църноок, с атака на празни по 
зиции.

От акциите и борбите в Боси- 
леградско . и Димитровградско 
през време на Народоосвободи- 
телната борба най-значителна е 
борбата на Църноок.

Борбата, която водихме с вра
га на 5 май 1944 година при 
село Тлъмино на Бистър ллани 
на, може да се счита като увод 
в борбата .при Църноок. Непри
ятелските сили, чието ядро се 
движеше по гребена на Догани- 
ца, ненадейно се натъканаха на 
нашите патрули в Бистър пла
нина и веднага се разгънаха за 
борба. Сражението започна на 
позицията Киселинна чука — 
Тлъмино. На тая линия се раз
виха и нашите партизански си
ли и то: Трета македонска у- 
дарна бригада, Косовският пар
тизански отряд и двата българ 
ски батальона „Христо Ботев“ и 
„Васил Левски“. Боевете започ
наха около 14 часа и продължи 
ха до късно вечерта.

Привечер, когато настъплени 
ето на врага беше спряно, ние 
се подготовихме да го разбием. 
Трета македонска ударна бри
гада и батальоните „Христо Бо 
тев" и „Васил Левски“ извър
шиха контраатака на позията 
Киселинна чука 
като разбиха обкръжението, а 
врагът беше отблъснат дълбоко 
към Доганица. По жестокостта 
на борбата, която тогава водих-

че през нощта да стигнем до 
село Църнощица и тук да ос
танем през целия ден на 6 май.

Рано сутринта на 6 май бях 
ме нападнати от неприятелски 
сили, които ни обкържиха от 
всички страни. Обкръжаването 
беше добре организирано, обаче 
благодарение на нашата силна 
охрана врагът не можеше така 
бързо да напредва. Ние успяхме 
да заемем изгодна позиция за 
отбрана. При започването на 
борбата неприятелят жестоко 
нападна с пехота, артилерия и 
минохвъргачки, подпомогнати 
със самолети. По оценка на на
шия оперативен щаб врагът раз 
полагаше с една подислена ди
визия.

Главното нападение беше на- - 
сочено към с. Доганица с цел 
да се превземе Църноок като 
най-изгодна бойна позиция и от 
топографска, и от тактическа 
гледна точка. Задържането на 
Църноок в наши ръце значеше 
създаване на условия за по-до
бра и по-сигурна отбрана на 
гребена, а с това и- .продължа
ване на борбата през целия ден. 
Борбата беше много жестока. 
Неприятелските атаки следваха 
една след друга, но ние здраво 
пазехме своите позиции и от 
хвърляхме една след друга вси
чки атаки. Често водехме ръко 
пашен. бой. Около 14 часът два 
наши батальона извършиха кон 
траатака към Боцунска плани
на. Тази контраатака педприех 
ме със силен автоматичен огън 
и минохвъргачки. В първото на 
падение успяхме да отвхърлим 
врага, но той бързо получи гол
яма помощ и около 13 часьт 
пак бяхме в обкръжение. Зато
ва бе взето решение да не ка-

го-

Хр. Андонов

□
□ о

Наша рабошаа □
□
□
□
□ □
□
□ □
□
□ □
□ □
□
□
□
□
□
□

9□
□
□
□ □

Тлъмино, □
□ п
□
□ □
а а
□ □

ме, можеше да се заключи, че 
врагът разполага с един подси 
лен полкгХ '

След разбиването на неприя
телските сили в Бистър плани
на на 5 май вечерта оператив
ният щаб на нашите части взе 

преследваме до

□ □
М. Бакич□ □

□ □
□ □
□ □
□ и

Кой казва, че в Димитровград няма общи чешми? В ма-
□ хала ”Чуй петел“ има дори една до друга чешма. Но, за съжа- □ 
а ление, и двете нямат вода.

□ а

□падаме повторно, но да изчака
ме до вечерта и тогава да пре
дприемем нова

решение да го 
късно
продължим пътя на север, така

□ а
вечерта, а след това да □контраатака. асаапопааасаааппаоаааопааас>
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НА ЗДРАВНИ ТЕМИ и
п ИЗРЕЗКИ2

ДА СЕ КЪПЕМ ЧЕСТО
гРАЗПЛАТА В

И

а

о

човека 7
дейност на кожата понижава общЙГустойГи.ос?
полага към различни болести А Й с и предраз-
потта, мазнината и излющващите № епидепм^лнСЯВа ЛеСН° °Т

бройни често П-ь™ « Те могат да предизвикат много-
\ ’ ^ тежки заболявания, като фурункулоза (ттирей) екзема, гъбни заболявания. кожен рак иФ^ункулоза <ци“ 
Редовното измиване на кожата не само отстранява попад

налите по нея микроорганизми и дразнени* прпшофоо __ д

■Лятото е било горещо. Авгу 
стовско. В Лукавида, край во 
деницата на Станой Панайо
тов от Прача водата тече ве 
че 27 години. А през лятото 
младите обичат да се играят 
с водата, да се разхладят от 
жегата. Така "Искали да нап 
равят и Милован Златанов, 
ученик в П клас и брат му 
Борислав. Те се играли в 
яза. Когато Панайотов ги за
белязал — взел, че се хвър
лил с един камък по тях и 
насмалко не улучил Милан 
по главата.

Това го разярило още пове 
че. И затова се хвърлил и 
повторно. Този път ударил 
Милован по дясната ръка и 
му счупал лакътя.

В медицинското удостове
рение на Милован стои: теж 
ка телесна повреда"....

Станой Панайотов просто е 
могъл да отговори: къпели 
се и му рушили бента.

Голяма причина, за една та 
ка немилосърдна разплата.

Бащата на Милован и Бо
рислав е завел дело на Па
найотов.

а

I

в

и

Щом стоките „нямат цена“■

а Намалява про 

V дукцията *
а

а

в

в

■
■жава и укрепва целия организъм.

През горещите месеци, когато замърсяването става по-лесно 
редовното изкъпване се превръща в необходимост за всеки културен човек. т

В съзнанието на много хора къпането все още е сложна 
и трудна процедура, която изисква специални условия от
нема много време и поради това към нея може да се пристъпи 
само в определени, едва ли не тържествени моменти. Въшност 
при днешните условия в нашите села има пълна възможност 
за лесно и ефикасно разрешение на този въпрос.

Съществуват реални възможности за устройване на пос
тоянни бани във всеки селски дом. В много 
има дори специални помещения. Те трябва да 
не да се превръщат в килери. Това 
спрямо здравето.

_Редовното къпане отнема не .повече от 15—20 минути. То 
трябва да се превърне в такава ежедневна необходимост като 

вестника или гледането

ренс. 6 тома потопено, 
топено масло. ^к 
к«Ва тооа съдейстш^Р 

млечностц^^

лс .производителите от 
оалеоо се закон- 

^южат своите машм
°
а

■

■

2
: НА СТУДЕНО ТЕЛАТА СЕ СВИВАТа

в

и

от новите къщи 
се използуват, а 

е истинско престъпление

четенето на 
програма. на телевизионната

яж? (^л^и.!С?.ШКЛВЛЛ ОТ ВИСОК. П° ВДВА ЛИ ЩЕ ГО I Т°ЗИ КАШКАВАЛ '
Д-р Ив. Льочев 
научен сътрудник при НИХИ

М. Б.

ЛИСИНСКИ ЕСЕННИ ГРИЖИ ^Согато пристигнахме ене Те;*^□ мл<-
заварихме на работата ДН1

НЕДОСТИГ АТ ЧЕТИРИ 

УЧЕБНИ СТАИ
.. .ЗА СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ. . .

Тоя неделен ден в центъра на 
Торна Лисина „село" нямаше 
много хора. Привършават се по 
следните полски работи. В сгра 
дата на кооперативния дом с 
пълна .пара работят две кръч
ми — едната е клон на босиле- 
градския „Кин стан“, а другата 
в съседното помещение и не е 
официално кръчма, но магазин 
за съестни продукти (пиляра) 
на кооперацията. В последния 
няма маси и столове, но само ед 
на пейка. Обаче липсата на 
кръчмарски инвентар и същин 
ски келнер не пречи да се пие 
бира както и в съседаната кръч 
ма И то бутилка бира по 160 
динара, а сок по 80 динара. За
това и съседът дава по-ефтино 
и бирата и соковете, но с 20 
динара по-скъпо отколкото в 
магазина за съестни продукти.

— Ние сме с двадесет динара 
по-ефтини с бирата и сока от- 

--колкото останалите локали на 
предприятието „Кин стан“, за- 
щото ни конкурира коопераци
ята — казва Драган Захариев, 
келенерът и добавя, че също е 
положението и в Божица Наи
стина кръчми без кръчмари и 
облагания. Това е добре дошло 
за потребителите. Пият ефтини 
питиета и разправят за полити
ката от Виетнам до Горна Ли
сина.

и в кооперативния дом. Толко
ва повече, понеже миналогодиш 
ните наемодатели на помеще
ния навреме са отказали услу
гите си за тази учебна година.

На кооперативния дом погле
да ни привлича едно обявление, 
Бакалницита за съестни продук 
ти канти потребителите да поръч 
ат чрез нея продукти за зимни
на. Заинтересованите да се явят 
при еди кой си. Наистина една 
нова и полезна акция на горно 
лисинската земеделска 
рация.

сал земеделски техникум в Лес 
ковац. Похвалиха се че са би
ли по риби и със сак едвам у- 
ловили една. Единият я носеше 
в джобаси си.

От рибите не е останала и 
следа
рибари със сак. — Унощожиха 
ги с взрив, върши и сакове. 
Идват чак от Босилеград. Ни
кой вече не се грижи за рибите, 
и никой не отговаря както бе
ше по-рано.

9
‘жедно—е-- петъР:

ОЩЕ б ва
ни к<»>оплакват се младите НищоПАРИ лредл|

I взе н|
сега

ИСКА пари
КИН]
по
Т<*

БУДАи
Автобусът от Белград пристиг 

на точно на време. Група свали 
ли се пътници се натовариха с 
куфари и торби и поеха по пра 
шното шосе към Горна Лисина. 

под Автобусът продължи, с 
ча- пътници към Босилеград, 

реката не се виждаше 
един рибар.

Вкоопе-
|ГоЛЯ пътя от иПетърлаш*^ 

поставени а^квече са 
ълбо

■
ве. но тУнищожени са рибите ■

1

На автобусната спирка 
Горна Лисина две момчета 
каха рейса от Белград. Един е 
ученик в стопанството в Боси
леград. а другия каза че е запи

малко о
По . . . А ИСКА ЛИ ДА РАБОТИ . . . В

нито (Момчило Андреевич) в

■Стоян Станков Щ| аа

................................................................................................................................. ши... .,||,ц,
ции да проявят разбирателство 
за потребите им. Дори са даде
ни и предложения как да се у- 
реди въпроса. А ето как.

Футболният клуб „Асен Бал
кански" е собственик над старо 
то игрище. Той предлага да му 
се разреши да. продаде това зем 
лище за частни строежи, а 
парите, които получи напълно 
да обзаведе Спортния 
Своето предложение подкрепят 
и с изчисления. Игрището заема 
над 8 хиляди квадратни метра. 
След разделянето му на парче
та за частно строене и тяхната 
продажба те биха имали 
20 милиона стари динара. С те
зи пари биха могли напълно да 
направят трите игрища в спорт 
пия център — за футбол, баскет 
бол и ръчна топка. Също така 
и другите необходими помеще
ния. Казват още, че парите, кои 
то получат за землището един
ствено биха се използвали 
уреждането на центъра. А с ог
радени терени биха могли 
самоиздържат и до 80 на сто, 
така че по тоя начин биха сне
ли от дневен ред увеличаването 
на дотациите

Налице аа две разумни пред 
ложения. Първо защото община 
та няма да бъде никога в със
тояние да отдели на един път 
над 20 милиона стари динара за 
дограждане на Спортния цен
тър. И второ решаването на 
въпроса с игрищата и другите 
помещения ще даде възможност 
на димитровградските спортис- 

да обърнат поглед към дру
ги проблеми вътрешно сплотява 
не на редиците, активизиране на 
резервите и пр. и пр.

Засега обаче общината
Мълчат и предприятията, 

които по непозволен начин по
лека заграбват от 
дружество не водейки 
че по тоя начин най-бързо ще 
се намерят на подсъдимата ска
мейка.

На ръководството на

СПОРТНИТЕ 

ПРОБЛЕМИ СА 

РАЗРЕШИМИ

с

В законната кръчма с по- 
скъпа бира разговаряме за про 
светното дело в Лисина. Нали 
е начало на учебната година, а 
училището стои недовършено. 
Почти цяла година нищо не е 
работено на същото.

Миналата година започна ак
цията за разширяване на стара 
та училищна сграда за да се по 
лучат още няколко учебни стаи 
и да се задоволят нарастаналите 
нужди. Работата беше започна
ла бързо и стихна. Вместо за 
един-два месеца, работата не 
се завърши и за десет месеца. 
Майсторът, който се наел да гра 
ди училището сложил лоша

център. ти

мъл
чи.

над
спортното

сметка,

Тазгодишната реорганизация 
спортните, относно футболни

те, състезания сепна димитров
градския спорт из дремливото 
състояние. Пред тях се изправи 
с цялата си тежест дилемата: 
или ще съществуват като жиз
нен отбор, или пък напълно Ще 
замре. В изискванията, които 
ръководството на междузонова- 
та група бе доставило, на пър
во място се търси игрище, кое 
то да бъде оградено. Освен то
ва, на играчите трябва да бъдат 
обезпечени такива условия, кои 
то ше допринесат за физическо 
то им укрепване, а не заболява
не. Преди всичко, място за съб
личане, баня, реквизити.

Да проследим каквото от това 
имат димитровградреките фут
болисти, па тогава да ги обвин
яваме за загубите.
. Макар че Димитровград има и - 
Спортен център и градско игри
ще, всъщност той няма терен за 
футбол. Около старото игрище

се заселиха частни лица, а в 
непосредствена близост са про
мишленото предприятие „Циле“ 
и строителното „Градня“. И кол 
ко противоречиво да звучи и- 
меино тези предприятия им за
дават най-вече грижи. Неотав- 
иа „Циле“ на самата тъч-линия 
разтовари сено. Да не изостане 
по-назад от него тези дни и 
„Градня“ разтовари греди. От 
друга страна, години наред Спо 
ртният център си стои незавър 
шеи, така че и там не могат да 
сз провеждат състезанията.

спортно
то дружество трябва да се ока
же помощ в преодоляването на 
тези началниза трудности. По- 
ддържката, на първо място, тря 
бва да дойде от страна на ръко
водствата на обществено-поли
тическите

да секонструкция на покрива, про
тивно на проекто-плана. Около

спорове, организации, 
по тоя начин ще събудят непо
средствен интерес на широките 
слоеве към даден спорт, 
рените ще има повече 
ли на спортните прояви, 
значи и повече средства. Нали 
именно това налага стопанската 
реформа: сам да си обезпеча
ващ съществуването 
то си.

коитотова се водели дълги 
докато преди известно 
майсторът не склонил за него
ва сметка други да доведат в 
ред работите.

време за физическата
култура.

Ръководството предлага 
едно решение. Именно, клубът 
да отстъпи землището на

на те- 
свидете- 

а това
оШе

**а сега са преко потребни че 
тири учебни стаи.

• оспособяване 
шест милиона динара, 
майстор се е наел в най-къс 
срок да завърши стаите. Дото
гава учениците ше учат и пре
ди обед и след обед. Дано не се 
повтори ланското положение ко 
гато обучението се провеждаше 
освен в двете училища още на 
четири места 
къщи,

строи
телното предприяте „Градня“, и 
то в договор
от общината, да го ползва

За тяхното 
са обезпечени 

Новия
с компетентнитеПонастоящем ръководството 

на спортното дружество „Асен 
Балкански" предприема 
ца акции да създаде необходи
мите условия.

спо
ред свое нахождение, но в зам
яна за това „Градня“ да доиз
гради Спортния център спрямо 
елабората, с който 
дружеството. Единствено ръко
водството на дружеството счи
та, че трябва сроковете да не се 
обтегнат до безкрайност.

и развитие
реди-

Тогава Ще имаме и морално 
право да се сърдим на загубите, 
които ще търпят нашите футбо 
листи, спортисти, защото 
им създали условия. Днес без 
условия за загубите и 
виновни.

В ръководството изтъкват, че 
проблемите на спорта могат да 
се решат за твърде къс срок. 
Стига компетентните в община 
ти и ръководствата на обще
ствено-политическите организа-

разполага сме

ние смев две частни 
в местната канцелария

Ст. Пиколоп
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ЕДИН НАБОЛЯЛ ВЪПРОС

без итНожкшйяттНаша
фотовитрина

тшж

ват значителни материални1.715. Ако чо- 
и пове-

. . X. а Босилеградско 
гочим че половината 
че може би не са белетристич
ни, а книги от различни специ 
алности, съвсем е ясно поло
жението. Направо казано, уч 
циците учат по записки, които 
правят на часове, защото няма 
книги, няма ги произведенията 
на писателите. За качеството 
на такова обучение ви оставя- 

сами да си правите изводи. 
По мнението на преподаватели 

за едно училище са ну 
жни 55 произведения по Десет 
екземпляра, което изнася 550 

Ак0 към тях прибавим 
песни и

Години наред училищата на 
народност в Ди- 

и Босилеград- 
Клисурско, се 
иепремостима

средства.
Имайки предвид, чебългарската 

митровгрпдско
ско, Звоиско и 
срещат с една 
тяжест — българската художе
ствена литература. И години 
наред на различни събрания и 
съвещания, разговори и догово 
ри, срещи и контакти, се под
чертава острата нужда от бъл
гарски книги за правилно и 

осъществяване програ 
обучението по майчин 

език и литература. Културни 
дейци и просветни работници, 
републикански и съюзни пред 
ставители от околията до репу 
бликата увещаваха и обещава
ха, че въпросът наистина 
търпи отлагане и че 
ще бъде решен. Обикновено се 
изтъкваше, че 
трябва да се уредят 
сто .технически" работи, и кни 
гите набързо те дойдат. Дей
ствително по-предпазливите и 
по-скромните на обещания ка
зваха, че ако искат българска 

литература ще

и Зв-СбГА
единствено „Нолит“ се занима
ва с внасянето на българска 
литература и това предприятие 
търси печалба, решаването на 
проблема за българска художе 
ствена литература трябва да 
се потърси на друго място. Бе
зспорно, средствата трябва да с« 
обединят, но трябва да се търси 
и помощта на републиката, ра 
збира се не след като бъде при 
ет бюджетът и парите разпре
делени, а още докато се пра
вят първите изчисления и раз
пределения. Уверени сме, че а- 
ко се излезе пред републикан
ски форуми с необходимите 
сведения, лроекто-предложение 
и конкретен иск, тяхната по
мощ няма да изостане. Ако та 
ка не се постъпи, то ще чака
ме, когато идват в комуната да 
им се оплачем, а те ще дават 
обещания и ще ни увещават,. 
че въпроса може да се реши и 
със списъци. Трябва най-сетне 
да се разбере, че навременно
то хлопане на правите врата, 
ще даде резултат.

ме
успешно 
мата на те само

книги.
сборници на народни 
приказки, произведения на све 

писатели, тогава да сетовни
задоволят най-необходимите и- 
зисквания трябват поне над хи 

В Димитровград-

не
наскоро

ляда книги.
има седем такива учили- 

в Босилеградско шест, в 
Звонско

предварително
някои чи- ско

ща, а
Сурдулишко две, а в 
едно. Значи, че Да се задоволят 
най-небходимите нужди откъм

лите-българска художествена 
ратура би трябвало да се вне
сат към
набавката на тези книги тряб-

художествена 
трябва самите училища да да- 
дат известно парично участие 
за набавката им. Но никога не 
бе казано ясно колко пари тря 
бва да отделят 
кому да ги дадат, за да се обе
динят всички средства.

И миналата година, 
живо се разискваше около съ- 

образователната 
подигнат

20 хиляди книги. А за
Очакванията и опасенията, които изказахме в един от 

предишните си броеве, се сбъднаха. По време на мача срещу 
.Единство“ от Горни Матеевац. сеното, което „Циле“ разто
вари на самата тъч линия се срути. Страничният съдия (на 
снимката) наблюдаваше играта и не видя, че огромната купа 
покри част от терена. Главнитя съдия обаче забеляза веднага 
и прекъсна мача, като заповяда — сеното да бъде изнесено от 
терена.

Ст. Н.

училищата и

когато

здаването на 
общност, отново бе 
въпроса за българската худо
жествена литература т. е. за 
набавката на най-необходими
те книги. Пак по стар навик бе 
казано да се изготвят списъци 
и доставят на отговорните. Кои 
са тези отговорни обаче едва 
ли някой знае. За училищата 
това е службата при образова
телната общност в комуната, а

Ето го резултатът от ината, който прояви директорът на 
„Циле", когато заповяда сеното да се разтоварва на игрището 
на „Асен Балкански". ПРИЯТЕЛСКА СРЕЩА

на противника. Нападателните • 
играчи бяха неефикасни и от
правяха неточни или слаби уда
ри. Гостите рядко нападаха, но- 
имаха повече шансове да отбе
лежат гол. Краят, и първото по
лувреме, завърши наравно 2:2.

Общо — на димитровградски 
те футболисти

По случай деня на освобожде 
нието на Димитровград между 
футболните отбори „Гарнизон“ 
от Пирот и димитровградския 
отбор „Асен Балкански“ се със 
тоя приятелска футболна среща, 
която завърши наравно 3:3.

През първото полувреме ди
митровградските футболисти и- 
маха известен превес, но не

за нея това са педагогическите 
служби в околия, за които пък 
това е Секретариата за култу
ра в републиката и т. н. и т. н.

Както и да е, каталози на 
българските издателства бяха 
набавени, а веднага след това 
изготвени и списъците на не
обходимата литература. И тук 
се спря. Не само спря, но и 
замръзна. Сега пак ще се чака 
някой „отгору“ да дойде, та на
ново да се подигне въпроса, мо 
же би пак ще се търсят спи
съци (които да си признаем са 
почти еднакви всяка година), 
за да бъдат накрая пак заклю
чени в нечии чекмеджета, къ- 
дето ще събират прах.

Нуждата от българска худо-

липсва ударна • 
сила, а на гостите техника и по 
вече щастие.

ЗАГУБА НА СВОЕ 

ИГРИЩЕ
Във втория кръг на футбол 

ното състезание в междузоно- 
вата група димитровградският 
отбор .А. Балкански" се срещ
на с отбора на Горни Матеевац 
— „Единство“. В тази среща ди 
митровградските футболисти за 
губиха 5:3, полувреме 1:1.

Гостите от Матеевац бяха до
шли с уверението, че ще загу
бят две точки. Но Димитровград 
ският отбор се оказа много- по- 
слаб противник и заслужено за

губи. Може би най-голяма вина 
има вратарят на димитровград- 
чани. който получи няколко го
ла много лесно. Главно това бя 
ха слаби удари, които можеха 
и трябваше да се отбранят.

Нападателите на гостуващия 
отбор веднага забележиха, че 
вратарят е несигурен, затуй из-

- © —
Младите зрители (децата) заповедта на съдията на съдията 

дочакаха с въодушевение. За тях изнасянето на сеното бе ве
село събитие. Започнаха с „разчистване", което не трая дълго. 
Колко обаче тяхната работа е качествена няма да говорим. За
щото сами може да си представите как палави деца се увличат 
във весело събитие. Може би ръководството в 
не е имало предвид това?

жествена литература, не че са
мо е голяма, но струва ми се, 
е насъщна, като хляб. По-мина 
лата година Димитровградско е 
имало 2.829 български

пращаха удари почти от всич
ки позиции, което в края 
краищата им се изплати - 
стигнаха пет гола.

напредприятието по
книги, Ст. Н.- ® -

.1Настъпилата пауза всеки 
използваше според желание
то си. За играчите тази не
предвидена пауза послужи за 
кратка почивка. Но няма ли 
ръководството на междузо- 
новата трупа да предприеме 
нещо и да забрани игрището 
на „Асен Балкански“. А то 
има пълно право, защото в 
правилата е строго казано — 
игрището трябва да бъде 
оградено. Такава „ограда“, ка 
квато направи „Циле“ на 
част от терена не е предви
дена.

Ще се вземат ли поука от 
случилото се ръководителите 
на предприятието. Или Ше 
чакат думата на съда?

Илия НИКОЛЧИН'§ Чувате ли, аз ви говоря, Цеци. Сърцето 
слушайте. ..

Пищи кларинетът, 
пристъпват свирджиите, обкръжени от 
рояк дечурлига. Към мегдана напира 
сватбеният прилив. Веднъж е сватба в 
живота, нека всички да видят младожен 
ците. Изтичват от къщите млади моми
чета, измъкват се бабите. Едни да се 
радват, да помечтаят, други да одумват.

Каква шарена сватба, момичета!
— Гледайте ма... Невястата гледай

те. Лицето й бяло, а очите — черни.
- — Ух, пък ти. Не е бяло, ми е бледо. 

Че такъв срам нито 
чувал на село!

вежда тъмни очи. Лицето й бледнее, но 
тя се държи, усмихва се. Знае, че вси
чки нея гледг?г, по нея съдят.

— Свирете, свирджии — вика отзад 
пияният Цеци. — Играйте, игрохорци!

Тоя глас! Като мъка се просмуква в 
сърцето й. И тя отмалява, отмалява. Ще 
падне на улицата, за присмех на селото 
Ще стане.

Бавнотъпанът.&

I

ЕНОТО1 по-
Й Тропва с крак старокият, назад пове

жда хорото. Като хайдушки байрактар-
да направи, 

се и. невястата срещу играчите. 
Среща свекървата, поглежда я страхли
во. Тъмна мъгла изпълзява из душата 
на старата. Знае тя, казали са й. Разми
нават се. Среща младоженеца. Не лю— 
оов закана се таи в погледа му. И 
той знае. Разминават се. Изреждат се 
сватбарите: приветливи и спокойни те 
още не знаят, усмихнати, но студени — 
те са научили. Срещат се и с Цеци. Той 
гледа зениците, които

е топлила дланите му, 
се към невястата. Защо не по

ли се виновна, че майка ти 
би..,а... шарена. .. Нима така ще се раз
минем? Малко ли влюбени бягат от не- 
любими?... Повдига тежки ресници не
вястата. Обгръща

Йй —- преглед на дружината 
Обръща1

$ се е виждал, нито
8 ХОРО Люшка се, шуми шареното хоро. Раз

вява старокята знамето със старинното 
име уруглица, дошло и от тъмнината, и 
от мъдростта на вековете. Жилава е пра 
вата дрянова дръжка. Червена е ябъл
ката на върха. Кърши се старокията, 
перчи се. Той командува днес, той води 
хорото. Накъдето завие, всички ще за
вият, откъдето мине — всички ще ми
нат. Хоп, хоп, хоп... хоп, хоп, хооп. Про 
сти са стъпките на шареното хоро, но и 
хлябът

5к1
§
81
1 (РАЗКАЗ) са го изпивали,
8 пазвата, която 

Люшва 
чака? Ти8 И СЕ ПРОТОЧИ шареното хоро.

Най-отпред, висок, мренаст, изпъва 
снага старокята, развява сватбарското 
знаме. Тежко пристъпят до него све
кърът и евкървата, сияят, отрупани с 
дарове. Бяла като бялото було, между 
тях е заключена невястата. Младожене
цът сплита крака. Пийнал, поразмъкнат, 
той ту забравя къде е и буйствува, ту се 
опомня и кротва, вдървен. Редят се сват
барите, лъснати зачервени, пъстри, а 
отзад, хе там нейде към края на хорото, 
пиянски се лжшка младежът Цеци. За
лита напред, удря с крак по земята като 
жребец, сетне отмята глава и вика:

— Свирете, свирджии!... Друсайте се, 
акрани. Ни баща, ни майка слушайте.

е прост, а без него не може. 
— Ийи-хууу — подема свекърът. 
Весел е сега таткото. ХубаваВ мома

взима за снаха. Със снага като на струг 
изстъргана, отворена и речевита. При
стъпя радостен, хванал меките пръсти, 
и млада кръв прелива от нейната ръка 
в неговата. Ще украси невястата дома 
му, внучета и внучки 
Да се слави

1 с поглед едрото кока
лесто лице, което беше нейно,- тежките- 
ръце. Решавай! На всичко съм готова! 
От хорото да ме грабнеш — 
след тебе...

. 8
8
I ще тръгнаще му народи, 

името на стария род. Да ня
ма край животът... Ииии-хууу...! П„.
така! Ох! Изморява се свекърът. Лицето 
му е мораво, по набраздения врат блес
ти пот. Болнав 
чки. Сватба 
може

8I Гърчи се, кърши се шареното хоро. 
Ще се скъса. Невястата и Цеци напират 
един към друг, а устните им набъбват' 
зг целувка.

И час време не е минало, откакто се 
целунаха. На сватбата, пред младото го--

Ха
к

е, а днес яде и пи с вси- 
е това, най-голяма радост, 

ли да стои настрана.
Невястата

1
крачи морно след него, при
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НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ
ДВУЕЗИЧНОТО ОоуЧспНс В ДЛШГРСВГРАД

СЕМЕЙСТВОТО и 

ВЪЗПИТАНИЕТО НА 

ДЕТЕТО
ВИСЯЩ ПРОБЛЕМ 

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ
Семейството винаги е било ос 

новната клетка, където са
подрастващите по

коления. Тази роля семейство
то си е запазило и до днес. Оба 
че, промената на 
взаимоотношения в обществото, 
съответно и в семейството, из
мениха се и схващанията за въз 
питанието на най-младите граж 
дани. Класовите, социални, 
номически, образователни, кул
турни и здравеопазни моменти 
изиграха особена роля във въз
питанието и образованието. И- 
ма обаче нещо, което е общо за 
всички времена, 
родителят е първото лице, кое
то е длъжно да даде на детето 
си основното възпитание и заин 
тересовано да се грижи за него 

Мнозина се питат:

а не само наНалага се отново да говорим 
за двуезичното обучение, ма
кар че очаквахме началото на 
учебната година да снеме от 
дневен ред тоя въпрос. Очаква 
нията ни се сбъднаха само за 
гимназията, която твърде отго
ворно и компетентно показа, 
че е работила сериозно и задъ
лбочено върху тоя проблем. Мо 
же би затова допитването им с 
родителите бе така успешно.

Не отричаме, че и основното 
училище не’ е предприемало 
мерки. Проведоха се повече ра 
зговори, съвещания, срещи. Из- 
насяаха се мнения, дори и на 
страниците на нашия вестник. 
Но сякаш всичките бяха подчи 
нени на една цел — обобщава
на и изказване „по принцип“.

лото училище, 
първи клас. Затуй се дойде до 
противоположно

тъй като броят им не бе доста
тъчен някои родители от бъл- 

започнаха
училище. Всъщност това са 
трите най-важни съставки във 

, възпитателния процес. Ето за
що акциите им трябва взаимно 
да се обуславят и допълват. По 
грешно е вината да се стоварва 
само на една среда. Действител
но, детето най-вече прекарва 
свободното си време у дома, но 
това не отрича факта, че пря
ко или косвено има допир с об
ществената среда. Обществената 
дейност на детето ежедневно на 
раства, а това е особено момент 
в неговото възпитание. Как хо
рата ще се отнасят към възпи
танието и образованието зависи 
и обществения прогрес. От дру
га страна, съдържанието на об
ществения живот определя същ 
ността и пътищата на възпита
нието. Да възпитаваме правил
но значи, преди всичко, да опре 
делим и приложим система на 
съзнателни и планови постъп
ки. Това не е лека задача. На
против и трудна, и отговорна е.

Обикновено върху правилното 
взъпитание на децата пречат 
неразяснените становища кои 
облици и методи най-подходя
що, рационално и целисходно 
ще действуват у дома и в учи
лището. Трябва да се изнаме
ри общо решение, като условие 
за единодействие. С други ду
ми, трябва да се залагаме за 
по-тясно сътрудничество между 
тези фактори, за да бъдат въз
питателните ефекти по-големи.

Трябва да изтъкнем, че учи
лището, като специално учреж
дение на обществената среда, 
възпитателно - образователната 
си роля осъществява ръководей 
ки се от принципите на социа
листическата идеология на об
щността ни. Обаче, когато се 
касае до семейството е неговото 
влияние върху децата, трябва 
да констатираме че понякога по 
ддържа становища, противополо 
жни от онези, които прилага об 
ществото и училището. Същест 
вува значи известна дисхармо- 
ния в действието на основните 
възпитателни фактори. Роди
телите формално се определят 
за мерките, които прилага учи 
лището във оформяването на 
детската личност. Обаче, по- 
късно те пренебрегват това и 
започват да работят „по старо 
му". Няма упоритост и постоя
нство в стремежите им. Те твър 
де често губят желание да про
дължат, главно зарад възниква 
щите трудности. Вместо с вси
чки сили да се борят за недво- 
смислено и правилно тълкува
не личността на детето.

Слободан Василев
педагог

се решение от 
онова, което трябваше да се 
приеме.

Именно, учителският 
излезе пред родителите с пред 
ложение в III клас в паралел
ките със сърбохърватски език 
на обучение да се 
заучването на български език, 
както и учениците от българска 
та народност започват да учат 
сърбохърватски език. В V клас 
в паралелките на 
език, математика, 
ческ0 възпитание и чуждестра 
нен език биха се изучвали на 
сърбохърватски език. В VII 
клас към тия предмети биха се 
•приключили химия и физика, 
а в VIII и биология.

възпитавали гарската народност 
да записват своите деца в па- 

сърбохърватскиралелките на 
език на обучение. Едно погреш 
но явление, което не бе съсече
но още в корена, така че днес 
се разклони и навърза много 
проблеми. Тогава 
се ръководеха от отрицателна 
обществена практика.

съветвътрешните

започне сродителите
ико

Значи
проблемът е създаден по изку
ствен път. Че е така свидетел- 
ствува фактът, дори днес той. 
е само градски 'проблем т. е. 
отнася се до основното учили
ще в града, докато на основни
те училища в района е чужд.

български
общотехни-

нации, хора:

до коя сте 
пен е отговорно семейството за 
за възпитанието и 
на детето. Пребладават мнения, 
че то е най-компетентният и 
най-важният възпитател. Има 
обаче и възражения, че семей
ството не може да бъде единст
веният фактор, отговорен за 
всичко. И едните, и другите, о- 
бобщават и опростяват влияние 
то на семейната среда върху де 
дата. Затуй деформациите, явя
ващи се у младите, приписват 
на грешките и пропуските в се 
мейството. Родителите се обви
няват за небдителност, че не се 
съпротивляват на отрицателните 
прояви на децата си. Също та
ка тях обвиняват, че не влияят 
върху оформяването им с поло

С такова предложение се из
лезе пред родителите от I клас, 
защото тук бяха се записали 
48 деца в паралелката със сър
бохърватски език на обучение, 
а 42 в паралелката с българ
ски език. Тъй като тези пара
лелки бяха огромни, трябваше 
да се създадат три (две, услов 
но казваме, „български" и ед
на „сръбска“).

Възраженията дойдоха не от 
родителите на децата от бъл
гарската народност, както се 
очакваше, а на тези от сръб
ската. Те се възпротивиха за 
въвеждането на български е- 
зик в паралелките със сърбо
хърватски език на обучение, 
макар че в тези паралелки де
цата главно са от българската 
народност. Че е така свидетел- 
ствува данните — от 48 деца, 
записани в паралелката със 
сърбохърватски език на обуче 
ние само 17 са от чисто сръб
ски родители, 3 деца са от сме 
сени бракове, а останалите 28 
от българската народност. Ня
ма съмнение, че родителите на 
тези деца са потърсили за тях 
„на работата лекото“, както а 
казала народната мъдрост. Де
цата им ще учат един предмет 
по-малко, а може би именно

2‘\ • '
развитието

жителни .примери, не се грижат 
за насаждане високи морални 
качества у децата. С други ду
ми, в повечето случаи равнодуш 
н0 и незаинтересовано се отна
сят към постъпките на децата

Гимназията в Димитровград

Съвсем малко се чуха конкрет 
ни предложения за решаването 
на въпроса. Сякаш се 
друг, от „компетентно 
да даде предложение, не разби 
райки, че 
в случая са учителите и роди
телите. Ето защо, на тези ак
ции липсваше деловата стра
на, а всички знаем, че разгово 
рите „по принцип" 
прахосани думи и време.

Трябва обаче да признаем, че 
днешният проблем за двуезич
ното обучение е по-друг, в сра 
внение с преди. Днес родите
лите от българската народност 
записват децата в паралелките 
със сърбохърватски език на о- 
бучение главно, защото тук у- 
чат един предмет по-малко 
(български език) и от

си. чакаше
В тези обвинения има и отно 

сителна истина. Защото съвре- 
меният родител се превърна в 
„нежен“ възпитател. Една част 
родители повече възпитават със 
сърце, отколкото с разум. Това 
си отмъщава и на тях, и на де
цата. Има родители,- които се 
оправдават че не могат да помо 
гнат на своето дете, защото си 
е „такова“, че то трябва само- 
токтелно да преживее детинст
вото си и под. Ясно е: такива ро 
дители нямат влияние и са из
пуснали от ръцете си контрола. 
Безспорно, родителите с „меки 
сърца“ са вредни, а не полезни. 

Но колкото и родителят да е 
отговорен за възпитанието на 
детето си, той не е винаги и 
най-отговорният. Той носи пъл
на отговорност само за периода 
преди да тръгке детето на учи
лище. За по-нататъшното три 
среди, където детето се възпи
тава: семейство, общество и

място“.

най-компетентните

друга
страна, че завършилите основ
но образование на сърбохър
ватски език по-малко са затру 
днени на приемните 
във вътрешността на страната.

Ето защо, подобно на гимна
зията, и основното училище в 
началото на учебната

са направо
зарад него ще се пзтвори кла
са. И резултатът 
•питванеДнес, когато отново от това до- 

е — създадени са две 
„сръбски", а една „българска“ 
паралелка, точно обратно на 
онова, което се целеше. Изпад
на по оназ народна: „Щом не 
ще брягът при Мохамед, то Мо 
хамед ще отива при брега“. Са 
мо че в обратен смисъл, поне
же зарад няколко души, още 
пет деца от българската народ 
ност бяха „прехвърлени“ в сръ 
бските паралелки.

Явно до това положение ня
маше да се дойде ако основно
то училище бе заело здраво 
становище, ако документирано 
и с факти бе подкрепило пред
ложението си. Трябваше да се 
посочи, че учениците не губят, 
а напротив, заучват един език 
повече, че по тоя начин им се 
открехват вратата 

а друга култура. И още 
,. . гимназията вече заведе българ 
0 ски език обезателен за всички 
<& ученици, без оглед дали учени 

кът в основното училище, е у- 
0 чил в една или друга паралел- 
§ ка- тУк ще се прилагат, ако не 

в началото, то по-късно сигурно 
единствени, или приблизително 

0 еднакви мерила, така че запи- 
0 салите гимназия много по-труд 
й но ще се справят по-късно. 
А Проявеното късогледство на ро 
й дителите ще си отмъсти на у-

се връ
щаме към проблема на двуези 
чното обучение, би трябвало да

изпити

се запитаме: къде е зародишът 
на тоя проблем и какви са по
следиците му.

Швестно е, че Димитровград 
ско е етнически чиста 
настанена с българи. Еденстве-

година
потърси решение. Само, за раз 
лика от гимназията, на криво 
място. Основното училище ре
ши да се допита не с всички 
родители, а само с родителите 
на учениците от първия клас. 
Това е първата и основна гре
шка. Проблемът на двуезично
то обучение е проблем на ця-

цялост,

но в града има жители от дру
ги народности, главно от сръб
ската. Паралелно с български
те, бяха открити и сръбски па
ралелки за децата на хората 
от сръбската народност. Но

1сте. „Горчиво! — викат младежите. — 
Горчиво!“ При тях е невястата, там е и 
Цеци. Викат младежите, Не виждат, че 
младоженецът е излязъл. Народ много, 
неразбории — всякакви. Отишъл е не- 
зачетен да зачете, да угоди на недоволен.

— Горчиво! — вика и Цеци.
_— Ти вземи, та го подслади, щом е 

горчиво — гледа го. невястата.
Звънят чашите, крещят лудо млади

те. Ха да те видим, Чеци На думи като 
си юнак, на пипане какъв си? Пиян бе
ше младежът, затуй рипна. Оживяха в 
ума му съкривени срещи, думи за вяр
ност. Прекрачи преко масата. Невястата 
го гледа с ония черни очи, изпива го.

И Цеци потъва в бялото було...
Потропват един срещу друг невястата 

и Цеци, доближават се. Миг и ще из
гърми тежката сватба. Но като глиган 
напира към тях младоженецът. Дръпват 
невястата строг свекър и ревнива све
кърва, други изтеглят Цеци. Разминават 
се. Извива се и пак лети към мегдана 
старокята. Тежка тегоба тежи на пле
щите му. За честта на младоженците, за 
славата на сватбата той носи вина. Ще 
я изнесе левентската снага. На срама и 
на крамолите ще сложи край. Докато во 
ди хорото, докато развява уруглицата...

И пак е жилаво и устремено шарено
то хоро. Нито се къса, нито огъва — 
право към мегдана се носи, Свирджиите 
свирят, не млъкват. Без душа остават. 
Кларинетът пищи, сетне почива, тогава 
подема флигорната. Само за тъпана ня
ма почивка и за сватбарите.

— Бум-бам-бум... бум-бам-бум... — 
блъска тъпанът.

— И.хухууу —г викат сватбарите.

КояА отстрани селянките гледат, 
мренестия старкоя, коя кум или девер, 
а момите оглеждат младоженеца. Вра- 
товързката му е разхлабена, яката — 
разкопчана. Пиян ли е той! На ум сум- 
ти, заканва се, а наглед се хили. Ще ми 
не тая олелия, ще настъпи нощта. Ще 
останат с невястата сами в сватбената 
стая. Тогава вместо с любов — с плес
ници ще дари младото тяло.

А селските сплетници се взират в 
свекъра, отрупан с дарове, грохнал, но 
весел.

— Сляп ли е, да не види ... Глух ли 
е, да не чуе...

„Вземете
женците. — Здраво я тръснах — не се 
отрони. Така да не се отронва любовта 
от младия дом ... Червена е ябълка, 
зряла. Да зреете и вие, да се плодите 
до девето коляно .. .

И каквото предскаже старокята, ще 
се сбъдне. Ще забрави младоженецът 
заканите си. Ще спотаи невястата мъка
та. Ще потънат в омаята на кратката 
брачна нощ. Все по-рядко ще си спомнят 
за Цеци. Като я е целунал, да не я е изял. 
Съседката не омъжи ли се с корем от 
друг? Мара долнокрайката не издърпа 
ли мъжа си от леглото на друга? Пък 
си живеят, дори по-сговорно от съседи
те. Така и те. Светът няма да се продъ- 
ни. Богат и пъстър е той като това дъл
го, гъвкаво, това вито, шарено хоро.

Върти се, извива се шареното хоро. 
Залита към края му един пиян младеж, 
вика. И Цеци не ще пропадне. Ще си 
намери друга невяста — нито по-грозна, 
нито по-глупава. И на неговата сватба 
ще се стекат двеста сватбари и пак ще 
свирят свирджиите до отмаляване, ще 
се развява сватбарското знаме със ста
ринното име уруглица, а към края ще 
залита един пиян приятел, ще блъска 
земята и ще вика;

—Свирете, свирджии ... Играйте, иг- 
рохорци ...

Рядко, много рядко ще се срещат Це
ци и другата, първата любов. В гърдите 
им ще изпърха споменът, ще приплам
не мъка, сетне пак Ще затлее и всеки 
шс заживее със. своята радост, защото 
и радостта, и мъката в този пъстър свят 
са отредени за хооата.

ще я подаде на младо-

& към една
нещо:

1
I

— Така си е... Кръшне ли жена, 
близките последни ще научат.

Последен ще бъде, но и свекърът ще 
научи: какъв е катран мацнал на дома 
му невястата. Ще е легнал тогава на лег 
ло, защото не биваше да яде, а на сват
бата яде, не биваше да пие. а той пи. 
И няма вече да стане. От болестта си 
Ще умре, а всички ще кажат: тя го 
умори. •

Гърми, вълнува се сватбеният при
лив, наближава мегдана. Ще спрат по 
средата свирджиите, а хорото ще се у- 
вие около тях. Селяните ще гледат рт- 
страна. Едни ще хвалят, други Ще хул
ят. Дрцата ще се гонят, ще се промуш
ват между играчите. Последен удар , и 
тъпанът ще се продъни. Ще настане ти 
шина. Тогава старокята ще свали уруг
лицата, ще опре о коляно дряновата 
дръжка. Момците ще се струпат около 
него, ще се сбият. Всеки ще се натиска 
да отнеме парче от дръжката. За да е| 
здраво и жилаво младото племе. Ще сне 
ме старокята и ябълката от пърха.

<4 чениците, доколкото не про- 
Й длъжат образованието си в у-
<$ чилищата във вътрешността.

Тъй или иначе проблемът за 
$ двуезичното обучение 
0 ва висящ, защото понастоящем 
0 учениците в паралелките с 
<3 български език учат 
^ повече и са в онеправдано ло- 
0 ложение. Решението отново ще 
0 трябва да се потърси,
0 предварително уточнено

ложение, конкретни показания 
и данни, което трябва да убеди

1
си оста-

предмет

но с
пред-

<4 родителите в изправността си. 
Никак ме смее да се допусне

... мнението на няколко
^ определя цял един процес, ка-
Й къвто с възпитанието, да го на

души да

I сочва в отрицателна посока, ко 
ято напоследък е в разрез с 
правата на народността.

Ст. Николов
1
%
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КакЬо.не знаем за
коншиненигише?

гГ ри века преди н.е. Аристотел —
I „бащата на всички науки" — е

животни.

ците и древните гърци, Африка е „за
белязана" от европейците едва през 
осемнадестетия век. Първите изследо
ватели на вътрешните' области 
след друг навлизат в джунглите, но не 
се завръщат. Хенрих Вар-г е

който достига езерото Чад и ре-

518 вида
След 2100 години това число нараства 
на 4336. Толкова са видовете, които е о- 
писал великият швед Карл Лииеи. Ос
новите на съвременната систематична зо 

Будният човешки

познавал един
I първият

учен,
ката Бенуе в Централна Африка. Днес 
се смята, че са неизследвани само цен
тралните части на пустинята Калахари 
в Южна Африка, но всъщност значи
телна част от африканската теритоя е 
повърхностно изледваиа. Близо 3000 ки
лометра от север на юг — от Гвинея до 
Рувензори — чакат своите изследовате
ли естественици. Тук, сред тези джун
гли, през последните десетилетия бяха 
открити шест големи гръбначни жи
вотни. И до днес не са проучвани бла
тото Бахрел-Хеазал, блатото Адар. Не 
са изследвани езерата на Родезия. Мал
ко известен е животинският свят и 
планините на Кения и Катанга.

\ ология са положени, 
ум да навечерието на двадесетия век опо 

400.000 вида животни. Че-знава научно 
тиридесет години .по-късно (в 1941 г) та
зи цифра е увеличена два пъти и поло
вина. Тя надхвърля един милион.. . Се
га е невъзможно да се определи число
то на известните видове, но сигурно са 
описани още около 100.000—150.000 вида.

Понастоящем земната фауна нараства
вида.

1

Ц
! ________ хилядивсяка година с няколко 

Най-много нови за науката видове се 
описват измежду насекомите 3—4000 ви
да годишно. Непознати животни се окри 
ват и в Най-проучеиите в това отноше
ние страни — Германия, Унгария, САЩ, 
Чехословакия и др. Разбира се, трябва 
да се отбелелси, че това са микроскопи
чни или съвсем дребни животни от без
гръбначните.

ЕГО ОТГУКА ПОНАМИРИСВА
! В

1М

Кой каза 

НАЗ Р А В Е“?

И НАЙ-ГОЛЕМИЯТ 
КОНТИНЕНТ

н

Азия има какво да разкрие на зоо
лога, щом цял половин век многоброй- 

експедиции кръстосваха тибетските 
гори, без да могат да видят описаната 
още през 1869 г. от Милн-Едвардс ти
бетска мечка. Този гигантски енот, на
ричан още голяма панда, бе преоткрит 
едва преди тридесет години от двама 
американски ловци. Само преди 86 го
дини в пустините на Централна Азия 
бяха открити единствените днес в света 
диви коне. Те били „забелязани“ 
знаменития изследовател на Централна 
Азия руския полковник Пържевалски. 
Само преди няколко години завършиха 
безуспешно търсенията 
век“. Това странно човешкоподобно съще 
ство, обитаващо пустеещите снегове по 
върховете на Хималаите, е известно на 
жителите от Каракорум чак до Северна 
Бирма. То бе търсено на 
— в Тибет, в Непал, в Сиким, в Бутан, 
в Асам, но освен няколко следи в сне
га нищо друго задоволително сигурно 
не бе намерено. .

НАЙ-ЗАГАДЪЧНИЯТ КОНТИНЕНТ ни

Представете си площ, равна на поло
вин Европа. Море от клони и листа с 
дълбочина 40—50 метра. Море, изслед
вано от самолет и проходено само в ня
кои райони от няколко експедиции.

Сред селвасите на Венецуела, сред 
тъй наречената Велика савана има 
„острови". Бреговете на тези острови са 
отвесни и високи. Те се издигат на 1000 
до 3000 метра височина. Островите про
дължават с километри (до 30 киломе
тра). Никой не знае какво има в цен
тралните части на венеулските джун
гли и още повече — на тези „острови“! 
Тук, в Планината на дявола (Ауян Те- 
пюи) сипе водите си от хиляда метра 
височина най-високият водопад в све
та. Този водопад, 15 пъти по-висок от 
Ниагарския, три пъти по-висок от Ай- 
фелевота кула, бе забелязан само пре
ди 30 години. Колко и какви животни 
се крият тук?

Малко изследвани в Южна Америка 
са и намиращата се между Венецуела 
и Гвиана Гвианска планинска земя, 
значителни части от територията на 
Колумбия, големият бразилски щат 
Мату-Гросу в Западна Бразилия, реди
ца райони на Андите, а също и горис
тата област на Патагония в южната 
част на континента.

Единствен съперник на Южна Аме
рика от зоологична гледна точка е

Банкетът беше в разгара си.
Зачервен, с обилно избила пот под мишниците, счетово

дителят Драгни припкаше жизнерадостно до ручея и се връ
щаше с бутилки изтудена .Гъмза" 
ръкави, баджанакът му Антон късаше едри мръвки агнешко 
печено и раздаваше наляво-надясно. До него Цветан Дългия 
съсредоточено човъркаше една агнешка главичка с намерение 
да й извади мозъка

— На кой какво му липсва, на това налита! — кискаше 
се в шепи Мара, медицинската сестра, и ръгаше Цветан в ре
брата.

в ръце. Запретнал мъжки
от

на снежния „чо-

Антон размахваше още по-буйно ножа и лъскавото ост
рие се впиваше в кафявия загар на агнешката плешка. Леко 
килнат настрани, с чаша вино в ръка. Илю вече започваше да

много места

се разнежва.
— Ех, колко тежко е да си агне! — изтри по едно време 

сълзите си той. — Но тоя свят е най-тежк0 да си агне!
— Защо, бе Ильо? — подсмиваха се околните и си нами

гаха. — Зощо е 1ежко да си агне?
— Ами пак защо! — подсмръкна. Илю. — Защото всеки 

ти мисли злото! Уж всеки се грижи за тебе, а фактически

А АНТАРКТИДА?
Освен нейното известно крайбрежно 

население, представено от морските сло
нове, тюлени, пингвини, буревестници, 
албатроси, поморници, чайки и др., ни
ма няма други животни. Не би ли могло 
да се намерят някакви организми — 
растителни и животински 
трешността на този огромен снежен 
блок, чиято ледена маса достига висо
чина от 2000 до 4000 метра? Трудно за 
допускане, още повече, че средната го
дишна температура на Антарктида е... 
минус 51 градуса! Изледванията на 47 
експедиции, намиращи се понастоящем 
там, изпратени от дванадесет държави, 
установиха „обитаемост“ в някои снеж
ни оазиси на континента. Бяха открити 
някои дребни животни — кърлежи, на-

континентално

гледа да ти тури ножа...
Гръмогласен смях огласяше поляната, а после 

нагоре по пътечките, за да го чуе още някой.
и във въ-тичаше

След два часа. когато от агнетата останаха само коските
намираше, байи сухожилията, а вино за чашите все още се 

Григор — талантливият организатор и вдъхновител бай Григор
I

НАЙ-МАЛКИЯТ КОНТИНЕНТ
— се понадигна, направи знак за тишина и рече:

— Е, какво, другари! Хапнахме, пийнахме, дето се вика, 
а и остатъците ометахме. Остана вино и за една наздравица. 
Аз предлагам да вдигнем чашите и да пием за

Австралия. В неговата най-източна 
част се издигат Австралийските Корди- 
лери. Те могат да се сравнят с нашата 
Стара планина. Австралийските Корди- 
лери са изследвани само от самолет. 
Крайбрежните райони на Австралия са 
заети от екваториални или субтропич
ни гори, малко 1 по-навътре се издигат 
евкалиптови горички, височината на 
които достига до 150 метра. Огромните 
централни области са заети от безплод
ни пясъци, примесени с жилави треви 
и непреодолимите бодливи храсти 
„скруб“. Преминалите през централни
те части експедиции се броят на пръ
сти. Тук продължават да се откриват 
племена, чиито оръдия отговарят на те
зи от нашия каменен век.

Не е разкрил всичките си зоологич- 
ни тайни

Африка. Известна още на финикий-

здравето на
онези, които осигураха марули, пресен лук и рапоочета за дне
шните салати. Предлагам да пием за онези ръце, секоми. Най-голямото 

животно тук е една безкрила мушица. 
Вечно ли са били покрити с лед земите 
на Антарктида? Много тайни крие ней
ната територия, равна на САЩ и цяла 
Западна Европа, взети заедно.

Много неща не знаем, още за Земята 
и нейните обитатели. Биолозите, геохи- 
миците, геофизиците, географите, кли- 
матолозите имат да разрешават пред 
себе си още много нерешени задачи. 
Първата международна геофизична го
дина (1957—1959 г.) измени твърде 
го представите ни за нашата стара пла
нета и за сетен път показа, че е рано 
да смятаме земния глобус за опознат.

Ц. Попов

които са
завръщали тези крехки агненца с гегата, пасли са ги и са ги 
коткали, за да дойдат в този сочен вид до нас. Благославям и 
ръцете на Манаси, фурнаджията, който за сетен път доказа, 
че може да върти не само фурнаджийската лопата, а и нещо
друго.

— Наздраве! — чу се от вси страни и дъната на шише
тата погледаха небето.

— А сега — рече бай Григор, — сега, след тази скромна 
гощавка, нека всички вкупом идем на площада, да слезем 
при хората... мно-

На площада радиоуредбата изпълняваше китни 
ръченици...

хора и
:

Й. Попов
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