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ДО ЧЕРНО МОРЕ
вватиии на българската илродиоотв сФр югоеллвия

СЕСИЯ НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

ОБСЪЖДАНЕ НА ВЪПРОСИ ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПО-НАТАТЪШНАТА
ПОЛИТИКА НА ОС

казано, че местната канцелария 
• в Барие би трябвало да бъде пре 
несена в Долна Невля, за да об
служва кората от това село и 
ориентираните към него Горно 
Невля, Скръвеница, Врабча и др. 
така, казва отбо-рникът Еленко 
Николов, хората от тези села о- 
тиват да искат усулуги от об
щината в Димитровград, защото 
им е на път. В заключение сеси 
ята реши по този въпрос да се 
изкажат избирателите от споме 
нагите села.

Сесията на общинската скупщина в Димитровград 
състояла се на 10 т.м. бе окачествена от мнозина при- 
съствуващи като твърде плодотворно събрание на на
родните избраници от Димитровградско.

И наистина ако се съди от въпросите, които бяха 
поставени на дневен ред и от зрелостта на разисква
нията, друг извод не може да се направи.

По добре ще бъде да кажем — от свиждането в Димитров
град, защото този път към 80.000 души от СФР Югославия и НР 
България се стекоха в Димитровград и напираха по магазините.

Този път, повече от когато и да било досега, бяха надошли 
хора оУ Триглаз до Черно море, а най-малко имаше жители на 
пограничните области.

И естествено е тогава, че мнозина не бяха дошли на свиж
дане, а да си правят търговия. Продаваше се всичко — от игла 
до локомотив, както се казва. Автомобилни гуми, 
плочи, сервизи... макар че официално е разрешено да се про
дават само хранителни продукти. По този начин се подбиват 
цените на стоките ,а мнозина .по непозволен начин „печелят 
големи пари.. .

Мнението което се раждаше от 
предишните събрания, че отбор- 
ниците не обръщат нужното 
внимание на предварително връ 
чзаните им материали за сеси
ите, този път се оказа невярно. 
Мнозина отборници участвуваха 
в разискванията с познаване на 
фактите, които бяха посочени в 
материалите за събранието.

волски впряг да се плащат ед
накво с населението от Желюша 
или други села, ксито са близо 
до лъткшата и действително пол 
зват колата си.

Тъп като още в началото пред 
седателнт на скупщината заяви, 
че разглеждането на данъците и 
облаганията ще послужи и за о- 
пределяне на политиката в тази 
сфера за идната година, 
въпрос бе приет с голям интерес 
ст всички отборници.

НЕНУЖНИ ОПЛАКВАНИЯ 
ДО ВИСШИТЕ ОРГАНИ
© Информацията за оплаква

нията на гражданите до висши
те органи, специално до предсе
дателя на Републиката, разкри 
няколко проблеми: хората често 
ненужна заобикалят самоуправи 
телните органи, макар че рабо
тите им могат да бъдат решени 
на място; понякога се оилакват 
за работи- които са в компетен
цията на гражданския съд; о- 
плакват се по-горе, защото дей- 
стивтелно висшестоящите орга
ни не са решили въпросите им 
в продължителен срок.

© Бяха посочени и примери 
за това. Оплаквания, че не са 
приети на работа. Оплаквания, 
че съседът преорал нивата му. 
Оплаквания, че службите не са 
решили за призваното на трудо 
вия му стаж, а това му е спеш
но зарад пенсия и пр.

констатира се, че е нужно да 
се информират хората за права-

шоколад,

ТоЕа е още едно доказателство, че трябва да се обсъди бъ-
М. Андонов

този
дещата организация на езижданията.ПО-МАЛКИ ОБЛАГАНИЯ, 

ОТКОЛКОТО В СЪСЕДНИТЕ 
ОБЩИНИ

Ук.
БЮДЖЕТЪТ В ОПАСНОСТ

ОБРАЗУВАН КООРДИНАЦИОНЕН КОМИ
ТЕТ ЗА ГРАНИЧЕН ОБОРОТ 

С НР БЪЛГАРИЯ

Едно запитване, дали могат да 
се намалят данъците и облага
нията на населението, беше при 
чина за обстойно запознаване на 
сесията с размерите, които се 
плащат в съседните комуни. Из 
лиза, че облаганията в Димит
ровградско са сравнително по- 
малки, отколкото в съседните 
общини. За пример се посочи, 
че в Пиротска комуна облага
нията от земеделието са — най- 
малкият размер 9 точки, а най-го 
лемият — 36, а в Димитровград 
ско — 7 и 32. Средно едно дома 
кинство в Димитровградската ко 
муна плаша за облагане върху 
земеделието 3.050 стари динара, 
докато в съседната комуна този 
размер е значително по-голям. 
О&шо всички приходи, произли
защи от данъците и облагания
та в Димитровградско възлизат 
на 215 милиона динара, което е 
под равнището на бюджетните 
разходи за една година.

Един интересен въпрос във 
връзка с облаганията бе ловдиг 
нат от Георги Алексов, секре
таря на Общинския комитет на 
СКС: дали таксите за кола с

© От 215 — те милиона пла
нирани като приходи т.г. до на
чалото на септември са внесени 
само 122 милиона динара. Като 
към това се прибавят дълговете 
от миналата -година, излиза, че 
до края на годината трябва да 
влязат в касата на бюджета 
толкова пари, колкото са били 
събрани за осемте месеца.

Бюджетът значи е в опасност.
Забавянето на постъпленията во 
ди към това да не се изразход
ват планираните бюджетни сред 
ства и това сигурно ще се отра- та си и за компатенциите на от- 
зи оър.ху бюджетното потребле
ние. Постъпленията са извърше
ни само 56% и съответно на то
ва бюджетните разходи се дви
жат само 53% от плана за т.г.

Иначе причините за намале
нията на личните доходи в ня
кои предприятия, за намаления 
оборот в търговията и др. което 
се отразява и върху размерите 
на облаганията и другите видо
ве приходи за бюджета.

Запчера в Ниш бе образуван 
координационен комитет за гра 
ничен оборот с НР България в 
който влизат представители на 
стопанските камари и трудови
те организации от Сърбия и Ма 
кедония. които се занимават с

че трудовите организации от 
крайграничните райони са по
искали само за първите девет 
месеца на тази година позволи 
телни за износ на стоки на сто 
йност от 888.172 долара и че до 
края на годината вероятно ще 
бъде реализиран предвидения 
обем на износ от един милион 
и петстотит хиляди долара. Вно 
сът на стоки обаче за същия 
период е бил три пъти по-ма
лък, така че бяха предложени

внос и износ, а въз основа на
оборотдоговора за граничен 

между двете страни. За предсе 
дател на координационния ко
митет бе избран председателят 
на стопанската камара в Ниш 
Данилз Кнежевич, а за замест
ник-председател директрът на 
скопеното предприятие „Интер- 
плекс" Васо Настовски.

делиите органи, както и да им
се разясни, че по редица въпро
си, например за заемането на ра 
бота, решава предприятието чрез 
съответни органи или

На края бяха приети няколко 
решения, с проектите на които 
отоорниците бяха запознати пре 
дварително от материалите.

М. II. II.

комисии.
мероприятия до края на година 
та да се достигне обема на из
носа.На първото заседание корди- 

национият комитет констатира, (ТАНЮГ)

СОосилсерад.СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ 
НАРАСТВАТ

ЗА ПОВЕЧЕ 

ПУБЛИЧНОСТ 

В РАБОТАТА

Това, че в службата за соци
ална защита са регистрирани 
шейсетина лица, на които се да
ват социални помощи, никак не 
значи, че няма сериозни пробле
ми в тази сфера. Напротив, про
блемите стават все по-големи. 
Има -стари, нетрудоспособни хо
ра, които търсят помощ, има на
растване броя на дефектни ли
ца, на безпризорност и др. Вси
чко това налага да се предпри
емат по-сериозни мерки не са
мо за увеличаване на средства
та 'за помощи, но и да се про
учи могат ли в издръжката на 
тези лица да бъдат ангажирани 
синовете и дъщерите ма старите, 
тъй като мнозина от тях имат 
такива. От друга страна трябва 
да се обсъди и въпросът за ме
роприятията, с ксито да се спре 
израстването на безпризорност- 

• та и хулиганщината, която е ха
рактерна особено за града.

Отборниците изнесоха не един 
конкретен пример за социално 
засегнатите лица.

Индира Ганди 

в Югославия
Изпълнителният отбор на об

щинската 
СССРН в Босилеград тези дни 
на сбое едно заседание разиск
ва за осведомяването на гра
жданите. Участниците се изка
заха, че осведомяването на гра 
жданите не е добро и че би тря 
бвало да се подобри. Мнозина 
граждани критикуват известни 
явления, някога и без оенрва- 
ние, понеже много мерки пред 
вижда закона, които гражда
ните не познават достатъчно.

На заседанието бе объедена 
възможността по кой начин гра 
жданите да се осведомят най- 
правилно и бързо. Оказа се, 
че общината не е в състояние 
да издава специални бюлети
ни, защото издаването им е 
свързано с материални разхо-

конференция на

НЯКОЙ МЕСТНИ КАНЦЕЛА
РИИ НЕ СА ИАуДОБРО 
МЯСТО
Работата на местните каоцела 

рии бе основно разгледана на се 
сията. Констатира се, че не вси
чки са работили успешно и ви
ната бе хвърлена главно върху 
завеждащите ги. Но авкои от
борници изразиха мнение, че 
трябва да се проучи и въпросът 
дали всички канцеларии са иа 
истигнското си място в смисъл 
на локалия. Така например б«

ди.
След посещението на СССР, 

и Полша по покана на прези
дента на СФРЮ Йосип Броз 
Тито и председателя на Съюз
ния изпълнителен съвет Мика 
Шггиляк, председателят на прави 
телството на Индия ИНДИРА 
1'АНДИ пристигна на официал
но посещенир в Югославия.

Накрая бе прието решението 
вестник „Братство“ да даде по
вече място на някои актуални 
законопредписанип, както и на 
време да осведомява читатели 
те за важните събития в стра 
ната и комуната. От друга 
страна, всяка седмица в петък, 
когато има най-вече хора в гра 
да ще се устройват чрез висо
коговорителите 
емисии.

осведомителни
Ст. Н.Димитровград нова жилищпа сграда



една оценка за постиженията на реформата

КИРО Г ЛИГОРОВ:

А,ЗНАЧИТЕЛНА СТАБИЛНОСТ И ЗДРАВА ВАЛУТА
\ \ I Т ——————— не е съвсем съобразен с пред-
\ V / /7 . поставките на реформата.
\Г I /I/ Неотдавна подпредседателят на Съюзпия изпълните-

/ /лСп съвет Киро Глигоров направи изказване за постиже- НО-РАЗВИТ А 7'ЪРГОВИЯ
/ //миита па реформата. Тъй като предстои широко разиск- 

/ У вино за резултатите, които са постигнати досега и за но- ’ носите условия и търговия
' / нитсмероприятня, които вече се налагат като нсобходи- та трябва да се организира по-

мост, в осигурнаването па по-ианатъшпия успешен ход другояче. Необходимо е единен
запознаваме пашите читатели с някои дапии, които бяха пазар, без регионални и други
изнесени от др. Глигоров. бариери, защото сегашната тър

говия не е в състояние да под
крепи тези стремежи и се явя
ва като спирачка. Тя трябва да 
стане "по-акумулативна и да се

Индонезия прекъсна диплома
тическите отношения с Китай

Двегодишното влошаване на отношенията между Китай и 
Индонезия прие най-лош вид. Индонезийското правителство 
проведе тези дни извънредно заседание и реши да прекъсне ди
пломатическите отношения с Китай. Решението за временното 
прекъсване на дипломатическите отношения между Пекин и 
Джакарта се обосновава с факта, че индонезийските дипломати 
п Пекин нямат условия за работа.

Своеобразният натиск върху правителството на геперал Су- 
харто направи кампанията на антикомунистическите оргапиза- 
ции па индонезийските студенти КАМИ и КАПИ. След като 
привържениците на тези организации дсмолираха неотдавна ки 
тайското посолство в Джакарта, делегати па движението КАМИ 
и КАПИ посетиха министъра на външните работи на Индонезия 
Адам Малик и му съобщих,*, че китайското посолство ще бъде 
унищожено ако индонезийското правителство не скъса дипло
матическите отношения с Китай до 9 октомври в 10 часа преди 
обед. Министърът Малик още тогава, преди заседанието па пра
вителството, заяви, че искането на студентите с, логично.

Той подчерта, че реформата 
бе предприета за да се създаде 

виоокопродуктив-

Това обаче е временно явле
ние, защото растежите в стаби 
лии условия не могат да станат 
изведнаж. Идната година ще се 
предприемат мерки за насърче 
ние на растежа. Това ще се ло 
стигне с по-солидно кредитира 
«е на износа, а те се даде по- 
широко място и на инвестици 
ите, които Ще съдействуват за 
растежа на продукцията.

Структурните несъответствия 
в икономиката сега са по-остри 
заради разпределението на сре 
дствата, вследствие на 
намалява натрупването. Но тук 
причината не е само в растежа 
на личните доходи над произво 
дителността. Големите 
разните облагания на предлрия 
тията за общи потреби съдей
ствуват също за намаляване 
на натрупването.

Според Глигоров на сегашна 
та економическа система недо
стига едно основно звено, т. е. 
ясно определена и разработе
на политика на разпределение
то. В разпределението не е ре 
шен въпросът за съотношение
то между личните доходи и на 
трупването и сегашният им ход

ангажира със своите 
в допълнителното производство, 
в кредитиране на същото, 
снабдяването на производители 
те с възпроизводствени матери 
али и пР.

Развитието

средства
съвременна, 
на, стабилна и рационална ико 
момика. В това отношение сме 
в началото иа осъществяването 
на този замисъл. Обаче кратко 

реформата

в

на интеграцията 
също е условие за успешен ход 
по-нататък. От това колко бър
зо и с какъв ефект производи
телите Ще се обединяват в съ
временни производителни гру
пи годни за подобряване на про

цели насрочните 
се осъществяват с това, че е по 
стигната значителна стопанска 
стабилност и отстранен н осно
вата си инфлационният натиск.НОВА ИГРА С ВИЕТНАМ?

— Преди реформата напри
мер инфлацията растеше сред
но иа година 7 на сто, даже и 
10 на сто, ако се смятат цените 
па дребно и растежа иа жизне
ните разходи. Тази година це
ните и жизнените разходи са 
■стабилни, а търсенето у нас се 
га е по-малко от предлагането.

— В трите години преди ре
формата валутната стойност на 
динара бе намалена с около 10 
на сто. При свободна обмяна в 
чужбина стойността му бе по- 
- малка 50 на сто от стойността 
по курса Сега пък динарът е 
стабилен, а свободният курс е 
на равнището на официалната 
размяна.

В Генералната скупщина на ООН почти цЯма оратор, който 
застъпва за миролюбиво решение па виетнамския пъ- 

американското бомбардиране на Сс-
извдоството ще зависи и по-на
татъшното осъщестяване на ре
формата.

да не се
прос и прекратяването на

Виетнам. Повсчсто от шефовете на делегациите изхождат
завоювалите страни да се 

във Вашингтон и
верен
от факта, че като основно условие е 
накарат да преговарят. Противно на това — 
по-нататък упорито се разпространяват слухове, че политиката 
на САЩ върви в друга посока — към преместване иа военните 
действия в Северен Виетнам.

Боязънът. който съществува и п самата Америка, в кръговете 
на американските сенатори, си остава въпреки уверяването от 

американското правителство, че няма да се извърши
17 паралел. Между

което
ПЕРСПЕКТИВИ 
НА РАБОТАТА

Има условия за заемане на 
нова работна ръка. Туризмът 
открива перспективи за това, 
защотг, изисква редица спома
гателни дейности в градовете. 
За това също може да съдей- 
ствува и развитието на частния 
сектор в селското стопанство, 
завянчийството и общественото 
хранене. Иначе .тук също не 
може да се върви ло стария 
път, защото това ше означава 
връщане към екстензивните фо 
рми на развитието и неската 
производителност на труда.

лихви,
страна на
инвазия на виетнамски територии над 
американските сенатори е разширено мнението, че военните 
шефове разпространяват идеята за инвазия в Северен Виетнам 
по примеоа на Макарти в Корея, Колко идеята за инвазия иа 
Северен Виетнам е опасна най-добре говори фактът, че свое
временната акция на Макарти предизвиква Китай да влезе и 
Корейската война. Трябва да добавим, че положението във Виет
нам може да бъде още по-опасно за световния мир. — Дефицитът на платежния 

баланс с чужбина преди рефор 
мата възлизаше на близо 
милиона долара. За двете годи 
ни от реформата този баланс е 

като приходите

I 250РАЗМИРИЦИ В ЙЕМЕН

Тройният комитет за разрешаване на йеменския проблем 
въз основа на постигнатото в Хартум споразумение се разтури 
в Сана без да завърши работата си. Пристигането на члеповете 
на този
ски демнетрации, защото хартумското споразумение е постигна
то между президента Насър и краля на Саудитска Арабия Фсй- 
сал. Полицията употреби оръжие срещу демонстрантите и ня
колко лица бяха повредени и убити. В резултат на това трой- 
онят комитет се пренесе в Кайро и заместник-минеистърът на 
вътрешните работи на Йемеп а шефът на обществената сигур
ност в Катри бе осъден на смрът и веднага разстрелян.

От друга страна от Йемен през последните дни пристигат 
съобщения за дейността на групата на младите офицери, която 
упражнява натиск върху президент Салал.

Казва се, че уж президентът Салал се 
сил с искането на офицерите да позволи завръщането от еми
грация на йеменските републиканци. Според последните съоб
щения групата офицери действително упражняава контрол над 
правителство на Салал и вече са арестувани петима негови

(Танюг)

отизравнен, 
износа, в сравнение с 1964 г. са 
нараснали с 30 на сто.комитет в столицата на Йемен бе използван за антиегипет

— Валутните резерви тогава 
възлизаха на 90 милиона дола
ра, а сега вече разполагаме със 
170 милиона долара в конверти 
билна валута и 130 милиона до 
лара в клиринг-плащания в на
ша полза.

Делегация на военновъздушните 

сили на НР България у нас'

И ЗАСТОИ, НО ВРЕМЕННИ Славчо Трънски. На аерогара 
Батайница гостите посрещна и 
поздрави заместник държавният 
секретар на народната отбрана 
и комендант на Всенновъздуш 
ните сили и противъздушната 
отбрана генерал-полковник в 
авиацията Виктор Бубан.

В нашата страна пристигна 
делегация на Военновъздушни
те сили и противвъздушната 
отбрана на НР България, въз
главявана от коменданта на во 
енновъздушните сили и про- 
тиввъздушната отбрана на НР 
България генерал-полковник

Димамичността на икономи
ката. особено на промишленото 
производство е по-бавна в ня
кои промишлени отрасли. Това 
заоазяне е резултат на отстра
няването на импулсите, 
по-рано при условията на ин
флацията се поддържаха с екс
тензивни методи.

съгла-

които
министри.

Ш/////уШЯУ///////ШШШ////////Ш////////уУ^^^^
КЪМ ПЕТДЕСЕТГОДИШНИНАТА НА ОКТОМВРИЙСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ очите си видяли супа. по която плават 

отсечени човешки пръсти.
Какво я е накарало да направи тази 

смела крачка.
Сега. когато от тези дни измина по

ловин век, докато чета дневника, който 
Клер Шеридан водила пътувайки по 
Русия, намирам отговор на въпроса — 
не обяснението, което дава тя, —■ но в 
скулптурата, която направила и я на- 
звала .Победа 1918.“

ТРИ СРЕЩИ НА ЛЕНИНЕл исавета 
Др аб ин:

Ленин приел Уелс на 6 октомври 
сутрината. Писателят очаквал двубой на 
речи с руския водач и се надявал да из 
лезне победител. По-късно писал, че то
ва за него би било много трудна работа.

Най-интересното е това, че Уелс ечи 
тал Лениновия план за електрифика
ция на страната за „свръхфантастичен“.

„Не мога да разбера нищо от онова, 
което става в този тъмен кристал —

Русия",- писал той, „но този нисък чо
век в Кремъл може; той вижда как но 
вото електрифицирано движение изме
ства унищожените железници, вижда

телна реч, който на следващия ден бил 
стпечатен в петроградските вестници. На 
едно място той казва: „Пред вас е твор
ческа задача без прецедент по цел и сме 
лост — задача, която няма равна на себе 
си в историята на човечеството. Огромни 
са възможностите на Русия, те от дълги 
години се посочваха в руската литерату
ра — мисля на смелостта на мисълта и 
безграничната сила“.

Така X, Дж. Уелс говорил 
след срещата с Ленин.

новите пътища да пресичат цялата стра 
на. вижда новата по-хуманна, комуни-

която отновоетическа промишленост, 
се издига".

Била горчива и тежка победата. 
Гола женска фигура с полузатворе

ни очи и с лице; което изразява траги
чна болка. Меч лениво висял в безжиз-

С превти раме-

Историята понякога нрави чудни 
шеги: взела писателя, прочут по своята 
безгранична имагинация, изпратила го 
в Русия където се срещнал с Ленин и 
слушал за плана по електрификацията 
и комунистическото изграждане на стра 
ната, която била в развалини, след това 
сложила перото в неговата ръка така че 
този ненадминат майстор на „научната 
фантастика“ означил като свръхфантас- 
тично- нещо, което станало действител
ност само след няколко десетилетия.

един ден
нената й дясна ръка. 
не и наведена глава, всяка линията на 
това мрачно тяло изразява крайна то
чка на човешки изтезания и болки.

■ Упоритата ваярка

А сега е време да ви 
третия чужденец който ни 
Ленин.

В руското издание на книгата на X. 
Дж. Уелс „Русия в сянка“, четем, че по 
времето на пребиването си в Москва той

представим и 
посети при Шеридан: „Малко зпаем 

за комунизма“

„За комунизма и .онова, което го пре 
творява в дело съвсем малко зная, а 
още по-малко разбирам“ пише Клер 
А м защо пък да знае за комунизма та
зи близка на Уинстън Чърчил? Но ней
ният съпруг Вилфред загинал във вой
ната. Имала син Дик и със страх ми
слила за неговото бъдеще. А Съветска 
Русия й давала отговор, на въпроса, 
който разпъвал нейните мисли: как да 
се постигне мир и да се сложи край на 
войните?

• ,ч« ■ .Й» Поздравът на другаря Уелс

Вечерта същия ден когато видял Ле
нин X. Дж. Уелс заминал за Петроград. 
Преди да напусне страната присъствувал • 
на заседанието на Градския съвет на Пе
троград в палатаата „Тавришевски“. Дво 
рецът бил препълнен с хора — към три 
хиляди души изпълнили залата, дори и 
изхода. Председателствуващият дал ду
мата на „славния английски писател — 
другаря Уелс“. Да, на другаря Уелс.

Запазен е текстът на неговата трога-

„живеел в същата къща, в която живеел 
и английския ваяр, койтоI се върнал в 
столицата и след срещата си с Ленин обе 
двал е г-н Вандерпил и един млад ваяр

г.'

от Лондон. Тези ваяр била Клер Ше
ридан.

Тя била не само красива, но и смела, 
защото е трябвало много храброст за да 
се дойде в Съветския съюз през 1920 го 
дина
нали се англичани разказвали как с

страна, за която някои завър-
(Край в следващия брой)Ленин и Надежда Крупска
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МЕСТНИТЕ КДНЦЕЛДРИИ В ДНМИТРПИгр||дг»п НАШИЯТ КОМЕНТАРIIШЕФОВЕТЕ НЕ СИ 

ГЛЕДАТ РАБОТАТА
ОПЛАКВАТ СЕ И ХОРАТА 

И КОМИСИЯТА
11
1Канцелариите в Каменица и Т. Одо- 

ровци най-зле
От нехайството
Нужни са нови

I1 В отчета на комисията за оплаквания и жалби при Общин
ската скупщина в Димитровград може да се забележи:

€) че оплакванията се увеличават
О че и комисията се оплаква, защото трудовите организа

ции въобще не зачитат препоръките й. Даже се чуват и мнения, 
оплаквали, минали по-зле, тъкмо защоти

1страда населението 

технически средства

Отчетът на Съвета за общо управление и об
ществени служби, който бе разгледан на сесията на 
ОС в Димитровград, разкри редица слабости в рабо
тата на местните канцеларии по районите

»ч
$ че иякои ,които са Се 

комисията, се интересувала за тия случаи.
А броят на оплакванията от година на година нараства, 

въпреки че в Димитровградско, в сравнение с други комуни, то
зи брой не е голям. Така 1965 годиие е имало 35 писмени оп
лаквания. а през 1966 — броят им царства на 63. В първите 8 

имало 29. Затова възниква въпросът, а 
комисията пред Общинската скупщина и поли- 

какво и как да се направи, по-малко

III1 месеца тази година е 
него поставя и 
тическите организации, 
да се нарушават правата на трудещите се, та по-малко да се

на комуна-

три канцеларии могат да се похва
лят с що-годе задоволителна работа. Другите две, 
то се съди от казаното в отчета, едва ли могат да се 
нарекат местни канцеларии. Вината, естествено, пада 
връху завеждащите ги служители. Тяхното нехай
ство и безотговорност довежда до застои, които вред
ят на хората, които искат услугите на канцелариите.

Iта.
IОт петте само

ка- оплакват.
За това има обективни условия. Тук са самоуправителнитв 

органи и организираните политически сили. Тук са законите,
трудовите организации. Къде тогава 

от вчера?
IСмиловци I както и предписанята на

е причината, че днес хората се оплакват повече
Законите ясно определят правата на трудещите се.
Ако те добре се прилагат, оплакванията могат да произлм- 

собствените права и задлъжения или

нямат телефони и друпи посо
бия, а всичко това пречи в ра
ботата им.

Общинската скупщина

§8
зат от непознаването на 
от незачитането на законните разпоредби. Това като първо. 
Като второ, за съжаление, много по-често е явлението закони
те да не се прилагат добре, да се нарушават, защото някои хора

по-добър закон от закона, който

прие
отчета с предложение положе
нието Да се уреди. Може би в

&

II
статира, че местните канцела- ау 
рии по определен начин посред 
кичат между населението и об §4 
щинската скупщина. Значи 
да ги направим да бъдат товаЛ|11К*

Като се има предвид решени 
ето на общинската 
за компетенциите 
канцеларии в общото управле
ние, административната проце- 
суалност, гражданските състоя
ния и народната отбрана, в об
служването на местните общно 
сти, мировите съвети и др. се 
остава с впечатление, че много 
работи обременяват единсвения 
служител в канцеларията. Оба
че не всичко се върши тук. Ня 
къде няма нужда, а някъде за
рад несведоменост хората идват 
в общината да си уреждат иско 
вете. Въпреки че не са много 
обременени с работа някои заве 
дащи канцелариите проявяват 
голяма безотговорност и нехай
ство.

Не всички сключили брак в 
местната канцелария в Камени 
ца могат да бъдат сигурни, че 
са законно оженени. И не всич 
ки новородени могат да бъдат 
сигурни в месторождението си.
В книгите за гражданско състо 
яние например има ояе невпи- 
сани бракове, които са сключе - месеци, макар че такова удосто 

година, а в верение се издава за няколко 
минути. Завеждащият канцела 
рията си позволява да иска чер 
пня, за да направи търсеното 
удостоверение. Такова отноше
ние на нехайство и безотговор
ност е проявил и към общин
ските органи. Зарад грешки на 
канцеларияата едно момче два 
пъти е викано да отбива военна 
повинност. Към хората се проя
вяват немалко грубости, когато 
идват да бъдат услужени.

Но положението не е такова

трябва да доказват месторожде 
нието си.

От януари дп септември във 
височки район са родени 6, ре
гистрирани 2 и умрели 8 лица. 
се казва в отчета. Въпреки мал 
кото работа около вписването, 
работата не е завършена. Граж 
ланският регистър не е отвар
ян, да се впише поданството на 
новородените. а сключването 
на браковете е вървело поняко 
га без нужните документи.

В писалището на завеждащия 
канцеларията е намерен куп 
невръчени чекове за плащане 
на данък, с бележка: „не при
емат“, а също и актове на съди 
ята за нарушения, които не са 
оформени окончателно — лип
сват дати на връчването и пр.

В местната канцелария в Тръ 
нско Одоровци хората не се 
услужват навреме и затова не
веднъж са се оплаквали в об
щинската скупщина.

За удостоверение за граждан 
ственост е чакано по няколко

скупщина 
на местните скоро време ше има пишещи 

машини и телефони, и кой 
знае какво още. Нам обаче ни 
се струва, че още един въпрос 
иска бързо разрешаване. Име
нно да се намери начин населе 
нието по селата да се запознае 
какво все може да иска от мес 
тните канцеларии, за да не бие 
път до града и си губи време
то. когато в района му има за
дължено лице за уреждане на 
работите му.

Впрочем и в отчета се кон-

считат, че тяхното своеволие е 
отразява волята на обществото.

И в първия, и в другия случай работата на обществено-по
литическите сили в трудовите организации, в самоуправител- 
ните органи и на най-широк план, ще обезпечи волята на об
ществото и ще неутрализира своеволието. Но че тази работа в 
Димитровградската комуна не е на нужното равнище, свидетел 
ствуват отчетът на комисията и някои други факти. Именно 
повечето от оплакващите се са се отнесли до президента на 
Републиката (14), а към други съюзни и републикански органи 
23 от общо 29.

Само шест жалби са представени на общинските органи. 
Ако съотношението беше обратно, тогава броят на жалбите ■ 
социалната структура на подателите им (защото 11 са работни
ци), щяха да бъдат по-приемливи. На тези факти комисията не 
е отделила нужното внемание

Ако оплакванията и жалбите са своеобразна критика за ня
кои обществени явления в комуната или трудовите организация^ 
политическите сили не бива да бъдат равнодушни към тях. АЛ

14 ОКТОМВРИ 1944
I тIни още миналата 

регистрите на родените 
от Криводол са вписани в кни 
гите за Каменица и някога ще

децата И

северната страна на Ниш, 47 ди 
визия подпомогната с 8 сръбска 
бригада от 22 дивизия действу
ваше първоначално към Леско 
вац. а след това получи зада
ча да спре изтеглянето на не
приятеля и 22 дивизия, усиле
на с Първа Царибродска, Пър
ва Власотинска и 26 бригада 
от 46 дивизия, действува през 
Бабичка гора и Селичевица 
към Ниш. Това беше съставът 
на югославските части, взели 
участие в Нишката операция 

_и освобождението на Ниш.
В Нишката операция участ

вуваха и частите на българска
та армия. Вместо Първия кор
пус беше формирана 2 армия, 
която бе комнадвана от гене
рал-майор Кирил Станчев и по 
мощник-командир 
Боян Българаиов. В състава на 
Втора армия влизаха, 4, 6, 9, 12 
пехотна дивизия. 2 конна ди
визия, Първа Софийска народ- 
иоосвободителна дивизия, брони 
раната бригада, четвърта гра
нична бригада и армейски ча
сти.

След съсредоточаването на 
тези части последва заповед на 
маршал Тито за прекъсване на 
Вардарско-Моравската 
в долината на Южна Морава.

Противникът също прида
ваше огромно значение на Ни 
шката операция, защото с осво 
бождепието на Ниш и прекъс

ването на главния път към до 
лината на Вардар в Македония 
остават откъснати огромни нем 
ски части. Затова немците се
риозно укрепваха пристъпите 
на Ниш. . . Тук беше съсредото 
чена 7 СС дивизия „Принц Ой 
ген“, сборният пехотен полк 
.Аларм Регимент“ от три дру
жини, артилерийски части на 
Първа планинска немска диви 
зия.

Боевете за освобождението 
на Ниш започнаха на 8 октом 
ври. На 10 октомври бе освобо 
дено Власотинци. На 11 октом
ври боевете се пренесоха в Ле 
сковац на 12 октомври бе освобо 
ден Кочани, някои части дос 
тигнаха Пуковац и на 13 октом
ври комендантът нанемската 7 
СС дивизия даде нареждание за 
изтегляне към Прокулие.

На 14 октомври 22 сръбска 
бригада започна сраженията си 
за Ниш и до 12 часа зае лини 
ята Габровац — Бубан, а до 13 
часа до крайните квартали на 
гра^а. По този начин 10 бри
гада от 22 сръбска дивизия и 
части от Първа царибродска 
бригада първи влезнаха в 
Ниш, В 16 часа вече Ниш е бил 
напълно свободен.

В Нишката операция неприя 
телските части имаха огромни 
загуби — около 400 
700 пленени.

Една от най-важните военни 
операции при освобождение
то на нашите краища от фа
шизма беше така наречената 
Нишка операция, с чието успе
шно окончаване се създадоха 
условия за освобождение 
Белград и други градове.

В Нишката операция взеха 
участие частите на 13 корпус 
и то: 2 пролетарска дивизия 
получи задача да затвори на
правлението Ниш-Сталач в ра 
йона на Ястребац, 24 дивизия 
действуваше в района на села
та Мрамор, Долевац, Югбогда- 
мовац и имаше за задача да 
действуваше от западната стра 
на на Ниш, 46 дивизия във вза 
имодействието с българските 
части да затвори направление
то Враня—Ниш, 45 дивизия дей 
ствувашц в района на с. Матее 
вац, Княжевац, Алексинац и 
трябваше да вземе участие от

г л
МАЛКА РЕПЛИКА

ПЪТ към 

СМЪРТТА
на

На „петък" по шосето от 
Гоин дол и Желюша до Ди
митровград 
много пешоходци. Млади и 
възрастни селяни,

Ще срещнете
във всички местни канцеларии.понесли 

на кобилици бохчи й кошни В отчета се съобщава, че рабо
тите в канцелариите в Смилов 
ци. Поганово и Барйе

ци с продукти, спокойно се 
движат от дясната страна, 
без да се пазят от постоянно 
префучаващите коли. Вода
чите на колите понамалят 
скоростта, поизбиколят ги и 
продължават. Но скороста 
не е опасна за невнимател
ните пешоходци.

В обедните часове — дру- 
га картина. Ученик и учени 
чка карат велосипеди, заели 
половината шосе. Разговарят 
си. криволичат с велосипе
дите, докато колите ги из
преварват в широк лък.

Никой не хае, че наруша
ва правилата за движение 
по пътищата и се излага на 
опасност да загине или да 
стане инвалид за цял живот.

Дали само непознаването 
на правилата е причина за 
това. или тук има и друго. 
Например убеждението, че 
не те, а самц шофьорите са 
дъжни да се грижат за тях
ната безопасност на пътя. 
Могат ли да забравят, че по- 
-важно е сами да поемат 
грижата да се пазят от ми
наващите коли?

Пътят отдавна вече взима 
жертви. Курбан на собстве
но невнимание станаха и де 
ца, и възрастни. Имаме ин
валиди и — мъртви даже.

Ако така продължава — 
ще има повече.

Но какво да се направи? 
Забрана трябва да се
чака, наказвания ли, за да 
се разбере, •“■че по-безопасно 
е движението по старото шо 

М. II. II.

вървят 
оплаквания, 

има и общовалидни 
затруднения. Пишещите маши
ни навсякъде на напълно изха
бени, някои местни канцеларии

нормално и няма 
Все пак

полковник

Подобрение на социалните 

помощи
в Димитровградско линия

Общинската скупщина в Ди
митровград се стреми правил
но да реши всичкяо социални 
случаи в общината.

В настоящия момент 56 ли
ца получват социална помощ. 
Само през последните девет ме 
сеца 3,256.000 стари динари е 
дала като постоянна помощ, 
82.500 динара като помощ на 
войници, които издържат се
мейства, 315,000 динара помош 
на бойците от НОБ, 347.000 ди 
нара за стари неработоспособни 
лица, 112.000 динара, дадени 
помощи в случай на смърт...

На територията на общината, 
както се изтъква в доклада на 
общината-има 22 дефектни де 
ца, а броят на безпризорните 
деца расте през последно вре
ме. Някои от тях са вече и 
съдени. Това се дължи преди 
всичко зарад това, че родите
лите не обръщат достатъчно 
ишмние върху възпитанието 

. на децата. За сега на територи 
у ята на общината има регистри

рани 209 непълнолетни деца, 
които крадът, неприлично се 
държат на улицата и пр. Като 
проблем е и възпитанието ма 
децата под пет години. Много 
родители предвид на това, че 
в града няма детски дом ги ос 
тавят сами в къщи или при до 
машни помощници, които пла
шат по 5.000 динара за един ме 
сец. Затова общинската скуп
щина има в план да открие де 
тски дом или учреждение, кое 
то ще приема децата на заети
те родители и ще се старае за 
тяхното възпитание. Този за
мисъл трябва да под помогнат 
стопанските организации в гра

мъртви и

Б. Николов

* л

да.
С цел да се подобри социал- 

уата помощ за ония лица, 
които
общинската скупщина направи 
изменения ва Решението

ма
действително е нужна

за
■помощи.даване на социални 

Според това решение социална
та помощ значително ще -се по
добри.

се.
V Б
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ЛгНАИ-ГОЛЕМИЯТ ПРОМИШЛЕН ГИГАНТ В МАКЕДОНИЯ
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МЕТАЛУРГИЧЕН ВОМБИНАТ
-

СВИЖДАНЕ ИЛИ ГОЛГОТА
Един ден след събора събрахме много сведения:
Според преценки от българска страна на свиждането са би

ли към 84.000 души от съседна България. Според наши прецен
ки на събора е имало към 40.000 души наши граждани. Значи 
към 120.000 общо.

По-нататък: между тапи маса, съставляваща един големи
чък град, броят на близките и роднините ог двете страни е бил 
нищожно малък — не повече от 20.000 души. Нали хората мо
гат да се срешат и виждат постоянно? Ио на свиждането е има
ло хора от далечните градове и на едната, и на Другата страна 
— без роднини или особен интерес да бъдат тук.

Не, имало е интерес — Да се купи или продаде нещо.
Търговският инспектор на ОС Димитровград при много сла-

е заловил 36 та-

юосшсшаосшсшосшшшсшоооооорсшсшосшоооосшоойорс1ооосшс1сюсшсшгзосюооооос1п0 манто да пит възможност зи ви
сока акумплитвиост и произво
дителност.

От какао,значение « този ги
гант за македонското стопан
ство показва факта, че повече 
от едца трета от съвкупното у- 
величеиие на македонската про 
мишленост те осъществи мета 
лургичнин комбинат.

Този промишлен обект те и- 
ма огромно значение и за сто
панството в К.сойо и Метохил.

Въз оснона на неотдавна под 
писания договор за сътруднице 
ство, Скопения комбинат със 
свои средства ще участвува в 
изграждането на термоцеитра- 
ла „Косово IV“, която пък за 
нуждите му ще произвежда 
към 1,2 милиарда кич електри
ческа енергия годишно. В стро 
еж е съшо така газопровод от 
Косово Дп Скопие, чрез к йто 
комбината да получава 520 ми
лиона куб, м. земен газ. Освен 
това комбинат Косово ще доста 
вя ма металургичния комбинат 
около 600 000 тона сушен лиг
нит, който ще трябва да измес
ти кокса.

За построяването на този най-

йп

Утре от леармите на Скопския металургичен 
комбинат ще потекат първите тонове стомана. 
След десетгодишни усилия, колективът на комби
ната ще празнува своя най-радостен ден. Обору- 
ден с най-съвременни машини, комбинатът ще 
произвежда годишно 800000 тона стомана, 
ято след това ще се преработва в собствената 
валяра в лим с най-различни димензин.
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Са организация на залавянето на спекуланти 
кива. Някои са наказани, на някои е била задържана стоката, 
но... много повече са минали и този път. Иначе един е носил 
към 500 чифта чорапи, които в Италия се купуват по 200 дина
ра, а тук ги е предлагал но 1000. Имало е много панталони, ри
зи и какво ли не.

Или да си спомнем други факти. Димитровград, даже и Пи
рот са били обсадени от хора — наши и български. Магазините 
препълнени.

Банката е направила много лоша услуга на двете страни. 
Само 20 милиона динара са обменени и след това започна да 
цъфти непозволената размяна на пари, не зачитаща никакъв 

срещарски курс. И търговията е попретърпяла малко. 
Но продадени са към 50 тона шоколад, може би толкова и 

българска халва. Конфекция, обувки, автогуми...
Счита се, че общата стойност на покупкопродажбмте над-

динара двустранно. Но гляма

□п
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Към края на идната година 
ще бъде завършена и втората 
фаза, с което годишният капа
цитет ще се удвои. Когато за
почне да работи с пълна пара, 
вероятно в 1971 година,скопски-

С пускането в действие 
този обект фактически се 
вьршва първата фаза от изгра 
ждането на Скопския металур
гичен комбинат с годишна мощ 
пост 600 000 тона.

ма
за

що-го де

хвърля тде-три стотин милиона
минала само през спекулантски ръце.част от това е

Това обаче са фактите. А размисълът гони към следните
пърпоси:

• Не • ли позастаряла вече тази традиция на свиждане на 
граничното население (нали вече граничното е само в малцин
ство)?

0 Бреме ли е вече да се мисли за организирани в населени 
срещи? Защото хигиенните условия на нивите са под вся-места

ко равнище иа иай-некултурпите и неразвити страни.
ф Или ако това е неосъществимо, защото много народ едва 

ли може да се побере в Дарагоман или Димитровград, тогава 
защо не се намери начин два, три или повече пъти месечно да 
идват хора с някакви открити листове и да не се тълпим по 
нивите в есенните дни?

Иначе, ето, даваме път на спекулата, под невинната форма 
свиждане на граничното население.

До догодина има време са добро решение.

голям промишлен гиган 
Македония ще бъдат вложени

в

Скопеният металургичен комбинат към 3 милиарда нови динара. 
П'о-голямата част от съорьженини лимове с дължина 24, широ 

чина 3 и дебелина от 1-4 мили
метра.

Тези демензии лимове имат 
голямо приложение в корабо
строенето, машиностроенето във 
фабриките за стоманени кон
струкции, коитп нашата страна 
досега предимно внасяше. До 
края на годината валярата ще 
произведе към 70 000 тона лим 
с различна дебелина.

Този обект е най-големиит 
цех от Скопския комбинат. Зае 
ма площ от 78 000 кв. метра.

Скопеният комбинат Р обору- 
ден с най-съвременни машини,

ят металургичен гигант ще про 
извежда към 1 милион тона 
стомана годишно.

Досега в железарата са по
строени цехове за тпене, ва
ляра и три мини, които да 
дават суровините. Приключват 
работите и в най-богатата ми
на на железни руди в СР Ма
кедония
мир Хисар, в която са вложени 
досега към 100 милиона нови 
динара. Смята се, че залежите 
възлизат на около 100 милиона 
тона и тази мина ше върши 70 
на сто от доставките на сурови 
ни на комбината.

Валярата в Скопския комби
нат, една от най-модерните в 
Средна Европа, произведе ня
колко хиляди валяни стомане-

М. Н. Нейковята произвеждат наши ггредпри 
ятия. Ук.!

ПЪТЬОМ ЗАПИСАНО

Пътуване към бъдещетоТаймище край Де-

Всеки край си има своя на
дежда.

Надежда, на която по-учани- 
те й казват перспектива, а по- 
простите живот. И всички хо-

Сякаш плодородието им бе на- 
таложила в земните недра, а 
то оттам бляска в нова надеж 
да. И колко по-дълбоко бе скъ
тано това богатство, толклва 
магическата му сила бе по-гол 
яма.

След като изминахме над 
двайсетината километри лош 
път до Долно Тлъмино, поехме 
по новия път, за който казва
ха, че бил път към бъдещето. 
Всъщност, това било само пар
че от пътя към бъдещето, за
щото изнасял само десетина я.х.

каза един ст механиците и от 
ново се качи на машината.

— Оттук взимаме пясъка и ча 
къла. Поне с това тоя край е 
богат

После „волгата“ 
асфалтирано парче.

— Към два до три километ- 
тра вече са асфалтирани, 
остават още двойно или трой
но повече. А наскоро трябза да 
дадем пътя в използване.

— Колко ще струва, когато 
го завършите? — не се стърп-

допълни директорът.
полетя пора от тоя край като страстни 

картоиграчи 
вярват й и очакват 
подобри живота. По това 
ки край се отличава от другите, 
и пак по това, всички краища 
си приличат. Приличат си по вяр 
ата в своето бъдеще.

За босилеградския край това 
е минното дело. За минното де 
ло тук се говори с възторг и 
уплаха, решително и в недом
лъвки, със съмнение и увере
ност. Говорят всички и нався
къде. От малкото дете до ста
реца. По събрания и в разгово 
ри. Говорят обществено-полити 
чески работници, служащи, 
яни, ученици, работници, с ед
на дума

възлагат на нея,
тя да им 

все- но

ПЪЛНА ЗАЕТОСТ БЕЗ
МАТЕРИАЛНА ОСНОВА- 

ЛОЗУНГ
— Колко ли? Па инвестито

рът мина „Треггча“ е отпусна
ла към 700 милиона стари ди
нара, но стойността му ще зна
ем, когато го завършим.

Започнахме да се изкачваме. 
Асфалта смени

килиометри и водел към една 
мина „Благодат“. 
Но, в течеоие на два три часа 
ние можахме да видим и за
бележим колко трудно се строи 
тоя път към бъдещето, 
че е само един участък.

Веднага след излизането 
от Д. Тлъмино трябваше да ми 
нем дървен мост, който още не 
бе завършен, но който 
щеше да се завърши, 
го потърсих в обектива на фо
тоапарата, техническият дирек
тор

мина
което интензивно се развива. С 
увеличаването на акумулатив 
ността на стопанските органи
зации, растат и възможностите 
за нови капиталовложения и 
откриване на нови работни ме
ста, т. е за заемане на ония. 
които нямат работа. Счита се, 
че днес в нашата страна, на
пример, би могло да се изтег
лят от селското стопанство око 
ло 1,5 милиона жители и да пое 
тътят на работа в други области, 
като при това селското стопанст
во нищо не би почувствувало. О- 
баче за откриване на работни 
места за тези хора едва ли ще 
бъде достатъчен и целия наш 
национален доход.

Проблемът на незаетостта у 
нас се предимензионира повече 
отколко обективно би трябвало 
Добра част от ония, които ча
кат работа не живеят само от 
работа в промишлените пред- 
прияатия, нп и от земята. Това 
най-добре се вижда ако се има 
предвид, че много неквалифи
цирани работници не искат да 
постъпят на каквото и да е ра
бота. Така например селскосто 
ланският комбинат „Белград“, 
търсеше сто физически работ
ници, обещавайки месечен до
ход около 100 хиляди стари ди 
нара. На работа се явиха само 
пет-шестмина.

Много по-голям проблем в 
областта на заемането представ 
ляава това, че при заводите и- 
ма много специалисти с високо 
и виеше образование и квали
фицирани и полуквалифицира- 
ни работници. Стопанството о- 
баче има голяма нужда от та
зи работна ръка. Счита се, че 
на нашето стопанство са нуж
ни окрло половин милион таки 
ва хора. .,1

„Каква социалистическа стра 
когато няма работа

макар
на сме ние, 
за всички!“ — казал един гра
жданин сърдито, когато чул, че 
работа чакат около 270 хиляди 
наши граждани. Неговата раз- 
вълнуваност била станала още 
по-голяма, когато узнал, че та
зи цифра е още по-голяма ако 
се знае, че при заводите не са 
зачислени всички, защото зна
ят, че няма за тях работа.

През последно време тази за
често.

насипано пар- 
после току-щосел че с чакъл, а 

изкопан път, за да спрем при 
група работници, които проби
ваха пътя.

:— Значи, можахте 
познаете

ни
всички. За хората 

от тоя край минното дело зна
чи и път, и доходи, и лично ща 
стие, и любов, и тревога, и бъ 
деще. А за всички значи жи
вот. Живот наречен бъдеще.

Затуй, когато тръгнахме 
Караманица, първата дума,

„Благодат“.

наскоро
Когато да се за- 

с всички работи за 
построяване на един път, само 
че от обратен ред. Главно 
рад това, че до Серафимови во 
деници е имало колски 
та работите

на предприятието,
„Новоградня“ от 

каза, че по-добре

което за-към
коя

строи
Враня, ми
Ще бъде да причакам, 
има още два моста, и то бето
нни и
на минути в песъчливото кори 
то на потока намерихме

предприятието: 
самосвали,

пътя
то чухмр бе мина 
Оловно-цинкови

път,
са понапреднали.

Техническият директор Нико
лов продължи да обикаля 
ежа, надгледава 
подпорни стени, мостове, асфал 
тиране на пътя. Той напъству- 
ваше, даваше съвети,

защоторуди и много 
бъдатбележка се чува доста 

Тя би била и по-приемлива ако 
пълната заетост беше неразри
вен атрибут на социализма и 
ако изхождаше от реалните въ- 

националното

вяра< че именно те ще 
съставка на онова бъдеще, 
пътят, по който тръгнахме съв
сем ке обещаваше лек път: из
ровен, засипан от пороища, от
несен от водата и топещи 
снегове. Сякаш природната 
хия нарочно бе отмила нивите, 
за да насочи надеждата на хо
рата към дълбините на земята.

по-големи. След десети- стро 
строежа на

А
механизацията на 

булдозери, 
ни машини . . .

— Бързаме. 
Рим времето

товар-зможности 
стопанство. Да се търси пълна 
заетост в страна, в която наци
оналният доход едвам надмина 
ва 500 долара на глава от насе
лението, значи да се иска екс
тензивно развитие на 
ство то, където ще има 
за всички и където всички ще

на негоду
ваше или похваляваше' добрата 
работа. Когато

се
сти за да изпрева- 

и завършим
коя и друга работа. Дойдат 
дъждовете, трудно ще върви —

изминахме тези 
десетина километра и дойдох
ме пред входа 
дат",. той каза:

— Ето

ня-
ли в.мина „Благо-

стопан-
работа дотук ние строим 

пътя на бъдещето, а навътре 
ше те придружи друг ръкнво- 
дител. Както 
Да се пробива път. Вярвам че 
йа тези вътре. в 

е още по-трудно.
За съжаление за 

част можех

живуркат.
Не така отдавна в 

страна нямаше незаети, дори се- 
явяваше липса на работна ръ
ка. Това и днес не е неосъще
ствимо. Пълиа заетост с лични 
доходи и- низко жизнено рав
нище не е тежко да се постиг
не, ио това в този момент би 
означавало само връщане на

видях не е леконашата
планинатаим

другата 
да запиша само

1.312 метра надморско 
Ще и към 1.200

равни-
метра път 

недрата на планината. Другото 
си остана тайна, защото 
дителят на мина „Благодат“ бе 
легнал да почива, а когато пб-

в

зад. ръково
Да се говори за пълна зае

тост, а да не се създаде възмо- 
теаи хора рентабилно дажност

работят, значи да се изхвърлят 
и то лозунпи без мате

чива никой не смее да го събу
жда. Пък ние нямахме време 
Да го чакаме, затуй взехме об-

лозунги. 
риална основа.

Това, разбира се, не значи, че 
незаетостта е задължителна ко 
мпомента на едно

ратен път, за да стигнем пред 
мрак в Босилеград.Строежът на пътя е в пълен разгарстопанство, Ст. Николов
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О С оглед на закъснението тази 

есен едва ли ще бъдат засети по 
площи от лани. Все пак в 

планът е да бъдат

В Димитровградско още не е 
влизал трактор в нивите. Суша 
вото време след 
жътвата е една от 
йкоито предизвикаха това закъс 
нение. Другото може би е плод 
на субективни и обективни при
чини, които лежат в самите сто 
пани, като тук включваме и ко
операцията.

Макар да се закъснява едва 
ли можем да се надяваме, че 
тракторите ще влязат в нивите 
след пет-шест дни.

Докъде се е стигнало с при
готовленията?

Машините са приведени в из
правност.

Осигуреени са към 330.000 ки
лограма изкуствен тор и вече 
прекарани до районните скла
дове.

Семе от високодобивни сорто
ве има достатъчно в коопераци
ята и стопаните могат да го взи 
мат срещу заплащане или под
мяна с пшенично зърно, което 
не е за сеитба.

Договорирането обаче върви 
сравнително бавно, а отгоре на 
това е в закъснение. В коопера
цията изтъкват, че то е свърза
но с външни затруднения. Име
нно банката още не е уточнила 
ще има ли средства за кредити
ране на продукцията при произ 
водствено сътрудничество, какви 
размери Ще има то, каква лихва 
ще се иска и друго. Поради то
ва и първите договори се осно
вават само върху така нарече
ното „сервизиране“, което значи 
услужване от страна на коопе
рацията срещу заплащане на ус
лугата.

Бива ли да се напомня, че на 
времето още този вид сътрудни 
чество беше
най-примитивна форма на 
оперирането, което и не даде ки 
какви резултати.

о

вечесвършване на 
причините,ПКакво ли да ви разказвам за 

височките дни? Почти обезлю
дени села. тихи обедни часове, 
орязана царевица, събрана на 
купища по гувната. Възрастен 
човек, до него бабичка, затру
пани в царевичка под сенчеста 
слива, белят царевицата и мъл
чат. В едно, в друго, в трето гув 

все така. Във всяко от 
осемте села е все така.

Малко оживление видяхме в 
Камецица. Всеки ден на обед 
стотина ученици зашават из со
каците, загълчат около кръчма
та, докато се източват към се
лата си. Тогава заработи и кръч 
мицата — дойдат даскалите да 
си поприказват с чашка сливова 
на масата и да се пошегуват на 
учениците-пушачи, които се вър 
тят около в очакване те да ста
нат, за да нахълтат в кръчмата 

-за цигари „за татко“. Този път 
-също стана така. Дълго обикал
яха Тошо и другарите му, но ни 
кой не събра кураж да влезе и 
да поиска цигари пред даскали
те. Купиха си само хляб, може 
би за три дни, но за най-важно
то почакаха, докато се дигнаха 
директорът и учителите.

— Те няма да си отидат сега, 
каза някой. Ще залегнат над Ра 
кипна чешма, даже и огън ще 
си накладат и ще си пушат до 
вечерта. Стигнат ли бързо дома, 
чака ги белене на царевица, а 
така учителите ще изкарат псу
вните, че са ги задържали.

Но оживлението бързо секна. 
Кръчмарката затЕОри вратата и

Джипът се забави. Помръкна 
долината, започна да чезне гър
бът на Видлич. Един делник бе 
изминал тук.

С директора останахме сами. 
От близките гувна шушнеше ца 
ревичакът.

Когато пристигнахме в Брай- 
ковци беше тъмно. Само фаро- 

• вете на трактористите, докарали 
тор от града, просичаха тъмното. 
До чешмата беседваха за било- 
небило възрастни жени. 
магазина със скътани в джобо
вете или пазвите ръце. с изпити 
лица, мълчаха мъжете. Мълча
ха, както всяка вечер, защото от 
давна са си казали всичко — в 
неизброимите все същи’ вечери.

Шепотът на жените не дости
га до нас. Няма седенки, не ми
рише на коноп и варена цареви_ 
ца.. Няма песен. Няма ни мла
дост тук тая ве чер. Снощи на 
гувното един изчислил, че 150 
души са заминали от селото 
през двете десетилетия. Зами
нала младостта и животът.

43 През деня срещнахме на пъ
тя за Каменица брайковската 
младост. Казва се Миряна Але 
ксова. Ученичка във второ от
деление. Малко, осемгодишно, 
момиченце, тръгнало на учили 
ще миналата година. Друго ня
ма от новачетата. Тази година 
и яма първолаче. Идната и дру 
гага напред пак ияма да има. 
После пак от същото семейство 
ще тръгне дете на училище,
- Наобиколиха ни хората, до
като директорът упрекваше ма

кооперацията 
засети вместо миналогодишните 
150 хектара — 210 хектара, глав

□
3

□у Забърдие и района околоно в| а
Димитровград.

Миналата година общо в Ди- 
имало 3.634 хек

□
□
□ митровградско е

с пшеница и бяха получе-а
тара□но ни близо 8 милиона кг. зърно. 
От това близо една трета бяха 
засети с високодобивни сортове, 
главно Безостая.

Последните, макар и слаби, ва 
лежи може би ше поускорят ра
ботите по сеитбата.

□
□

Пред

7 ' : - м. н. н□

шжй ; □ 
§ □ БАБУШНИЦА

□
□ Има работа 

за санитарния 
инспектор

а

Г;
у о

а■ .'х

□

IЕдинствената ученичка от 
Брайковци Години наред Бабушница ня 

маше санитарен инспектор и 
затова хигиената в магазините 
беше много слаба. Това накара 
обаче Общиноката скупщина 

позабави по-сери
озно с този въпрос — 
и вече е приет санитарен инспе 
ктор, който само в първите дни 
е глобил съдържателите на час 
тни гостилници в Бабушница, 
Звонци и Любераджа, как и за
ведението на гостилничарското 
предприятие „Църни връх“ в 
Звонци.

Санитарният инспектор е със 
тавил акт зарад нехигиена и 
срещу кланицата в Бабушница.

К. Ггоров

Брайковци. Тръгнахме по дра
скотините на Степаненко, как
то казаха хората. Долу светеше § 
Димитровград — червено, оран 
жево, зелено Малкият оазис на 
комуната, който отне жизненос 
та на селата в името на ло-до- 
брия живот — за хората от се- ■ 
ло и града. д

Ето, не се получи така. Села » 
та оглушаха, изхабиха се пъти 
щата, секна животът там.

Когато в Брайковци се кач
вах в джипа, беше ми неудоб
но от хората, които оставаха в 
мрака Сега пък помислих: — 
добре е, че поне този оазис е 
направен. Иначе какво би мо
гло да се каже за годините, ко _ 
ито изтекоха. М. Н. Н. 5

да се

*

! окачествен като
ко-

ПРЕД ПРАГА НА ЕСЕННАТА СЕИТБА

ПШЕНИЦАТА Е НА РЕД
ЩШ'•«V:.-•

До започването 'на есенната се 
итба остават броени дни. Всич 
ки производители, и стопанства 
та и частните

складовете на коперациите 
пред прага на есенната сеитба 
няма достатъчно семена, 
пък минерални торове. Затова

во пазарен 
ва повече от 2.000.000 тона. По
следните мерки на Съюзния из 
пълнителен съвет съдействуваха 
за още по-голямо производство 
и разширяване на сеитбените 
площи. Съхранението 
ницата обаче не върви в крак 
с производството, главно пора- 
да недостига на складове.

разреши и този 
трябва да се приемат 
мерки, 
условия
зации да получат кредити 
построяване на складове.

излишек представляНа път за града

производители, 
съзнават, че им предстои важ
на работа.

За нуждите на тазгодишната 
есенна сеитба според сведения 
на Съюзната камара са обез
печени към 27 хиляди 
високодобивна пшеница

нитогазикера за закъснелите пиро- 
му брада, 

зееше полупраз- 
но. Малко бъсма, цигари, киб
рит, газ. Друго почти няма. А 
колко богати са витрините ня
къде.

„Митко, бе, кажи какво ще 
правим, питаха директора. Зе
мя има, ама силите ни. . . нак
ъде? Чуваме в Славиня, дирек 
торът на коперацията ли, друг 
ли, казал на хората да не се 
тревожат. Земята щели да взе 
мат срещу пенсии, да я закуп 
ят искали. Щяло стопанство да 
се прави. А ти нам друго 
казваш. Я виж, данък се иска, 
пара за живст ни трябва".

Слушам ги и си мисля: „Кой 
ли е лъгал моите земляци, ако

така?“

отиде да си гледа друга работа.
Поврех се из сокаците — никъ- ни и небръснатата

Магазинчето може да се предположи, че ако«е 
се предприемат срочни

жива душа не се мерна. Са
мо бай Асен Пинда, скорошен 
пенсионер, прекоси на два-три 
пъти сокака, и като сидяд? че 
няма хора, се скри и той. •

Идва ти мисъл, че добре се 
живее тук — спокойно ,тихо, бо
гато. Но много фалшива е тази

. де
мерки. на лше-

чР тази година и частните про
изводители и кооперациите ще 
засеят по-малко

вагона
Заза се

ме, както и 200 вагона вносна 
пшеница. Това значи, че тази 
есен със сортна пшеница 
бъдат засети около 1,500.000 
тара, или към 100,000 ха пове
че от миналата година. Въз ос 
нова на тазгодишните 
ти и добивите от

високодобив- да се въпрос 
съответни 

създадат
ни сортове пшеница.

Както е известно 
на са произведени 4.810.000 
на пшеница от което

за да сетази годи- 
то- 

кличест-

ще
стопанскитемисъл, си речеш само след десе

тина минути.
Миг само след работното вре

ме на пощата влезе в канцела
рията на кооперацията човек и 
веднага заговори с мъка и мол-

органи-хек
за

резулта 
отделни сор

тове пшеница, сред производи 
телите се забелязва ориентация 
към ония сортове, които в оп
ределени краища дават най-го- 
леми резултати.

Докато въпросът 
в известна 
все още има трудности в снаб 
яването
Според предвижданията 
циадистите, за есенната и про 
летиа сеитба ще трябва да се 
обезпечат към 1,400.000 
В селскостопанските 
те организации обаче се изтък 
ва, че не достигат 
средства за набавка

Вести отни

Аужница
I

ба.
— Митко, дете болно имаме. 

Зъб му вадиха тука, а сега гла
вата му е като мерник. Пощата 
не работи, няма как да извика
ме бърза помощ — та, гледам, 
джипът стои на пътя,.. за два 
часа ще отиде и ше се върне от 
града, докато вие се помаете

със семето
наистина им е казал 
Колко пари трябват за пенсии 
и земя, колко ли за стопанство. 
А тамошната кооперация, с ка 
кво ще направи това, за което 
се приказва на хората. Поис
ках да кажа, че са ги лъгали, 
но си замълчах. Зная, ч е тия 
хора тук са 'умни да пресмет
нат.

степена е решем, На 5 октомври т.г. в Бабушни 
ца бе пусната в действие авто
матична пощенска централа с 
120 номера. Същата бе набавена 
с общи средства на общинската 
скупщина в Бабушница и ПТТ 
предприятие и Ниш.

стопанин. Непознати крадци 
че направиха шест кражби. Ми
лицията поне засега, не е в със
тояние да открие крадеца. Жи
телите

ве-
с минерални торове.

на спе
тук.

Шсфяорчето запали мотора. 
Беднаж в седмицата идват ле

кари в Изатсвци. Прескачат и
търсят утеха 

султация на врачки.
тона. в кон-

и трудови
другаде, като има нужда, но по
щата не свързва с града, пъти
щата
нието към тези хора 
изневерява, та и това ги сърди.

Бай Асен ,като видя болното, 
не изтърпя да не изкаже огшее- 
нието си — така ще си измфр 
тука. В Изатовци, каза той, вед- 
наж гледах как лекарят И. Л. не 
иска да прегледа едно 
Болно беше то. Личеше по ли
цето му. Беше позакъснело дей
ствително, но от планината иде
ше. Дойде и се помоли, а лекар
ят не иска да го прегледа, Помо 
ли му се и жена ми, реда си ис
каше да отстъпи ,но не помогна. 
Срещнах после момчето, моин- 
ско е, овчарче е тук, оздравяло, 
оправило се. Може болката да 
е била малка, та му е минало. 
Ама ако беше сериозно? Отрул-

парични 
на мипе-Тракторист слезе от трактора 

като псуваше и пч»тя и оправи
ите ни. Старите също говореха 
за пътя. Ако имало път авто
бусът щял да ги носи до гра
да, като ги натисне мъката. Но 
път трябва да се строи, че го
ре във Видлич даже и Степа- 
ненковите дири били изчезна
ли и машините ходили по из
мити скали.

Искали да го строят хората 
с помощ на общината. Не, мо
же да се помага, колко сили 
има, а пари да се търсят, че 
иначе само вървище щяло да 
бъде.

— Ей го, такова имаме и се
га, обръщат поглед хората. Да 
има някъде пари да се поискат. 
Иначе... /

Две вечери след този разго
вор Тито каза на личен 
подобно. Каза — трябяп 
мерим средства за пу

После полека напудрахме и

пази боже. И отноше-
Гостилничарското 

тие „Църни връх“ 
ристическата година 
вей излет до София и Витоша в 
НР България.

понякога рални торове.
В началото на настоящата го 

дина селскостопанските органи 
зации 
39,000

предприя- 
приключи ту 

с колекти-

Съиетът за образование 
тура при общинската 
в Бабушница взе решение 
криваие на училище в с. Войни
ци. По тоя начин бе 
вен ред един дългогодишен спор 
между жителите ма селото и об 
шината.

и кул 
скупщина 

за от
гI разполагаха с околоем

трактори, но този брой, 
както се смята досега снет от днесе е у-
величил с около 2—3.000 брой
ки. Земеделските 
ли разполагат с 16.000 
ра, предимно малки. Произво
дителите главно са се снабдили 
с прикачни 

Подготовките за есенната се 
итба в обществения сектор на-

момче. - в -
производите- 

тракто- 5 октомври е единственият че
твъртък за няколко години на
зад, в който не бе насрочено из
купването на добитък от страна 
на земеделската коперация. Це
ната па добитъка е сравнително 
ниска.

- © -
машини. ■ На 5 октомври т.г. в Звонци 

изби побой, в който нападателят 
Ясенов дел нападна милиционер. 
Местното 
търси прилагане на остри мака 
зателни мерки.

предват добре, обаче земеделс
ките кооперации имат трудно
сти поради липсати на собслше 
ни оборотни средства. Земедел
ските кооперации имат тру
дности поради липсата на соб
ствени оборотни средства.

/население негодува и

Уваме ги лекарите с много иска
ния, ама чака ли се друга седми 
Ца. Нали и нашето време тече, 
да му се не видело.

В Берии извор, след дълго ча 
кане и протакане, най-сетне пред 
приятието за електроенергия пу
сна електрически ток.

нещо 
1 па
ната. В поредицата кражби в Раки

та тези дни" изстрада още единВ К. Гюроп
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СЛЕД СЕМИНАРА В БОСИЛЕГРАДКЪМ 50-ГОДИШНиНАТА НА ОКТОВРИ

ЗА НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА 

ПО СЪРБОХЪРВАТСКИ ЕЗИКЛЕНИН ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО 

И ОБРАЗОВАНИЕТО Дълго иреме вече се работи 
върху създаването на нова и 

учебна програма по сър 
език за основните 

в СР

за издаване на учебници в гр. 
Нови Сад — изнесоха пред ево 
ите слушатели шест доклада. 
Като съставители на новата 
програма, предвидена специал
но за народностните училища 
в СР Сърбия, те дадоха на учи 
телите подборни обяснения и 
напътствия във връзка с пред
стоя щето ползване на тази лро 
грама. Преди това, обаче, чрез 
докладите си, те запознаха при 
сътствувашите и с най-съвре
менните методи, възприети от 
лингвистиката при изучване на 
нов език. Много от дадените на 
пътетвия и обяснения бяха под
крепени със съответно необходи 
мите демонстрации, което пък 
създаде още по-голям интерес 
между участвуващите на семи
нара. Освен това, на зададени
те им въпроси в разискванията, 
те дадоха и необходимите отго
вори. Изтъкнат бе и значител
ния факт, че новата програма 
ще бъде въведена в обучението 
едновременно и с новите учеб
ници, които понастоящем се ра 
ботят въз основа на същата 
програма.

В разисванията, които се раз 
виха през следващия ден на се
минара, бяха обхванати и тре
тирани някои актуални пробле
ми в обучението по български 
език. С тези проблеми бе запо
зната
ката Милена Гвозденович, съ
ветник и представител на Ре
публиканския завод за основно, 
образование и образование на 
учителите.

единна 
бохърватски
училища на народностите 
Сърбия. За изпълнението

и отговорна зада- 
иай-добри-

те пи съвременната промишле-Оевен това, тази личност тряб
ва да бъде политехнически об
разована т. е. да овладява ос
новните производствени проце
си. Затова най-отговорна роля 
има учебното дело. Ленин не 
може да си представи бъдеще
то училище без връзка между 
обучението и производството.

Лениновите размисли върху 
основните задачи на възпитани 
ето съдържат следващите съста-

Педагогичеекото учение на 
Маркс и Енгелс представлява 
пътеуказател към комунистиче 
ското възпитание. Най-голяма- 
та им заслуга се състои в това, 
че първи откриха класовата 
същност па възпитанието и из
тъкнаха огромната му роля 
в премахването на капи- 
талическата обществена систе
ма и възстановяване па кому
нистическа.

Ленин продължава делото на 
Маркс и Енгелс в периода на 
империализма, пролетарската ре 
волюция и диктатурата на про
летариата. Неговото учение за 
възпитанието и образованието 
представлява продължение и 
твореческо развитие на марксо 
вото учение за възпитанието. 
Той обяснява, разработва и обо 
гатява комунистическото възпи 
тание с редица нови въпроси в 
условията на прехода към соди 
алистическо общество, в негова 
та първа фаза в преходния пе
риод, и периода на изграждане 
на социализма и постепенно 
преминава към комунизма. С 
неговото учение“ много въ
проси стават по-конкретни от- 
колкото са могли да бъдат по
ставени и разработени почти 
седамдесет и пет години преди 
това“.

През деведесетте години на ми
налия век Ленин в своите про-

ност.
Морално възпитание. -

мин създаде учение за 
мулистическия морал, 
представлява съставна 
комунистическото 
Именно, че морал и морално е 

което служи за

Ле- 
ко- 

който 
част на 

възпитание.

на
тази трудна

бяха ангажиранича
те специалисти 
на, хора 
образование и 
педагогически опит, 
в народностните училища 
Автономна покрайнина

в нашата стра
нитесъс специално

с непосредствен 
придобитвсичко онова, 

унищожаване на старото обще
ство и обединяване па трудови
те хора около пролетариата в 
оорбата за ново общество.

Училищното образование
образование и у-

на
Войво-

дина.
Понастоящем, такава прогрд- 

от- следваща-
вни части.

Умствено възпитание. За из
граждането на страната са не
обходими образовани хора. За
туй всеки член на 
трябва да си определи 
задача:
пак да учи! А след тооа — на
ученото да проверява на прак 
тика. Като критерий на истина
та на развитието на умствени
те способности па личността и 
на научното образование Ленин 
дава предимство. И тора 
случайно, защото без овладява
не на науката и научните поз
нания няма да има кадри, а то 
ва значи, че не е възможна ни 
то успешната борба за револю- 
ионно преобразование на соци- 

общество. Гово-

и
ма пече имаме и 
та учебна 1968/69 година, тя ше 

за ползуване 
училища на бъл

целокупното 
чение трябва да бъдат подчине 

възпитанието на комуни бъде представена 
и от основните 
гарската народност. -

се осигури, обаче, по-
правилно и по-целесъобразно
използване на новата прогр - 
ма. Заводът за основно образо
вание и образование на У^ите- 

СР Сърбия — организи 
ра двудневен семинар за всич
ки учители, които преподават 
сърбохърватски език, както 
началните четири класа, така

класове на основните 
българската народ- 

се на територи 
и Сур-

общността ни ма
етическия морал. Новият морал 

преустройство на об
ществото, в което не съществу
ва експлоатация

Ленин е срещу буржоа-
експлоататорски 

духовна

основна
да учи. да учи и служи за За да

ма човека от
човек.
зин (класов) 
морал. Моралът като 
надстройка не е вечен и не е 
непроменим. Моралните норми 
се определят „
развитието на обществото. Ив 
конкретни обществени форми, 
съотпетствуват 
рални норми. Моралът като с •* 
пкупност на правила, настана- 

битието на човешката ли 
отношенията

лите в
по

в зависимост от

в горнитемо-конкретни
училища от 
ност, намиращи

на Босилеградскатаите
дулишката община.

В организацията 
— взе участие и Просветно-пе

/ли оталистическото 
рейки за принципите на взаимо 
отношенията между теория 
практика и обратно, Ленин под 
чертава, че оенрвиа характери
стика и недостатък на по-ран
шното образование са били и- 
менно неединството между те
зи две категории. Той

без практиката е 
тео-

чност, регулира 
между хората. Говорейки за съ

комунистическия
въпроса

на семинара
и преди всичко, другар-

щността на 
морал Ленин изтъква 
на съзнателната

служоа вдагогичеката 
Враня.

Семинарът се 
5 октомври т. г. в основното у- 

„Георги Димитров

дисциплина, 
съставка във проведе на 4 и

като съществена 
възпитанието на комунистичес 

Освен това, особено 
се изтъква същността на съвет 
ския партиотизъм, социалисти
чески хуманизъм и интернаци-

изведения остро критикуваше 
старото училище и буржоазно- 

(„ Върху какво 
министри",

вчилище
Босилеград. На него присъству 

58 учители от Босилеград- 
23 учители от Сурдулаш-

счита, кия морал.то възпитание 
мислят

В своите разисквания, учете- 
най-многонашите

„Във връзка с въпросите на по
че теорията
празна, а практиката без 
рията — сляпа. Диалектически- 
ят път към узнаване на исти
ната не може да върви друго
яче освен „от жизнените наблю 
дения към абстрактното мисле- 

към практика-

лите се задържаха 
върху проблема за учебниците. 
Изтъкна се лошото качество на 
някои от съществуващите учеб-

ваха
ска и 
ка община.

Непосредствен организатор и 
ръководител на семинара бе 
другарката Милена 
вич, просветен съветник при 
Завода за основно образование 
и образование на учителите в 
СР Сърбия. При откриване на 
семинара, тя накратко подчер
та. необходимостта от ползване 
то на

литиката на министерството на 
народното възпитание“ и др.) 
Той отделя голямо внимание на 

на народното обра-

онализъм.
Да се обмисля върху педаго

гическите разбирания и концеп 
ции на Ленин, а да не се изтъ
кне неговата висока оценка за 
учителската работа, 
би било голяма грешка. Име- 

Ленин най-голямата роля 
и образова-

ници, а преди всичко — на пре 
ведените. както и на недостатъ 
ка на много от ония учебници, 
които трябва да се преведат от 
сърбохърватски на 
език, а чието превеждане и по 
лзуване се отлага от година на 
година.

Както и на други места, така 
и на това място бе третиран от 
ново и проблема за лошото със 
тояние на училищата по отно
шение на художествената лите 
ратура, необходима в обучение
то по български език. Във връ 
зка с този проблем, един 
преподавателите 
най-добре положението със сле 
дните думи: ..Освен с читанки- 
те, нашите ученици, а особено 
тези от подведомствените пара
лелки, не разполагат с никакви 
други книги — печатани на бъ 
лгарски език. което представля 
ва една от основните 
за сравнително слабите 
тати между тях, при усвояване- 
на книжовния български език“..

въпросите 
зование и образованието на по

Гвоздено-

драстващите поколения отделно 
като -съставни части в общата 
борба за свобода на народа. Ле 
нин разработва проблемите на 
съдржанието във възпитанието 

' и образованието, с което разоб
личава царския режим в про
светата и неговата реакционна 
политика. Борейки се срещу 
царизма и буржоазията, Бол- 
шившката партия отделя осо
бено внимание на въпросите 
на народната просвета.

Великата октоврийска социа
листическа - революция сложи 
основите на ново общество — 
социалистическото. По тоя на
чин класовата борба е продъл
жена с цел напълно да се уни
щожи остатъците на буржоаз
ните погледи на света — приро 
да, общество и човешко мисле
не. В произнесената реч на 2 
октомври 1920 година на Ш все 
руски конгрес на Руския младе 
жки комунистически съюз Ле
нин направи обостойна крити
ка на старото училище и бур
жоазното възпитание. Трябвало 
е значи, в новата страна, да се 
построи и ново училище, ново 
възпитание. Ленин определи 
принципите на новите учили
ща, съдържанието и целите на 
дейността му в революционно 
преобразование и построяване 
на социалистическото, относно 
комунистическото общество. Той 
тези законитости на обществе
ната същност издига на преден 
план в борбата за културно 
преобразование на страната ка 
то нов и основен етап в създа
ването на социалистически об
ществени отношения. Ленин не 
отделя училището, възпитание
то и образованието от общество 
то, защото те са негови атрибу
ти. Същевременно те са и по
литически институции. Учили
щето извън политиката, отде
лено от отуществените събития, 
от живота, е лъжа и лицеме
рие. В осъществяване идеалите 
на новите стремежи първосте
пенно значение Ленин дава на 
всестранното възпитание и об
разование на работническите 
маси. В своите произведения 
той първенствено говори за об
щото и политехническо образо
вание.

не и от него 
та.“ Този принцип Ленин слага 
в основите на своята теория за

наистина
български

нно,
във възпитанието 
нието на подрастващите поко
ления и трудовите маси 
на учителя. На него е доверена 
най-отговорната 
граждането на новото общество 
граждането на новото общество. 
Затуй той трябва да бъде спо
собен, образован и културен.

Свободан Василев,

съзнанието.
Политехническо образование. 

— Политехническият принцип 
в образованието Ленин свързва 
с проблема на кадрите в сто
панството. Този принцип дик
тува развитието на науката и 
техниката и състоянието в про 
изстводството. Той не търси да 
се Учи всичко, но само основи-

нови и съвременни мето- 
обучението по сърбохър-

дава
ди в
ватски език в народностните у- 

да се постигнат
из-задача

чилища, с цел 
още по-добри резултати по то
зи предмет. Изтъкна, че овладя 
ването на сърбохърватски език 
е съществено условие за побър 
зо и по-правилно включване на 
младежтта от българската на- 
родоост в обществено-икономи
ческия живот на нашето обще
ство. Накрая, тя заключи,

отпедагог
илюстрира-

САМО УЧИТЕЛИТЕ ЛИ 

СА ВИНОВНИ?
че

за всичко това, новата програ
ма ше изиграе голяма и поло
жителна роля.

Целият първи ден на този се 
минар бе изпълнен с интезив- 
на и ползотворна работа. Ле
кторите на семинара, другари
те Никола 
Брунет, Йован Йеркович и Ан
дрей Чипкар, специалисти-ези
коведи при Покраинския завод

ните заключения: общинската 
скупщина да отдели средства 
за набавка на подвижно кино, 
подвижна библотека, която ще 
обикаля поне районите, раздви 
жване на дейността на секции
те и др. Бе констатирано, че 
изаказванията на някои компе
лГче просветните Р1раб° тницй 
били „неработници" са съвсем Й
произволни и че такова поло- Й сДнд.рЦ.С
жение се дължи главно на ня Й 
кои нерешени проблеми в учеб 0 
ното дело. Това потвърди и ра | 
зискванието, което стана след ^ 
отчета за миналогодишната дей М 
ност на училищата. Бе подчер 8 
тано, че училищата работят по й 
застарял начин, без нагледни ™ 
средства, което е в разрез със §

Съветът за образование и 
култура при бабушнишката об 
щинска скупщина на заседани 
ето си от 5 октомври обсъди 
дейността на културните инсти 
туции и осъществеваните резул 
тати в образователно-възпита
телния процес през 1966/67 год.

След разискванията бе конс-
инс-

причини
резул-Хочиш, Елемер

татирано, че културните 
титуции съществуват само фор 
мално, и тяхната дейност е за
глъхнала напълно, 
провежда свободното си време 
в кръчмите в играене на кар
ти, чести са побите и пр. Всич 
ки я обавиняват за това, а ни
кой не се е погрижал да й съз 
даде условия за работа. Освен 
в Бабушница, нито в едно дру 
го селище няма кино, библио
тека или1 читалище. Единствено 
библиотека има в Бонинце, ко 
ето е в магазина на коопераци
ята, така че от една страна са 
книгите, а од друга 
за продажба. Също така бе кон 
статирано, че броят на книгите 
всяка година намалява, защото 
техния фонд не се възобновява. 
В разискванията бе подчерта
но, че преди няколко 
почти във всяко селище имаше 
секция или група — фолклор
на, хорова, драмска, 
и пр. Днес такива групи няма 
и затуй няма и дейност.

Младежта

Травнишко хроника
(ОТКЪС)

Югославският 
Нобеловата

на.лауреат§ награда
тература — писателят Иво Анд- 
рич тези дни навърши 75 годи
ни. Литературното творчество на 
тоя велик югославски писател е- 
обемно, написано

за ли-сьвременните изисквания в у- 
чебното дело.

Чуха се мнения, че средства- -л , 
та, които се изразходват за Ц ; 
просветните съветници за Й ! 
обиколка на училищата, са на- 8 ' 
празно изразходвани пари и че И !

I;Ш I естоките

V задушевно, ре 
алистично. Миналото на Босна и 
историческата съдба на боснен- 
ца е поетическата 
която се пречупва 
нието на писателя. Мнозина кри 
тици сравняват Андрич с харург 
на човешката душа, който про
никновено и топло, с изтънчени 
движения разрязва 
говори за човека.

Нашата 
жава към

■Уу^-у.;/\ .-X

да*
точка, през- 
световижде-би трябвало да се използват за 0 

набавка на нагледни учебни Й 
средства и помагала. От друга- | 
та страна, бе казано, че именно »>■ 
такива съветници са нужни, до ■> 
ри бе предложено за назначва Й .3. 
не на постоянен педагогически й 
съветник при общинската скуп ю 
щина, който ще оказва помощ а 
в подобряване на обучението. 0 

Накрая бе подчертано, че ела Й ] 
бата дейност на просветните ра к 
ботници и на културно поле и

години

шахматна I '■

1. тая душа и<->Интересно е, че вината за та 
кова състояние се прехвърля 
главно върху просветните ра
ботници. Дали именно само те 
са виновни?

Че има и други виновници 
свидетелствуват и други фак^ 
ти. Народният университет на
пример цялата своя дейност е 
насочил в центъра на комуна
та, а районите е изоставил.

За да се подобри културно-за 
бавния живот бяха приети след

Ш народност се придру- 
пожеланията на юго

славската общественост за креп 
ко здраве на писателя и още 

творчество.

V ч’ ^ "V. Общото образование според &
него е в овладяване на науката 
за природата и човешкото об
щество, понеже то представля
ва връзка между 
образование и създаването на 

върху света.

зшш ПО-ПЛОДОВ К-о

•V--'
умственото елият този край беше 

л слънчев и почват богата, 
с вла!

8 I
8 1 'а, та всичко, кое- 

то се посееше, растеше
гоР“ И висоЧо, и даваше мно го цвят и

Там Салко
дъщерята на ь

научни погледи 
Целта на комунистическото въз 
питание трябва да бъде всестра 
нна личност, с правилен миро
глед и комунистически морал.

8 ;в учебното дело се дължи 
низките лични доходи и пре- й

бенефи- Й

на

махването на някои 
ции, които досега имаха. бръснарят зърна 

осподин фон Ми
.
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По върпросите на двуезичнпгття

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК-ФОРМАЛНОСТ
От повторното откриване на 

гимназията в Босилеград през 
.учебната 1962/63 година до днес 
български език в това '

ти клас (езиков отдел) също
а в четвърти клас езиков 

отдел само 33 часа. Личи 
Друго: български 
пренебрегнат 
броя на

35,
нещо 

език е бил 
при опредлянето 

часовете, а несъзнател 
но или умишлено, е изпуснато 
от предвид, че това е 
език и че именно 
да бъде застъпен 
сове. Още повече, че 
те предмети се преподават на 
сърбохърватски език и 
начин

учили
ще се изучава като предмет, 
застъпен само с два часа сед
мично. Целта ни е не да пов
дигаме въпроса как се стигна 
.до закриването на гимназията с 
български език на обучение и 
защо бе заместена

майчин
той трябва 

с повече ча-със средно 
икономическо училище, защото 
безполезността

останали-
от това видяха 

и онези, които бяха пламенни по ' тоя
възможността да нау

чат майчиния си 'език ученици 
те се стеснява. Когато към 
ва прибавим липсата на бъл
гарска художествена литерату- 
Ра картината е съвсем пора 
зителна: български език е 
мо една формалност!

Конституционните 
би ясно определят 
длъжностите 

Статутът
община не само, че 
върдил, но много по-конкрет
но ги е разработил. И конститу 
цията, и статутът, са приети от 
населението на тоя край. Зна
чи хората са казали какво мис

привърженици на тази 
Гимназията ср -оказа като учи
лище, по-изгодно за стопански 
изостаналите краища 
дава възможност на завърши- 
.лите ученици да продължат о- 
бразованието си на повече фа
култети. . Искаме да подигнем 
един друг въпрос: защо след 
възобновяването на гимназията 
български език се изучава са
мо с два часа седмично и не е 
.ли' това решение в разрез с 
конституционните права и ста 
тутарните разпоредби на на
родността.

Преди да потърсим отговор 
на въпроса, да напомним, че в 
Босилеградско живее българс
ко население, чиито основни у- 
чилища са на български език. 
Което пък значи, че знанията, 
с които учениците от основ
ните училища идват в гимна- 

-зията, са на български език.
От друга страна, оправдание

то, че ако се увеличи броят на 
часовете по български език ще 

-се надмине горната граница на 
разрешените и законно опре
делени часове — 36, излезе не
верно. Защото в първи клас 

-засега учениците имат .15 ча
са седмично, във втори и тре-

идея.
то-

понеже

са-

разпоред- 
правата и

на народностите, 
на босилеградска 

ги е пот-

лят и желаят — защо тогава се 
взимат други решения.

Че се стеснени народностите 
права на учениците в босиле- 
градската гимназия 
ствуват и един друг факт — 
тук не се изучават допълните 
лни програми по българска ис 
тория,
макар че програмите за народ
ностите училища съдържат то-

Л1 лауе. н. и, иЛ1ирк.& 0$исиу.с
свидетел- нови книгиго да се разисква не на ули

цата, а на компетентни места.
От своя страна ше прибавим, 

че босилеградската гимназия 
би трябвало да се запознае с 
опита на димитровградчани, 
които неотдавна по същия въ
прос приеха твърде разумно ре 
шение. Бозспорно, че едно 
съвместно заседание на пред
ставители от двете средни учи 
лища ще даде нужния резултат.

ЗЛИ ВРЕМЕНАгеография и изкуство,

ва.
торът на монографията 
участник в партизанското дви
жение използва и архивни 
материали. Написана със скро 

на мни намерения да покаже осво 
бодителната борба на този край 
книгата надминава рамките на 
подобни публицистични хрони
ки за един край. Книгата „Зли 
времена" изобилствува с много 
документи и данни за иконо
мическото състояние на ■ този 
край. за участието на хората 
в борбата, зверствата на окупа 
тора и по този начин тя може 
да послужи на всеки научен 
работник като огромен принос 
в изследването на един край.

Книгата „Зли времена“ е на
писана на лек и достъпен е- 
зик. Всяка нова страница от
крива нови данни, казани по
пулярно и интересно. Затова 
тя може да бъде от интерес на 
всеки човек, който иска да се 
запознае с историята на своя 
край, за всеки учител, който 
ст тези материали може да пол 
зва за изучаване на родния 
край.

Книгата „Зли времена" мина 
ва границите на един край, за 

тежнения който говори и може да за
еме достойно място в нашата 

борба историографска наука, особено 
като добро приложение към 
изучаване на Народосвободите 

парти- лното движение в източните 
ческо становище.

катоМоже би, пропускът е напра 
вен несъзнателно. Но щом ка
то е забелязен трябва вече да 
се отстрани. В босилеградската 
гимназия има опити върху не-

Във витрините на нашите 
книжарници се появи още ед
на книга, която заслужава вни 
мание. Това е монографията 
„Зли времена“ в издание 
Съюза на бореческите органи
зации от Бабушница. Автор 
на книгата е Гюра Златкович- 
Милич, полковник на ЮНА в 
пенсия.

Книгата има три части. . В 
първата част се говори за гео
графското положение на Луж- 
ница и се дава кратак прег
лед на селищата и обществе
но-политическото 
между двете 
рата част обхваща периода на 
окупацията и Народноосвободи 
телна борба на този край. В 
трета част са поместени прег
лед и списъка на загиналите, 
интернираните и пленени Луж 
ничани през последните две 
войни.

Бележка Недооазумения в Църнощица
в Църнощица отпово е раз
духана. Преди войната тя о- 
пожари
реки“, но след войната бе 
построено ново от твърд ма
териал. Разбира се, че сега 
гражданите от „Петкова“ ма 
хала не възнамеряват да за
палят училището, но твърдо 
заявили, че Ше го закрият. 
Ако не може чрез общинска 
та скупщина, а то 
да пуснат децата си да оти
ват в училището в „Две ре
ки“. Че сериозно говорят, сви 
детелствува началото на У- 
чебната година — децата не 
отиват на училище, 
така, заявили, че по-напред 
ще изпращат децата си в 
Придол (училище, което при 
близително толкова е отда- 
лечепо. отколкото в „Две 
реки“).

Общинската скупщина е

На последната сесия боси
леградската общинска скуп
щина отхвърли иска на гра
жданите от „Петкова“ маха
ла в Църнощица — основно
то училище да бъде в тяхна 
та махала, а не в „Две ре
ки“, както досега. Своя иск 
гражданите от „Петкова“ ма 
хала подали още през есен
та миналата учебна година, 
като го подкрепили с необ
ходимото образложеоие: от 
тяхната махала в училището 
учат към петнадесет учени
ка, а от „Две реки“ — само 
двама. Тогава компетентни
те решшга да не разискват 
върху въпроса до края на 
учебната година, защото не 
било удобно училището да 
се мести през учебната годи 
на от едно място ва друго. 
Същевременно, на специал
на комисия възложили да 
изпита проблема на място и 
да даде съответно предложе 
ние.

Комисията изпълнила ус- 
устано-пешно задачата си: 

вила. че искът на граждани 
те од „Петкова“ махала е о- 
правдателен и 
на Съвета за образование и

училището в „Две

полежение 
войни. Вто-

предложили

култура да поддържи иска. 
Съветът единодушно се съ
гласил и с това предложе
ние излезе на последната се 
сия на общинската скупщи
на. Общинската скупщина 
обаче отказа да приеме пред 
ложението на комисията и 
съвета, а отхвърли иска на 
гражданите от „Петкова“ ма 
хала като неоснователен.

Безспорно за това доприпс 
соха отборниците от Църно
щица, които излезоха пред 
скушципата със списък на 
педесетина подписали се от 
Църнощица, които искат У- 

остапс в

няма

„Зле времена" е книга за е- 
дин край, който през Народоо- 
свободителното движение пока

готов-

1

Също за съзнание
ност да се бори за 
живот. Тежкият живот на на
селението в миналото, неговия 
стремеж за по-добър и негови 
те ' свободолюбиви 
дойдоха до изява по време на 
Народоосвободителната 
когато на територията на Луж 
ница под ръководства на КПЮ 
се създадоха първите 
зански отряди' и бригади. Ав-

и
по-добър

чилището да си 
„Две реки“. Забележете — 
педесетина подписници, а 
само двама ученика!

Ясно е, че старата вражда

приела решение, с което не 
решава въпроса.

Ст. Н

се случи. Та какво би могло да 
се случи? Но, ще се случи.

Ето, тя поставя двете си дла
ни върту разтворената книга. 
А на него дъхът и мисълта му 
спират. „Да. ще се случи не
що, „Наистина девойката поле 
ка и нерешително става, склю 
чва длани, после ги разделя, ка 
то запазва споени само върхо
вете на пръстите. Заглежда се 
в ноктите й Ще се случи нещо!“ 
Изведнъж отделя пръстите си,' 
като чели къса нещо тънко и 
невидимо, гледа по тялото си 
надолу, отделя малко ръцете си 
и започва леко да* танцупа по 
средата на червения килим.

Заметнала глава малко встра 
ни, сякаш се вслушва в нещо 
и с привредеи поглед гледа 
върховете на обувките си. Ли
цето й и неподвижно, замечта
но и при движенията й върху 
него се отразяват сянката и 
светлината на дъждовния ден.

Като видя, че става топа, ко 
ето предчувствуваше, Салко 
съвсем забрави кой е и къде се 
намира, премина от главното 
стъбло на младите клони, из
дигна се високо над оградата и 
все повече почна да се навеж
да. когато тя в танца си изда
ваше все по-силно крак нап
ред. Салко залепи лицето си до 
самите листа и младите хора. 
Целият трепереше и примира

ше. Не беше лесно да изживя
ва такава наслада в такова по
ложение. А девойката не прес 
таваше да играе. Когато тя пов 
тори за втори и трети път 
същата фигура, по цялото му 
тяло премина приятно чувство, 
като че ли бе зърнал нещо 
скъпо и отдавна познато.

Изведнъж дървото започна 
да пращи. Клонът под него пу 
кна и се огъна. Салко почувст 
вува как пада през бъзовите 
листа, как го драскат и удар
ят клоните, как два пъти се у- 
дари веднъж в гърба, а после 
в главата.

През оградата падна □ гради
ната на Хафизадичите. Първо 
се блъна в тарабите, а оттам 
падна на земята между накак 
ви позеленели, прогнили дъски, 
които покриваха помийна яма. 
Под тежестта дъските.се раз
чупиха и той затъна до коле-' 
не в тиня и кал.

Когато повдигна изкаллното 
си издраскано лице и отвори 
очи. впдя надвесилата се над 
него слугиня от мутвака па 
Хафизадичите, старица, с жъл 
то, набръчкано лице като на 
майка му ...

— Преби ли се, нещастнико? 
Какво си търсиш белята по по 
мийните ями?

диния до’ другия край, размах 
ваше ръце и пляскаше с дла- 
ки, заедно с небето и зеленина 
та, смешно се пречупваше ней 
нит лик в светлата дреха.

Салко съвсем забравяше хо
рата и губеше чувство за вре 
ме, място и размери на собст
веното

на старата слива, която рас
теше край самата ограда, цяла
та обградена от буен бъзов 
храст. Надзърна през гъстите 
листа на бъза.

Всички прозорци на веран
дата бяха широко отворени и 
в стъклата им блестеше свет
лото небе. А верандата вътре 

доста сенчеста.

веднъж пред себе си. вед- 
себе си. А в лъскави-нъжзад 

те разноцветни градински топ 
терер. По-право той я бе виж
дал и в грай 
ше с баща си

когато минава 
в (баретата. Но 

толкова дко и
беше толкова краткотрайно, че 
той не знаеше какво първо да 
гледа: униформата на консула 
ли. жълата лакирана

това ставаше
А си тяло. Едва по-късно,

изглеждаше 
Салко разпознаваше всичко мио 
го добре: червен килим на по
да и странни картини по сте
ните. На малко, съвсем ниско 
столче седеше консулската щер 
ка. На скута си държеше няка 
блуждаеше с поглед из цомеще 
откъсваше очи от книгата 
ква голяма книга, но всеки миг 
нието и през прзорците. 
ново положение, в което досе
га никога не я бе виждал, още 

вълнуваше. Колкото

тръгва,когато ставаше да си 
усещаше колко са изтръпнали 
подбитите му крака и как го 
болят пръстите на ръцете 

/ноктите, пълни със земя и трес 
чици. И дълго след това в дю

бой

карета
госпожиюата, която все сили

мъка завиваше краката си със 
файтонджийско одеяло, 

бяха извезани червена

и
своите
на което 
корона и монограм. Същата та 

далечна девойка, чийто цвят 
дори не беше успял 

можеше да гле- 
без изоб

кяна, където често ядеше 
заради закъсненията си, сърце 
то му биеше развълнувано и 
неприятно. Но на другия ден 
едва изчакваше да мине оскъд 
ният обяд и тръгваше, промък 
ваше се през оборите на хана 
до оградата на Хафизадичите

зи и
на очите
да види, сега 
да отблизо как сама, 
що да подозира, че 
наблюдава, се движи из гради
ната пред верандата, която та
зи пролет бе подредена и за
творена със стъкла.

Скрит от погледите на хора
та, клекнал, с полуотворени ус 
та, спотал се и дори 
диша, Салко надничаше 
дъските на оградата. А девой
ката, убедена, че е съвсем са
ма обикаляше цветята, загле
ждаше се в кората на дървета 
та. прескачаше от единия 
другия край на пътеката. По
сле спираше и поглеждаше ту 
небето, ту ръцете си. (Така и 
младите животни спират в иг- 

и не знаят какво да

Това

някой в
повече го 
повече не я бе виждал, още по 
вече го вълнуваше. Колкото по

нея
като предварително трепереше 
и от страх да не би да го хва
нат, и 0т радостта, 
чакаше.

Един деи 
тих следобед след дъждовно У- 
тро — девойката не беше в гра 

Лехите бяха мокри и

вече сянка падаше върху 
и колкото бе по-отдалечна, тол 
кова по-дълго му се искаше да 
л гледа. Трепереше от страх да 
не се подхлъзне или да не се 
счупи някой клон. Примираше 
от наследа да я гледа така не
подвижна, с лице, което в сян
ката изглеждаше по-лродълго- 
ката изглеждаше по-лродълго- 
вато и по-бледо, и все си 
леше, че днес ще се случ нещо 
още по-вьлнуващо и по-необик 
новено, какъвто беше и целият 
този дъждовен ден. И сам се 
успокояваше, че нищо няма да

която го
без да беше светъл ипрез

дината.
пътеките утъпкани от пролив
ния дъжд. Стъклените 

от дъжда.
слънцето и в тях весело се 

оглеждаха редките, бели обла- 
Като видя, че девойката я 

няма, движен от копнеж и не
търпение, Салко 
най-напред на оградата, после

топки,
болестяха

на
измити мисна

ци.
рата си
правят с тялото си). И пак за
почваше да се разхожда от е-

се покатери
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СРЕЩАДЖИЯ — Врат ми, кьде ше се ви
дим утре?

— В сервиза за химичес
ко чистене . .

На свиждането се продава
ха автомобилни гуми, шоко- 

. лад, грамофонни плочи, коп-
сутиени,италианскирипа,

и каквотергалени поли ...
ли не.

От митницата дъобишват,
че не е имало продажба на
локомотиви.

Свиждането показа, че в
бмвшето * димитровградско
търговско предприятие е има
лз добри търговци.

Едва сега не е известно за
що то пропадна?

о
Разговарят неколцина събо

рими:
— Вие защо дойдохте па

събора чак от Загреб?
— Какви изящни гащи. Колко ги продавате?— А вие от Любляна?...

— Да се видим с братята
българи — добави един ново- 'Лгсадчании

садчапим . . .
(М.А. - Б.Н, - А.Л )

Двамата братя Данаил и Данко не 
живеят заедно. Единият живее в 
Югославия, другия в България.

Те си определиха свиждане при 
Градини.

Току-що музиката изпълни нацио
налните химни и хората потеглиха от 
едната и другата страна на границата, 
от високоговорителя чух съобщение:

Внимание, внимание! Данаил и 
семейството му от село Горни Дъб 
да дойдат на миналогодишното място. 
Чака го брат му Данко със семейс
твото' си. . .“

Около 10 часа отново чух по ви
сокоговорителя съобщението:

— Внимание! Внимание! Данаил 
и семейството му от село Горни Дъб 
да дойдат на миналогодишното място. 
Чака ро брат му Данко със семейс
твото. . .“

Около обед минах пак по същото 
място. Данко със семейството беше 
от другата страна на търна. Бяха ве
че поставили нещо и обядваха. Брат 
му го нямаше. И на мен ми стана 
мъчно. Каква е блъсканица на тези 
гранични срещи! Братя, и не могат 
да се видят!

Около 5 часа след обед, когато ве 
че хората се разотиваха, чух по трети 
път по високоговорителите съобще
нието на Данко:

— Данаил и семейството му от 
братя да се целуват, а след малко 
годишното място. Чака го брат му 
Данко с ЕДНА ТЕНЕКИЯ СИ
РЕНЕ. .

След пет минути бидях двамата 
брат да се целуват, а след малко 
Данаил мъкнеше тенекията със сире
нето към автобусната спирка...

Все пак, двамата братя, Данаил и 
V Данко се видяха. . Б. Николов

Па, ела утре в София да се видим

„Обменно бюро“ на улицата

Спорт

МИНИМАЛНА ПОБЕДА
„АСЕН БАЛКАНСКИ“ (ДИ
МИТРОВГРАД)
РЕКА“ (ВОЙНИК) 1:0, ПО
ЛУВРЕМЕ 1:0

Играта не бе на високо рав
нище. Играеше се много неточ 
но. за което допринасяше и 
твърде лошия терен на гад- 
ското игрище. Личеше неуиг- 
ран отбор, футболистите на „А. 
Балкански“ не внасяха вдъхно 
вение в играта, макар че бяха 
по-агресивни. Съдията на сре
щата безпричинно присъждаше 
много свободни удари, което 
късаше играта и я правеше без 
жизнена.

Не може да кажем, че и гос 
тите не предприемаха бързи 
контраатаки. Няколко пъти се
риозно угрозиха вратата на до
макините, отправиха и някол
ко остри удара, но вратарят на 
димитровградския отбор правил 
но се поставяше и намесите 
му бяха успешни.

Общо, срешата не .показа ка
чество, но на димитровградчани 
донесе две значителни точки.

„ПУСТА

С минимална победа на свой 
терен димитровградският фут
болен отбор спечели две точ
ки.

Фулболният отбор „Пуста ре
ка" от Бойник се оказа жилав 
противник. Особено майсторст
во прояви вратарят на „Пуста 
река", който спаси своя отбор

Димит-от високо поражение, 
ровградчани, особено през пър
вото полувреме, постоянно на
падаха, сипеха удари, но всич
ки завършваха или в ръцете 
на вратаря или в ъглови уда
ри. Все пак, към края на полу 
времето Гюров майсторски, с 
много остър удар успя да за
тресе мрежата на вратата. Това 
беше и единственият гол 
срещата.

на
Гои пък си „обуе“ колата ...
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