
I ПРОЦЕСИТЕ НА РЕФОРМАТА У НАС20 ОКТОМВРИ 1967 ф БРОЙ 312 + ГОДИНА IX # ЦЕНА го ПАРИ (30 ДИНАРА'иятсгПо БЕЗ СПЕЦИАЛИСТИ НЯМА 

ПРОГРЕС В ПРЕДПРИЯТИЕТО
нисше образо-ректори пак са с

72 са със средно, 68 са айОЩр през юли Съюзът на юго 
славските студенти даде иници
атива да се проучат въпросите 
защо предприятията и учрежде 
нията затварят врата пред ново 

студенти. Този

ванле,
сококвалифициранй работници.
61 имат полувисше образование 
а само 88 души са с виеше обрадипломираните 

въпрос па стопанската реформа 
— защото се касае за специалис
ти, както и за съществуването на 
младите хора, иска бързо разре 

значителна

вястиии на българоната народност в сФр Югославия зование.
Практиката обаче показа, че 

постоветам, където на такива
недостатъчно квалиСТОПАНСКА ДЕЛЕГАЦИЯ НА СОФИЙСКИ ОКРЪГ В ДИМИТРОВГРАД се намират

фицирани хора, няма и 
успехи. Обикновено такива хо
ра настояват да намалят ролята 
на самоуправителните органи, 

от тях причините са не-

шаване, но среща 
съпротива там, където вратите 
би трябвало да им бъдат отво-

делови

ПОЛЕЗНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО

репи.

През последните години от на 
шите университети излязоха над 
150.000 специалисти.

По преценки — миналата го
дина на нашето стопанство са 
били необходими 116.000 специ
алисти с виеше, полувисше и 
средно специално ооразозание.

Въпреки това 52 000 квалифи
цирани и дипломирани кадри са 
търсили работа посредством бю 
рата за работна ръка.

За пример са посочени много 
предприятия без кадри, 
промишлени .предприятия в Ки- 
кинда, Сомбор и Сремска Митро 
вица от общо 447 предприятия 
— н-яма нито един специалист с 
факултет

Също така по данни на Стати 
етическото управление от. 60.000 
анкетирани служещи и работни
ци в стопанството и администра 
цията 70.2% имат или нямат за
вършено основно училище. 26% 
имат пълно или непълно средно 
образование а само 4,1% имат 
полувисше, виеше или непълно 
виеше образование.

Същевременно се посочват и 
други данни — за образовани
ето на директорите в някои об
ласти .

Във Войводина 86.6% от об
щия брой директори са с нисшо 
или средно специално образо-

скриват
като при това по-успеха и др. 

лучават подкрепа от тесен кръг 
в много предприятияхора, които 

водят кадровата политика. ма-
сами са без нужнитекар че и 

качества за работа.На 12 т.м. бе на посещение в 
Димитровград стопанска делега
ция на Софийски окръг. Едно
дневният престой 
от НР България бе използван за 
разговори

© разговори и посещения за 
обмен на опит в производството 
и технологията

© взаимообмен па технически 
ли ца

нията им за продукцията са от
лични.

По времр на обиколката на 
предприятията те с интерес раз
гледаха гумените изделия в „Ди 
митровград". буферите и секре-

данни,Естествено, след тези
— остава да се пи~ 

— много ли време трябва 
за да се разбере цяла

та вреда от такава политика на

на другарите които сочим 
таме 
га мине.между стопанските В 214

на специалиститенедопускане 
на истинското им а*ясто.

СЪВЕЩАНИЕ 

В ССРН В 
БОСИЛЕГРАД
Миналата седмица в Босилеград 
се състоя съвещание на ръковод 

местните органи наствата на 
ССРН. На съвещанието бяха раз

важни въпроси из ре
организациите на

гледани
ботата на 
ССРН, както и събирането на чле

внос, евиденция на члено 
проблема за информиране- 

разпростра- 
..Братство" и

нския 
вете,
то на гражданите, 
нение на вестник

вание.
— В Белград. — 53%
— В Централна Сърбия други.

Централно място в тези разис 
квания заеха предстоящите тру-

ло-

44%
— В Космет — 69% от общия

акции, залесяването,
пътищата и електри'брой директори.

След преизбирането на дирек 
406 предприятия в Сър-

дови 
правка наПс време па разговорите в Димитровград
фикации на селищата.<© запознаване с условията на 

гпроизводството, асортимента па 
продукцията и 
за пласмент па с-ъшата.

дейци от Софийски окръг и Ди
митровград за икономическо съ
трудничество между предприя
тия от Димитровград със съотве 
тни в Софийски окръг. Преди за 
почването на разговорите гости
те разгледаха комбинат „Дими
тровград". металообработващото предприятията от Софийски ок- 
предприятие „Фабрад“ и конфе ръг и Димитровградската кому- 
кционното предприятие „Сво- на шс може да се премине към 
бода“. търговски обмен и коопериране

Делегацията на Софийски ок- в производството.

тн.иге брави във „Фабрад", но
вите конфекционни изделия в 
.Свобода" и се изказаха, че не 
едно от тези произведения би би 
ло желано на пазара в НР Бъл
гария.

Стана въпрос да се проуйи 
възможността от доставки на 
гумена жица за трикотажни 
предприятия в Софийски окръг.

тори в
бия една трета от избраните ди-

С. Евтимов
възможностите

След тази, така да се каже, 
първа фаза в развитието На и- 
кономическите връзки

младежПред Осмия конгрес на югославската
между

Завършиха извънредните 

конференции в активитеV

КАКВО НАТАТЪК?рът се предвождаше от другаря 
Велчо Атанасов, заместник-пред 
седател на Окръжната планова 
комисия при Окръжния народен 
съвет в София В състава на де
легацията бяха още представите
ли и .специалисти от редица пред 
.приятия, между които и от град 
Етрополе, за което бе казано, че 
има сродна с димитровградската ски дейци да посетят етрополска

та промишленост и да се запоз
наят с нейните възможности и 
условия на производство. Пока
ната бе приета и може да се о-

Представители на предприяти
ята на град Етрополе подчерта
ха. че тяхната промишленост е Срещата на стопанските дей

ци от Софийски окръг и Димит 
родгралската комуна в Димит
ровград не е първа. И досега е 
имало разговори ма различни 
равнища, главно между общес. 
твено-"олитическт1те ръководи
тели, кото неведнаж е изтъква
на необходимостта от сътрудни
ческа връзки между стопански 
предприятия.

Все пак тази среша е първа
та, ма която по-конкретно бе 
обсъдено възможността от иепо 
средствсни контакти и сътруднц 
чество в сферата на икономи
ката. Те. както бе казано по вре 
ме на разговорите трябва да оси 
гурят в бъдеше търговски обмен 
и коопериране в производството.

Именно това би била и задача 
та занапред — да ге предприе
мат мерки за по-скорошно осъ
ществяване и на тези, засега 
крайни резултати от установява 
щите се икономически отноше
ния.

В обсъждането младежите от 
Димитровградско направиха за
бележка върху критериите за 
приемане и напускане на мла
дежката организация, дбкато с 
останалите постановления 
съгласиха. Също така, бяха за- 

и някои текущи проб- 
по-пбстойно за тях 

редовните

В 34 селски младежки акти
ви и десетина в предприятията 
и училищата, звършиха извън
редните младежки конферен- 

които младите от Дими

сравнително млада и сродна с 
тази от Димитровград и сътруд
ничеството между гях би било 
възможно и успешно. С оглед 
на това бе дадена покана дими
тровградски работници и стопан

ции, па
тповградско разучиха 
съдиха документите и материа
лите на висшите младежки ръ
ководства във връзка с предсто

сеоб-н

сегнати 
леми. но

промишленост.
В разговорите ог димитровгра' 

дека страна участвуваха: пред
седателят на ОС Димитър Ма- 
нов, секретарят на ОК на СКС 
Георги Алексов, представителят 
на стопанската камара в скуп
щината на Сърбия и директор 
•на комбинат „Димитровград“ 
Живко Виденов, директоритР и 
техническите директори на дру
гите предприятия.

ще стане дума на 
конференции, които ше се про
ведат през пролетта.

Младежките активи избраха 
извънредната об-

ящия Осми конгрес нп югослав
ската младеж.

Над 1.600 младежи от село и 
няколко стотни в предприятия
та и училищата, се запознаха с 
предварителния проект на про
грамните начала и статут на 
Югославската младеж.

чакват посещения на промишле 
ността в Етрополе.

делегати за 
щинска конференция, която тря 
бва да се състои 
октомври или в началото 
ноември тази година.

към края на
на

ПОХВАЛНИ ИЗКАЗВАНИЯ 
ЗА НАШАТА 
ПРОМИШЛЕНОСТ

Ст. Н.

Мнозина от делегацията на Со 
фийски окръг подчертаха в сво- 

че димитров
градските предприятия са съвре 
менно оборудени и че впечатле-

ТТЪРЛО ВЗАИМНИ 
ПОСЕЩЕНИЯ

ите изказвания,
И председателят на Общинска 

та скупщина в Димитровград, и 
ръководителят на делегацията 
на Соф.ийски окръг, както и дру 
гите изказали с*> подчертаха, че 
разговорите не се водят по пред 
варително уточнена програма, но 
изхождат от желанието и осъ
знатата необходимост за взаим
но сътрудничество.

Затова се наблегна, че тази 
среща на стопанските дейци е 
устроена да се обсъдят възмож
ностите, какъв вид сътрудниче
ство може да се организира на 
първо време. . ,

С оглед яа изказванията в на 
чалото то трябва да обхване:

^Организиране на взаимни 
досетения между сродни пред- 

гриятия

м. И. н

БОСИЛЕГРАД

ЗА ЦИВИЛНАТА ЗАЩИТА
Изпълнителният отбор на об

щинската конференция на 
ССРН, съвместно със Съвета за 
народна отбрана в Босилеград 
обсъдиха осъществяването на 
плана и програмата за масови защити от непредвидените еле- 
лодготовки на населението в 
случай на елементарни несго
ди. нещастия или евентуални 
военни действия.

За тази цел са подготвени запознати всички граждани и 
материали за длъжностите и работниците в предприятията.

с■постъпките на гражданите, 
които те ще се запознаят 
конференциите на ССРН и дру 
ги събрания. Главно, населени, 
ето т.рябва да знае кан да

на

се

ментарни несгоди (земетресе
ния, пожари и лр.) или евенту
ални военни действия.

С тези материали ще бъдат

На трудова акция



Лозунги на ЦК на КП СС пред юбилея на Октомврийската революция

ОБЩ ПРИВЕТ КЪМ ВСИЧКИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ

тр само Ленин се сгк менава ка 
организатор 

на великата Октомврийска со
циалистическа революция.

Във стлрата част. 
на днешното съветско общество 

най-напред 
се отдава признание иа работ
ническата класа като „напред
ничава и водеша творческа си
ла з борбата за 
на комунизма“, и 
цията", като активни участни
ци в изграждането на комуни
стическото общество.

Отделен лозунг е посветен на 
КГ1 СС като водач на пободено

.истинските народни органи на 
властта", и се подчертава, че 
трг/бва да се „развива и укреп
ва съветската с.циалистическа 
демокрация и дейността на тру 
дошите се в рък воденето на 
страната“,

В третия, международен от
дел, с-> подчертана необходимо
стта от укрепването и единство 
то и сплотяването г. междуна- 
родггт) комунистическо дзиже 
ние върху „началата на маркс- 
ленинизма и пролетарски;: ин- 
териаци тнализъм“.

В лозунгите на ПК на КП 
СС отделно се отправят приве
ти към народите от,социалис
тическите страни и се издигат 
въ.зклици към световната соци 
длистическа система. Привет- 
ствува се „сплотеността, брат
ската дружба и единство на 
социалистическите страни".

Забелязва се, че в тези лозун 
ги, за разлика ст досегашните, 
не се отправят отделни призе- ' 
ти към социалистическите стра 
ни. Счита сз, че па този начин, 
по време на юбилея на Октом
ври, трябга да се избегне изтък 
вс не то на разликите между тях, 
възникнали следствие изостря
нето ма отношенията между КП 
СС и ККП и между СССР и 
КНР, което'неминуемо би наме 
рило израз в стилизацията, на 
лозунгите.

По певдд юбилея, ЦК но КП 
СС лдпоетстаува и работниче
ската класа в капиталистиче- 
ските страни, младите и неза
висими национални държави, 
а така също и народитР на ко
лониалните и зависими страни. 
Отделно се призетствуза борба 
та ка героичния виетнамски 
народ и призетствуза между
народната солидарност с боре
щия сз Виетнам Също така се 
подчертаза укрепването нз со
лидарността между съветския 
народ и народите на арабските 
страни, ксито се бор-т срещу 
нашествията на империализма 
и се застъпват за пълна ликви 
дация на последиците от изра
елската агресия.

Накрая на юбилейните ло
зунги, за съветската външна по 
литика се казва, че е полити
ка на мир и дружба между на
родите в борбата срещу реакци 
ята и войната.

СЪБРАНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ
В първия посветен юбилей се 

изгьква значението на Октом
врийската революция като „съ
битие, което открива попа епо
ха п светошцгта история — спо 

па всссвадо 
пъообповяпапс на света и пре
минаване от капитализъм към 

Характерно е, че

то вдъхновител, и

посветена
революционноха

и неговите задачи,
В Алжир започна най-голимото досега събрание иа разви

ващите се страни. Министрите на 05 страни от Азия, Африка и 
Латинска Америка, а с тях и Югославия, се събраха да съгла-

Втората конференция иа ООН по
развитието, конто трябва да сР състои през фе- 
годипа в Ню Делхи. На алжирското съвещание 

изключително значение и затова между участии-

социализъм. 
между първите с издигнат ло
зунг, в който Се подчертава, че 
Октомврийската революция 
дала па трудещите се 
социални блага: право на рабо
та, образование, здравна защи
та, непрестанно повишаване па 
благосъстоянието па народа.

Между лозунгите,

изграждането
„имталиген-суват становищата си пред е

търговията и 
в ;>у а ри идната
се .придава .
ците му не може да се намери оправдание зарад нетактичната 
постъпка на Алжир към делегацията на_ Южен Виетнам и 
Южна Корея зарад, които съвещанието

големи

подоеше доведено
въпрос още в началото си. Както и в досегашните 
развиващите се страни,
съвещанието в Алжир. Зарад това нашият представител 
Становник, при всеобщо одобрение ма делегациите, е «забран 

докладчик на алжирското събрание на развиващите

спата революция и вдъхновител 
и организатор на изграждането 
на комунизма. В нос същевре
менно трудещите се се призова 
г.от ош.е по-склно Да се сплогя- 

ленипското знаме

посветени 
в Октомврий

ската революция се намира и 
един, който отдава признание 
на „класовите братя, интернаци

страни,

акции па 
и на 
Янсз

на участниците
Югославия играе важна роля

иват тд
знамето на партията и се отпра
вя привет към „великото и по

па ртиите

оналистите от другите 
които са издигнали знамето «а 
борбата за подкрепа на млада
та съветска република и които 
геройски са се борили п редове 
те ма Червгчата армия срещу 
белогвардиейците". I1. лозунги-

за главен 
се страни. ■

рушимо единство на 
и народите“, поздравява се мно

дър-
ДИПЛОМАТИТЕ ОБСЪЖДАТ ПОЛОЖЕНИЕТО 
НА БЛИЗКИЯ ИЗТОК гонационалната съветска

съветските трудещи са,жппа и
Общата дискусия в Генералната скупщина на ООН завър

ши, а очакваната дискусия за кризата на Близкия 
пленарното заседание скупщината е отложена за „известно вре
ме“. Според известията от Ню Йорк това значи, че най-малко 
сш.е една седмица е оставено на дипломатите за решаване па 
кризата. В рамките на тази „тайна дипломация", която става в 
зданието на ООН, отделно внимание се придава иа активността 
на представителите на ОАР, която е насочена към конгак ги с д - 
легациите на САЩ и СССР, При някои зарад това се налага 
въпроса дали е реално на се 
ника Москва—Кайро—Вашингтон ще дадат на Генералната ску
пщина или Съвета за сигурност на ООН проект на резолю- 

основа на който да се тръгне от мъртвата точка още • 
замлъкнаха експлозиите от изра-

и:зт:ж па

И малките страни имат място 

в космическите изследвания
очаква, че разговорите в триъгъл- чузетвителеиВ Белград неотдавна се съ

браха към хиляда видни пред
ставители па космонавтиката и 
ракетната техника от 30 стра
ни в света. В аналите на Меж
дународната федерация по кос
монавтика, в която членуват 33 
национални сдружения, ще бъ
де записапа и нашата столица 
като домакин на XVIII конгрес.

Югославия нс е епше гзената 
малка страна, конто указа гос
топриемство па конгреса на та
зи федерация, основана някол
ко години преди изстрелването 
на първия изкуствен спътник 
за земята. Преди това конгреси 
са проведени в Гърция и Испа
ния. И малките страни си имат 
свое място в космическите из
следвания — казва председате
ля на Международната фздера- 
ция по космонавтика Луиджи 
Наполитано До конгреса в Бел 
град мнозина не вярваха в то
ва. И югаслазските учени, ко
ито са представяли езои науч
ни трудове ст тази област в Па 
риж. нд бяха сигурни, че ще 
бъдат приети.

Техните трудове обаче се о- 
казаха твърде интересни. От 
350 научни съобщения на този 
конгрес, автори иа които са 
предимно съзетски и американ 
ски учени, югослазяните са да
ли 10.

Професор д-р Райко Т’мович, 
с група сътрудници ст инегиту 
та „Михаило Пупин" е предста 
вил покрай електронната ръка 
и едно ново изобретение — ро
бот, който ходи и чиито елек-

уред отронен
към допир на човешка кожа.

Професор д-р Радослав Лн- 
джус вече е известно име 
Международната комсоназтиче- 
ска академия, па който е дове
рено да ръководи с биоазстро- 
наутичната секция. Със своите 
сътрудници 
конференция 
научни труда. Той прави опити 
с животински организми ка ни 
ски температури при изключва

нация въз
преди четири месеца, когато

агресия срещу арабските страни.елската
ПЪТЯТ НА ИНДИРА ГАНДИ белградскатана
От друга страна индийският президент Индира Банди тръгнякои социалистически

т~й изнеса дза
на на път по Европа и след като посети 
страни се отби в Кайро. Досега тя посети Москва, Вашингтон, 
Варшава, Белград и София, а след Букурещ ще има разговори
с президента Насър.

Официалните съобщения и 
говорят, че Близкият изток е един от 
рад които Индира Ганди е тръгнала на това пътуване.

не ка кислорода.
На белградския конгрес са 

разгледани и н-кои правни въ
проси, възникнали следствие 
овладяването на космическите 
простори от страна на човека. 
Имаше 19 колизии с теми по 
космическо право. На тези се
сия председателстзузаше нашия 
академик д-р Милан Бартош. 
Д-р Елица Симич в доклада си 
изнесе някои спасения ст теле
комуникационните спътници за 
радиопредаването на земята, ка 
кто и факта че ако една стра-

изявления пред журналистите 
основните проблеми за-

ОПТИМИЗЪМ Б ОТНОШЕНИЯТА 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — ОАР

През последната седмица в Кайро пребивава и друг емисар , 
_ бившият британски посланик в ОАР Харолд Били.От ЛондонПреди него в Кайро беше на частно посещение видна личност, 

сър Дингъл Фут. Той води разговори с високи функционери
на египетското правителство, а след това и с президента Насър | 
Фчт ср завърнал с оптимизъм. Отварянето на Великобритания , 
към Кайро говори в полза на мнението, че Лондон прекъсва
с политиката на раздори и се стреми да си обезпечи присъст- | 

област. Наскоро Кайро ше посети и лорд 
задължен за уреждане на отношенията в 

ще се дадр независимост.
Шекълтон в Кайро, къде- 

на южнзарабските осво

с такива 
да пречи на

на. която разполага 
спътници, може 
радисттредаванипта в друга съ-зие в тази важна 

Шекълтон, който е 
Южна Арабия, на която през януари седна страна.

„И ние започнахме с малки 
ракети“ — каза съветския кос 
м'навт Павле Попович на чле
новете на нашите ракетни клу
бове когато откри изложбата 
„Космосът на мира“ на Бел
градския панаир когато наблого 
дптщ° изложените югославски 
любителски ракети.

Евентуалното пристигане на лорд
момента се намират представители „емежФЛОСИ и ФЛН се тъкува и като стремеж

тях. Те вече са се договорили за създаване 
Южна Арабия, начело иа което 

ФЛОСИ — Абдул

то в
бодителни движения
да се разговаря с 
ка временно правителство на 
трябва да застане генералният секретар на 
Макауи. д. м. п.

Р. г. (Танюг)

към ПЕТДЕСЕТГОДИШНИНАТА НА_ОКТОМВРИЙСКАТА_ РЕВО |ИЯ казал, че е направила хубав бюст. До- 
като наблюдавам фотографията на бю
ста чувстувам, чР тя е правила портрет 
на Ленин докато той е бил сам. Струва 
ми се, че той незначително е повдигнал 
глава, очите му са малка затворени ка-

I
то в миг когато дига перото и иска да

ТРИ СРЕЩИ НА ЛЕНИНЕлисавета 
Д раб кин:

Това ще бъде великолепно. Никой 
друг няма такъв поглед. Да, само той 
има такъв поглед!“

В кабинета беше тихо.
Ленин изцяло беше преокупиран с 

работата си.
Когато ствреме-навремр влизаше се

кретарката му с писмо или пратка, Ле- 
:шн се разписваше без да гледа.

кабинетана започне с работа вБях уверена“, пишеше Клер, както 
■и днес съм уверена, чР нова Русия няма 
да предизвика никаква агресия. Черве
ната армия е само зарад отбраната на 

На нова Русия, от опит е из.
необходима зарад 

война, война

може 
на Ленин.

Когато вляза в стаята му, Ленин се
дял до маса покрита с книги и хартии. 
Той погледнал Клер, усмихнал се, ста
нал и й застанал насреща. Тя се изви. 
нила, че го безпокои. Той пак се усмих
нал и й казал на английски, че 
да работи в кабинета му колкото си ис
ка, но само при едно условие — 
да си продължи с работа на своята ма-

напишр идеята, която му е хрумнала. 
„Неговото лицестраната,

вестно, че армията е 
вайки че това Р последната 
от Червената армия е сигурен, че нико- 

бъде изпратен на участвува 
своята

повече изразява мис- 
ловност, отколкото сила“, пишеше Клер 
по-късно. „За мене той 
на мислител“.

е олицетворение
га няма да можевън от границите нав агресия
родина“. „

„Още откакто се роди Дик моето сър
це трепери от страх от война.

Какво ще стане ако един ден вземат
оръдейна 

Какво Ще правя 
бойни га-

Това са
оставил на трима 
през есента на 1920 година, 
спомените си Елисавета Драбкин.

впечатленията, които Ленини той
пътници-чужденциЛЕНИН Е ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ 

НА МИСЛИТЕЛ завръшваса-и направят от негомоя син
храна, или страхливец, 
ако ослепее, или се отрови с 
зове. ако остане инвалид?.’. . Винаги ко- 

войнишки крак си мисля за

в кабинетаКлер прекарала два, дни 
ка Ленин. Отвреме-навреме зазвънеше телефо- (Край)

на.
Докато говореше по телефона, лице

то му е» разведряваше. След това отно
во потъвашг в работата си.

Клер и Ленин рядко пременяли по 
някоя дума. Понякога минавали и цели 
часов:- без да проговорят.

Нейната работа изисквала максимум 
„Никога не бях виждала толко- 

едно лице“, пишеше

Дик и за Вилфред, който така свирепо 
който дада живота си, вяр- 

последната война, воина, 
всички войни..

усилия.завърши и 
вайки че това е
°”слетаор»с?™“о в Москва, ™»„«- 

Клер била Да извая образа на

ОТ СЛЕДВАЩИЯ БРОИ 
ЧЕТЕТЕ: ПЪТЕПИСНИ БЕ- 
ЛЕЖКИ ОТ СЪВЕТСКИЯ СЪ
ЮЗ ОТ ПЕТЪР КОЗИЧ.

по-ва изрази на
„Ленин се смееше, мръщеше.-късно тя.

приемаше вид на замечтан и тъжен чо
век, па жизнерадостен, .последователно.
Следех изразите, които се редуват, като 

направя избор. Да, тря-
койтз то. к~лкото могло в 

си... сърдечно раздрусал ръката на Клер ий

та цел на 
Ленин.

НИКОЙ НЯМА ТАКЪВ ПОГЛЕД А след това бюстът бил гзтов толко- 
и условия. Ленин

не 'Можех да си
бвя 5а го представя като човек, 

пристигането си гледа . събесеДникаНяколко дни след 
Клер била осведомена, че наскоро >•! ■■1аа1111В0131ая«
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Босилеград
Г Л Пред конгреса в Съюза

ОЩЕ НЕЩО ЗА ПОСЛЕДНАТА 

СЕСИЯ НА ОС
РЕПЛИКА

на югославската младежПРИСЪСТВАЩИ $ 
ГРАЖДАНИН

т
Младежта-гаранция 

на революционноста
в| ш. паместена^ивформ ация о"?

Ж скупщина в Босилеград. а оощинската
|> кажешГнРпт Сп °баче’ че за тая сесия трябва да се 
Ж наха лълги ' ^1ри пРиемането на дневния ред ста-
К* тоедвил няжн^ п И големи Допълнения. Имайки 
Ж м^гли Апя На въпР°сите, разискванията биха
§§ могли да се окачествят като нужни
№ На мнозина отборници обаче не бяха ясни голе1 можеТшешГп" ? ДН6ВН”Я РВД с но™
Ж щеше да бъде Разбираемо, ако допълненията

предлагаха само отборници. За съжаление обаче най 
Ж много допълнения - от пет нови точки - предложи Ж подпредседателя на общинската Р дложи

Най-отговорните за подготовката

На сесията на общинската 
скупщина в Димитровград 
присъствува един гражданин. 
Беше дошъл да се оплаче на 
избраниците за своята мъка. 
Поиска думата и сР оплака, 
макар че неговата работа е 
повече за пред съда. Но той 
бе намерил за добре да се о- 
плаче тук и никой не му ос
пори това негово искане.

В случая това не Р важно. 
Важно е, че на сесията при- 
съствува един гражданин-из 
бирател, който изслуша до. 
край всички анализи и реше 
ния, които засягаха не една От 
сферите на живота в кому
ната.

Но когато председателят на 
скупщината му даде думата, 
мнозина се обърнаха като в 
почуда. Просто като чР иска
ха да видят този, който е пре 
крачил прага на залата, а не 
е отборник.

Всъщност едва ли имаше 
място за учудване. Щом чо
век се интересува от работа
та на един орган, може да 
присъствува на сесиите и за
седанията му, които са пуб
лични.

По за учудване е другото — 
че малцина идват да видят 
как работят техните избрани
ци, или това, че и от избра
ниците мнозина не бяха до
шли на последната сесия.

Това. че не идват отборни- 
ците е въпрос на скупщина-

решаванетоПолитическите ръководи 
тели в страната не пропус
кат нито един случай да не 
изтъкнат, че основната гара 
нция на революционността 
на Съюза на младежта, па 
и обществото като цяло е 
подмладяването на тази ор 
ганизация. Днес обаче сре 
дната възраст на членове
те на Съюза на младежта е 
36 години, а капиите на 
немалко организации са 
затворени за младите спе
циалисти.

Познавачите яа положението 
твърдят, че се касае, между 
другото, и за това, че Съюзът 
на комунистите по отношение 
на младежта сР държи много 
обобщено и дакларативно.

У нас, изглежда, все още не 
може да се схване истината, 
че проблемите на младите не 
само са „младежки", нг и об
ществени проблеми. Това осо
бено важи за сегашната фа
за нашето социалистическо раз 
витие, в което обществено-по
литическото ангажиране на мла 
дежта представлява, и край
на сметка, опората в по-ната
тъшното развитие на самоуп- 
ра§ителните отношения в об
ществото.

дат до израз при 
по въпроси, отнасящи се Д° 
тях самите, но и по 
други важни въпроси в обще
ството.

Условията, които често се по 
ставят, на младите при зачле- 
няването им в Съюза комунисти 
те, са често такива, че ги от
блъскват, вместо да ги привли 
чат в редовете му. Иска се на
пример от тях 
миналото на семейството 
На младите, естествено, такова 
нещо не подхожда и не могат 
да се примирят с това за тях
ната съдба да решават факто
ри, които нямат нищо общо с 
тях, с тяхната личност, с ре
зултатите от тяхната работа и

всички

проверка на 
им.скущцина, един от 

на сесията.
Също така някои допълнения 

дадоха и други отборници и вси 
чки предложения

жда не е в състояние да я раз 
реши. Въпреки че жалбите въ
рху провеждането на конкурса 
за избиране на директор бяха 
отхвърлени, с това въпроса не 
е разрешен и кой знае 
кога ще се разреши.

Много остри разиквания ста
наха и по въпросите за изграж 
дането на трафопостта в Босиле 
град и за даването гаранция за 
доизграждането на училището. 
Например някои местни отбор 
ници от Босилеград се противо 
поставиха на предложенията на 
специалистите-строители за мя 
стото, където ще бъде поставен 
трафопостта. Някои пък отбор, 
ници бяха против даване на га
ранция за довършване на учи
лището. защото на него работят 
.частни- лица. И тук едва бе 
намерено решение.

Разбираемо е, че няма градив 
на и плодотворна работа без

бяха приети 
така че дневният ред стана по
валям за една трета от предло
жения. Съвсем е разбираемо, че 
при така съставен дневен редне 
можеше да се взимат най-прави 
лни решения.

Прави впечатление, че общин 
ската скупщина още боледува 
от онези явления, които излязо 
ха на видело ло време на -изби
рането на председателя. Иначе 
как може да се разбере, че не
говият пръв сътрудник, подпред 
седателят, предлага пет нови то 
чки за дневния ред?

Няма да сгрешим, ако гласно

усилия.
Този метод, от друга страна, 

е опасен, защото пряко и отри
цателно влияе върху структура 
та в Съюза на комунистите, 
чиято регенерация се превръ
ща в възбран за определени об 
ществени слоеве и семейства. 
Това, между другото, е до
вело, дотам, че младежката 
част на членството на _Съ-

как и

газа на комунистите да съ
чиняват предимно интели
генцията, младежи и девойки, 
които са извън непосредствено

кажем, че при такива обстояте 
лстза не може да се очакват 
качествен-о и обстойно обсъжда 
не на въпросите от страна на 
скупщината. Още повече,, че 
става дума за решения, които 
трябва ефикасно да се провеж-

та.
Но това, че идват малко граж 

дани можр би е резултат на 
непознаването на някои от 
разпоредбите в общинския 
статут, макар че и граждани 
те са участвували в изготвя
нето му.

Ако това е причината, или 
поне една от тях, да им поп- 
рипомним тази разпоредба: 
.Публичноста в работата (на 
общинската скупщина) се о- 
съшествява ... с непосредствР 
ното присъствие и на заинте 
ресовани граждани на сесии 
те на скупщината . . .“

то лроизводство.
В рамките на реорганизация 

та на Съюза на младежта за
това доминира стремежа по- 
широко да се отворят вратата 
на Съюза на комунистите, но 

с туторст 
во и с някои отделни програ
ми за младежта, но в борба за

ре-

Младежта по своя характер 
търси да бъде раз',’.)правен пар 
тньор дори и главен фактор в
създаването на условия за жи 
вот, работа и учене. А тъкмо 
тук се стигна до известна стаг 
нация, дори и до известно спъ
ване на младите.

В настоящите разисквания за 
положението на младите в об
ществото затуй доминира коне 
татицията, чР тряс па час 
скоро да се намерят ефикасни

както досегане

по-нататъшно развитиР 
форма на Съюза на комунис
тите. Афирмацията на младите 
като „обществени 
нни резерви, непосредствено за

и

революцио-П'.;-

виси от последователността им 
в тази борба.м. н. н. средства, с което може да се 

обезпечи на младите да дой-У (Ташог)

По повод една годишнина

ПЪРВИЯТ РЕДАКТОР НА »ДИМИТРОВАЦ«
април 1937 кто и всички вие, и аз, дойдох 

да се боря в редоветР на геро
ичната войска на испанския на 
род. .. Всички вие знаете, че 
отдавна съм член на КПЮ и 
че заемам пост в ЦК. Но сега 
единственото ми желание и по 
литическа мисъл е да се приоб 
щим към вас и вашата героич
на борба. . . „Същевременно той 
искаше да събере нашите 
хора в няколко части, за да 
може между другото и по-ле
сно да провежда идеологическо- 
политическа работа. Ползвайки 
своя талант и практика на ре
дактор и сътрудник на партий 
нитР вестници той предложи да 
се издаде батальонен вестник 
..Димитровец“ и то за всички 
югославски доброволци. Към 
края на април 1937 година вече 
излезе първия брой на вестни-

В края на месец 
година на испанското бойно по
ле. излезе от печат първия брой 
на „Димитровец“ („Димитрови- 
ста“, „Димитровка“) като вест
ник на батальона „Димитров“.

Батальон „Димитров" в кой
то покрай другите (в него е и- 
мало 17 националности), се на-

ка. Излязоха общо около' десети 
на броеве, 
на испанските 
войски вестника бе спрян.

„Димитровец" в същия брой 
поместваше текстове на сърбо
хърватски, чехеки и испански 
езици. Поместваше статии с по 
литическа, икономическа и кул 
турно-просветна тематика. След 
това новини от нашите страни и 
емиграцията.

На първи юли 1937 година в

Изглед от Босилеград След отстъпването 
републикански

разисквания и противопоставя
не на различни мнения.

Въпросът обаче е дали вина
ги разискванията на някои от
борници отразяват мнението и 
интересите на избирателите и- 
ли това са лични мнения на 
отборниците. Във всеки случай 
крайно време е всички отбор
ници най-отговорно да схванат

дат и от страна на гражданите. 
Органите на скупщината (съве
ти и комисии) предлагаха ре
шения, но някои от тях бяха от 
хвърлени или напълно измене
ни без много факти и доказате 
летва за това. Така се отхвър
лиха предложенията на трудо
вата общност на долнолюбат- 
сксто училище и съвета за въ
проса за подведомствените от
деления в село Църнощица. И 
крамолата в горнолюбатското 
•основно училище внесе неспо
койствие в общинската скуп
щина. която като такава, изгле

мирала и една рота от югослав 
ски доброволци „Матия Губец", 
е бил във състава на англоаме-
риканската 15 интернационална 
бригада.

Членът на Ц. К на 
Влагое Парзвич, който през 
март 1937 година дойде с една 
група доброволци от Москва в 
Испания, искаше да се запоз
нае с разместването на югосла
вските бойци, посещавайки ги 
в болниците и на фронта, инте 
ресувайки се за тяхното състо
яние и желания. Същевременно 
той отправи възвание на всич
ки югославски доброволци: „Ка

своята длъжност в интереса на 
бъдещата плодотворна 
на общинската скупщина и в 
интереса на избирателите и ко
муната като цяло.

работа
КПЮ навечерието на голямата репу

бликанска офанзива при Бруне 
те батальон „Димитров" тръгна 
на фронта. На пътяД п. го посрещ
нал Благой Парович и от име
то на ЦК на КПЮ му връчил 
знамето на испанската народна 
демократична република. Пре
даването на знамето на Кому
нистическата партия на 
славия символизираше неизми-

Гости от Сливница
бинка Бинева, председателка на 
жен-комисията от Сливница. Ра 
сговорът, в който взеха участие 
и членове от Изпълнителния от 
бор на ССРН и СЮК, както и 
представители на ОФ и БКП с 
пашите другарки повечето сР от 
насяше как в бъдеще тези сре
щи да се разширят иа по-голе- 
ми групи от жени в гостувани- 
ята иа едното и другото места, 
а преди всичко в тези срещи ви 
наги да се намира определена 
делова работа.

Същия ден, вечерта, самодейни 
ят театър от Сливница предста 
ви в Димитровград пиеската 
„Барабанчикът“. Успехът на сли 
вничани бе топло поздравен от 
димитровградските зрители.

След гостуването в Димитров
град сливничани посетиха сто
лицата ни, Белград, а на връща 
не се задържаха в Ниш.

Традиционните срещи между 
град Сливница в НР България и 
Димитровград продължават. Те
зи дни в Димитровград е на посе 
щение група от десет жени, пред 
ставителки на 
при Общинския съвет на Отече 
стЕения фронт от Сливница ко
ято върна гостуването което им 
бе устроено по случай 8 март от 
страна на димитровградските же 
ни на Общинската конференция 
на ССРН

Разговорите, които водиха на 
14 т.м. са резултат на сближе
нието и акцията, която се про
вежда вече няколко години в 
обмена на опит на дружествата 
на жената. След като разгледаха 
града и някои културни забеле- 
жителности, в Общинската скуп 
шина бР организирана офици
ална среща на която бяха връче 
ни .подаръци на гостенките а 
същезремено бяха произнесени 
речи от страна на Любинка Сто 
янгова, председателката на ко
мисията .з.ч обществена активност 
на жената при Общинския отбор 
на ССРН е Димитровград и Лю-

Юго-

римата любов на нашите наро
ди към синовете 
ски се бореха за001МIТК. О V А

01М1ТК0\'18ТА-01М1ТК0УАК

които герои- 
делото на 

испанския народ и на прогреси 
вното човечество изобщо. С то-

женкомисията

пли думи, които бяха поместе
ни и в „Димитровец“, Парович 
се обърнал към бойците: „Носе
те го смело във вашата славна 
борба, носете го напред 
се развява над Толедо над Севи 
ля, над Кавиза, нека се развява 
над цялата освободена слънче
ва Испания. Бъдете достойни си 
нове на народа, развивайте тех 
ните боеви традиции. С вас е 
Компартията на Югославия с
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лНА СТОПАНСКИ ТЕМИ ЗАВИДЕН УСПЕХ

IБУША ИЛИ ПОРОДИСТ ДОБИТЪК
ПРОДАДЕНИЛ Земеделският производител, 

въпреки наличните застоя в 
изкупуването на домашната по

г Кога 14) преди пет години ог оборите на земедел-
незнайно къде няколко.ските коперации заминаха 

стотни юници монтафонска и си мента лока порода, мно- 
изпаднаха във възтрог, че Димитровградско за- 

да изнася породист добитък. Голямата греш- 
кооперациите бе приета за съвършена търговска 

инициатива, защото стопанския успех тогава мереха 
с взетия от изкупуването динар, без да се държи сме- 
тка за това, което дотогава беше инвестирано за създа 
ването на този фонд породисти говеда.

рода, все ошв не се решава до 
плати цената на осеменяването, 
но ползва за оплождаме нека-

под- 
порода. Не-

Десстина хиляди буфери за 
автомобилна броня на мал- 

аптомобили,
ЗИНа 
почнало 
ка на

чествени бикове и така колитражни 
производство на „Фабрад" от 
Димитровград, наскоро

магазините

държа домашната 
скопосната сметка обаче му из ще

се продават в 
за авточасти излиза много скъпо после, когато 

трябва да продаде добичето. 
Всички са съгласни, че е въ-

към

страната. 
Преди една седмица значите
лно количество от тях бе ку 
пено от предприятие „Югоау 

" и от някои други пред
приятия, след като техни 
представители са изследвали 
качеството на предлагания а-

Iк. зможио да се вземе курс 
разрешаването на 
подобряване племенния състав 
на добитъка. Когато 
казват, имат предвид по-добро

товъпроса за
наА тъкмо тези инвестиции бя

ха големи защото породистияг 
добитък бе осигурен с купува

не със създаване на мя-

паръг срещу продапането 
слабокачествена продукция.

Къде тогава е изходът?
Естествено, сигурният 

с само в подобряване качество
то на това, което се предлага 
за изкупуване. По въпроса за 
добитъка това значи, че изхо
дът е в подобряването на пле

то възможно

това го
ртикул.

Производството на буфери 
вЪп „Фабрад“ започна преди 
пяколко месеца, след като бе 

производство
то на нови секретни брави, 
търсенето на които на паза
ра е значително намаляло.

Сега във „Фабрад“ се гот
вят за впедрявапе на произ
водството на цялата броня за 
малколитражни автомобили.

изходне, а то сътрудничество между коо-
слу-сто.

Колко късогледо е било това 
стопанисване 
Сега, когато производителите и 
кооперацията са изправени пред 
истината, че Димитровградско 
няма достатъчно породист доои 
тък и че домашната 
„царува" по пасищата

терапията, ветеринарната 
жба и земеделските производи-едвасе вижда преустановено
тели.

Казва са:
И Ветеринарната служба да 

понамали таксите;
— кооперацията да увеличи 

броя на главите за разплод и 
лп не взима такса, но да коо
перира с производителя по от
глеждането и изкупуването на 

■ пристигащия добитък.
■ Земеделският производител 

да си направи по-добре сметки 
те. че стотина динара повече 
такса после му се отплата ня- 
к-гк кратно повече.

Може би общинската скулщи 
на би трябвало да се намеси 
или с помощ, или със съответ
ни решения, които да осигурят

мениия състав и 
по-скоро, защото иначе „буищ-

и обори- та" 'Че си остарява в оборите.
Много -работи обаче показват,Iте.

На неотдавнашния панаир га 
зи истина бе представена в ця
лата си

чР за бързо възвръщане на по- 
роди-стия добитък комуната не

голота. От няколко сто- 
добитък, които бяха 

земеделските про- 
имаше

е много подготвена.
Например:
— Земеделската 

еще няма достатъчно бикове за 
разплод. Това което има 
сщр не е много доближено до 
земеделските производители — 
например във Висок

Обработване на буферитем. н. н.тин глави 
докарани от 
изводители 
малко екземпляри на добри по 

Другото беше ,.буша . Ес-

Уукооперацияза продан.

СИГНАЛИроди.
тествено, резултатът от продаж 
бата беше съвсем незадоволлте 

Бяха продадени само сто
тина глави, предимно породис- 
ти говеда, а другото трябваше 
да се върне в оборите, без из- 
гледи дз бъде продадено добре 
и в скоро време.

Сега земеделските

ВСС

ЗАБРАВЕНИ НАСАЖДЕНИЯТА В 

»КРЕМИК0В0« И «РАМНИ ДЕЛ«
■ лен.

всичко е 
настанено в оборите в Изатов-
ци.

— Ветеринарната служба, по 
мнепир на земеделските произ-произво- 

дители негодуват, че добитъкът 
не се изкупува, че кооперация
та не била годна да намери па 
зар за техните излишеци, без 
да се държи сметка, че тези из 
лишеци са качество „буша“, а 
това никой не не иска не само 
вън, но и у нас. Кооперацията 
има свое оправдание 
ствен добитък труднб се прода-

ни ровезе. Те трябва да се под 
— гхо искаме водата и 

пороищата отново да не утро. 
зят.

Готови с.Мр жестоко да крити
куваме .но винаги когато пра
вият момент мине. А твърде то
лерантни сме и се примирявано 
когато действието се развива к > 
гато вредата с неголяма йамеса 
можр да се избегне. Така стана 
и с общите блага, които с мъка 
създавахме а твърде леко уни
щожихме, казано напраго. хзър 
лихме в мътна вода.

На всички в Босилеградско е 
известно за успеха и неуспеха в 
създаването на орехзвитР наса
ждения е „Кремиково" и „Рам- 
ни дел". Днес то е в период на 
разкъсване. Това лято и есен ня 
ма пазач, селския добитък от Ра 
дичевцй, Белут, Извор и Василе 
град сериозно угрозяза мелиори 
саната част на землището. Оре
ховите, сливовите и ябълковите 
дръвчета добитъкът яде, унищо
жава, тревата и землището са

Сега се предприемат мерки 
тся проблем да се снеме от дне
вен ред, но обектите като нуж- 
ност трябва да запазих: да сто

некаче панисвамз с тях разумно, а не 
да ги изоставим и препуснем на 
селската стихия и тя да им крои 
съдбата. Защото назярно ,и тук 
мзже да се приложи онова ста
ро правило: по-дзбре е да спре- 
чи-м. но да лекуваме.

ва.
Всъщност въпросът няма да 

ср разреши с обвинения и оп-
трябваравдания. Окончателно 

да се разбере, чс този проблем 
е от икономическо естетство, по 
добно на многото други по из
купуването на земеделската про 
дукция. Тези проблеми все по
вече измъчват производителите

С. Евтимов

БОСИЛЕГРАД
в комуната: изкупуването на
млякото, ка вълната, на мали
ните вдърви все по-трудно, било 
зарад цената, било зарад нама
леното -търсене. Към това сега 
се прибавя изкупуването на 
дребния и едър добитък. Раз
бира се, не бива да се заблуж
даваме, че това е временен зас
той и че утре или други ден. без 
оглед На качеството, което Ще 
предложат земеделските произ 
водители, ще провърви. Не, все 
по-трудно ще се получава ди-

Открити два 

нови магазинаизровени 
Наистина 

ния не обещават много. 
Но кото за инат ли, що

Какво когато вече се изтощи?.. . ореховите насажде-

водители, години на ред е под- успеха на такъв курс.
Иначе домашната порода ще 

.цъфти“ и проблемът за изку- 
на постановленията, селяните пуването ще си остане нераз- 
са избягвали да водят добитъка решен. 
при ветеринарните.

ли. ето
някои дръвчета донесоха и пър
вия род. И което е още ло-важ- 
но — засега „Кремпкозо“ и „Ра 
мни дел“ имат

Земеделската кооперация .На 
предък“ в Долно Тлъмино те
зи дни откри з Босилеград два 
нови магазина — за продажба 
на зеленчук, Рвощия, месо и ме 
сни изделия.

държала високи такси за осе
меняването и затова, без оглед

протизерззивна 
роля. Тук преди да бъдат засаде 
ни ореховите дръвчета владееше 
и царуваш-, ерозията. Петнаде
сет изровени долини, 
се нак-ясаше материал в Босиле
градско и Райчйлозско 
сипваха 
Днес 
обекта в

м. н. н.
и за колониал и 

стоки.
по които

други потребителни
И двата магазина са съзре.ме 

нно обзазедени.
ЗеленчуковиятКОГА ЩЕ СЕ ПРЕСУШИ 

БОСИЛЕГРАДСКО ПОЛЕ
полз, 32-

места.плодородните 
ерозивния изззр на двага 

мсмента е — - б ,
ологичен път, понеже 
Макар чр през 1966'67 
имаше проливни дъждове в око 
лнос-та на Босилеград, ерозията 
и пороищата не можаха да 
чинят щети. Тук са 
отводнителни канали

магазин разпо
полага <с необходимите хладил
ници и пр. Гражданите на Бо
силеград

трезгева.
"о-ина

очаква, че снабдява
нето на града значително 
подобри.

да седа се пресуши блатото в босиле- 
градскето поле

Тази инициатива единодушно 
е приета и вече е образувана ко

Съветът на местната общност 
организация 

ССРН в Босилеград е взел ре
шение в .периода 1967—70 година

мисия от специалисти, която да 
обсъди въпроса Груп-та вече 
върши изследвания на терена, и 
според първите преценки, боси
леградско поле може да се пре 
суши. По този начин ше се осво 
бодят 30 хектара обработваема 
площ.

Сега имат думата собственици 
те на мочурливите ниви.

Те трябза да проявят разбира 
телство към общата цел на ак
цията и да позволят през техни 
тР имоти да прокарат отвод
нителните канали. Земеделците 
— членове на мелиорационната 
общност със свои средства мо
гат да помогнат акцията да се 
извърши навремР и успешно. Зе 
меделската кооперация и общин 
ската скупщина в Босилеград, 
ако не се постигне споразумение, 
ще бъдат принудени да се позо
ват на законни разпоредби, кои
то регулират тези въпроси.

С. Евтимов

при- 
изкопани 
и контур

наи местната
Ст.

^ЩЕНИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
\!\\ НА ЧАСТНИТЕ ГОРИ

Миналата 
та скупщина в

седмица общинска- 
Димитровград 

■прие решение за размера на та. 
ксите по покриване разходите 
на общинската скупщина за по 
добрязането на частните гори 

Притежателите на частни го
ри занапред ще са длъжни да 
плащат такси за сечено 
— независимо

Плащането ще стаЕа при ра
йонните горски пазачи при от
белязването на сечта. Също та
ка. лри по-късно решение 
вото да се употреби дър- 

за продан,
плащането може да 
щата или банката, или 
горския по времр

стане в по-
пак при

дърво 
е за соб- на маркира

не на дървото за продажба. 
Средствата,

дали
ствена употреба или 

С решението са 
следните размери на таксите: 

Дърва за огрев —
потреба са таксуват със 100 ст. 
динара за метър; същото дърво 
за продан — с С00 динара. 

Строително

за продан, 
установени които се съберат 

само за 
разходите, които

от таксите, ще служат 
покриване на 
общината

за своя у-
прави за поддържане 

и подобряване на ча-стните 
в комуната — в смисъл на обез

гори

дърво за 
нужди се таксува с 25о динара 

метър, а същото дърво за 
продан — с 500 динара.

свои печаване млади дръвчета, 
на и за други 
поддържането на тези гори.

м. н. н.

семе
мероприятия поглЧаст от босилеградското поле, където трябва да се извърши

мелиориацията '
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ВМЕСТО ХРОНИКА ВИТРИНАСТО И ЕДНО „ЗАЩОи I
□Грижа за човека! 

Безброй пъти сме 
думи. Някога като

Отдавна лимитна ченгелите, 
ровградчани не са виждали гол 
ям къс месо на ченгел. Прода
вачът като сарафин влиза ня
къде вътрр и оттам донася по 
късче месо — като кой знае ка 
ква скъпоценност.

Хората пък искат да си из
бират
бива за всяка „манджа“.

Разбира се, те имат право да 
си избират. (Другаде е така). Но 
ето, тук това право не им се 
дава. Някой е отнел това тяхно

По димитровградските пъти- о 
ща, ако ти дотрябва пикьор, д 
няма да го намериш. Просто ги □ 
няма там, където е работното □ 
им място.

— Къде са ликьорите? — се 
провикна един , отборник мина- а 
лата седмица. Никой не можа и

чули тези
лозунг — 

някога като сериозно предупре 
ждеиие за уреждане на неуре
деното. Много пъти е имало 
„констатации" ..

с
с• „в името на 

грижата за чоЕека“. Резултати
те обаче са били 
то е трябвало да се 
дребните пропуски, зарад които 
хората правят ненужно големи 
усилия.

Ходили са някои за дребни ра 
боти и по четиридесет 
ра. Губили са дни.ге си, защото 
копметентен и задължен не се 
е сетил да набави за магазина 
туй-онуй, постоянно нужно на 
селянина. И не само за това са 
губили времето си.

Имало е псувни, сръдни и най 
-много е питано — ЗАЩО?

И отговорът обикновено е 
бил: „нехайство, небрежност,
връзки, фамилност" 
вни" или „субективни“ слабос-

□малки, кага- 
махнат

че не всяко месо го да му отговори. а
Пътят КЪМ СМИЛОЗДИ, КОЙТО и 

се построи с много мъка, зарад ° 
малкото пари. вече е пропад
нал. И пътят към Невля се из
мива от водата. Няма канав
ки. никой не попълва дупките

□
о
а
□километ право.

Затова хората ходят в Пирот 
и там си взимат месо.

А тези, които нямат тази 
възможност

В комуната, при земеделски
те производители, стоят в обо
рите стотици излишни глави 
добитък. Много говеда 
це, които мъчно биха се про
дали вън, могат да сР изкупят 
за снабдяването на града, та и 
селяните да си отдъхнат от гри 
жата какво да правят с излиш 
ния добитък през зимата.

И какво пречи да стане та
ка? Двойна полза би имало. А 
може би и цената на месото би 
била по-ниска.

Чува се, че имало хора, кои 
то си колели частно и услужва 
ли на своите познати, довере
ни хора.

Ако ги хванат. щР ги накр/ 
жат, нали?,

А тези дето получват 
ти и си клатят краката, 
ните магазини 
кажат ли?

а
по настилката.

Един пикьор — казват — вся 
ка сутрин отива с кирка и лоп 
ата към участъка си 
стига дотам.

— Къде ли се дява — литат 5 
Се хората, и добивят —■ може ° 
му се на човека, щом никой не 3 
го контролира.

а
□
□

яд ат бу залъци. но не п
с

а
и ов-

а
п„обекти а- © - □ Тракторите на димитровградската земеделска кооперация 

още не влизат в нивите, макар че всичко е готово за оран. Ча
кат се и благоприятни климатически условия.

Земеделските производители не чакат дъждове и тор. От 
искона сР е бързало семето да се хвърли в земята, за да пони
кне и се засили до мразовете.

ОбраздЕането при оран е най-трудната работа, 
помощ на водачка, за да е права браздата.

На снимката: Водачка от Висок.

ти както е модерно да се
Не сме^ изчерпали сто и ед- 8 

>"^сради място във § 
а марките, за пи Ц 
го не може

гииовни. И ликьорите са д 
и ти 1, които нР 

къде се халосват, а ка- д 
1ЕК1уге стоят неизкопани и не а 

почистени.

казва.
И с това — ЗАЩОТО е било 

изчерпано. Никой не Р търсил 
отговорност или смяна, 
че с това биха се оправили ра
ботите.

ното „зар 
ЕестникалННо 3 
роните/ и/месо 
няма 
винов:

да -макар
ги □ Трябва

з: ,ят *ТОВА ЛИ СА ГРИЖИ
ЗА ЧОВЕКА?
В ДрагЗБ-ита отдавна^брашно 

в магазина — узнахме в коопе 
рацията в Димитровград. Път 
нямало да се закара дотам.

Виоочките магазини дълго 
нямали пирони — не били ис
кани и никой не ги пращал.

— Барйе няма гербови мар- 
ки — каза отборник на сесията 
на общинската скупщина. По
някога хората за гербова мар- 
ка слизат чак в Димитров
град. Близо 70-годишен старец 
веднаж се принудил да дойде 
за марка в града, защото удос 
тозеренийцето му било много 
небходимо.

Ето докъде се е стигнало — 
да се бие път до града за гербо 
ва марка, за няколко кила бра
шно, зр пирони.

Защо?
Защото хората не са си поп

равили пътя да им сР докара 
брашно а задължените прода
вачи и снабдители от коопера
цията не си гледат работата, 
както е ред. Но ето от тези хо
ра в кооперацията до днес ни
кой не е отговарял, никой не 
е наказан или сменен. До днес 
обаче и кооператорите, и из
бирателите не са поискали е- 
нергичнз да се направи тъй.

а

И към избирателите отправ- § 
едно „ЗАЩО“. Например °яме

защо не поискат да бъдат нака ° 
гони и сменени хората, които § 
не си гледат работата и защо ° 
не бъдат по-енергични в нас- § 
тойчивостта си да се 
дребните но всекидневни нуж- ° 
ди на човека ст селото и града? ° 
Можр би така ще помогнат 
на съзнателните хора в пред- §

пла- 
праз

тях н1е ги на
уредят °

КЪДЕ СА ПИКЛЬОРИТЕ?

и §На шега поня: 
поръчат за лекарство пот от 
пикьор. Била рядкст, 
малко се потели.

:е ти пре

□защото / лриятието.
Не всякогам. н. н. като тряходимп

бва по автомобилното шосе над□
о Димитровград. Правилата изи-□ екват движение в колона, въз-КУСА ВРАНА □

можно по близо до банкината.□
но това рядко правим. Надеж-П

Още малко усилия 

и съзнание
□ дата ни е, че шофьорите не са
□ слепи да не видят. Но ако ско_□

ростта някога не му позволиа

да ни поизбиколи при изпреваро

ването, какво цц. стане?а
о Например в случая на сним-глемеда това става в селата от д 

Забърдие и Поганово. Именно □ 
за строенето на електропрово- д 
да и мрежата в селото ще са 
необходими значителни средст о 
ва, чието събиране е започнало □ 
и засега върви без затрудне- о 
ния. Селяните ше трябва да вне □ 
сат средно на домакинство по □ 
■около стотина хиляди стари ди □ 
нара, за да доведат тока. Макар □ 
че още никакви протести нР е о 
изключено да се яви съпроти- п 
ва от някои. Но подаването на г 
таги съпротива би било съвсем □

забави °

Въпросът за електрифицира 
на село Куса врана ката.внето

Димитровградско е лочти раз-
□решен.

Окончателно е уредено прик
лючването на тока да стане от 
село Нзшушковица в съседната 
Бабушкишка обшина, за да не 
се изразходват ненужни средс 
тва за свързване през Гоин 
дол, където разстоянието е мно 
го по-голямо, а близкитР села 
още неподготвени да започнат 
строенето на електропровода.

Остава сега още малко уси
лия и съзнание на населението, 
за да нР се провали работата по 
електрифицирането, както

МОЖЕ ЛИ ГРАД 
БЕЗ МЕСО?
Може. Елате в Димитровград 

— и ще се уверите.
Хората се оплакват — няма 

месо.
В месопродавницата наисти

на няма нито късче да виси

.погрешно, защото ще 
работите и ще попречи и на 
съзнателните хора да въведат 5 
ток в домовете си.

Събранието на избирателите 
Социалистическият съюз и пар - 
тийната организация трябва да 8 
проявят повече инициатива в 8 
•гаг и насока, за да разяснят на 8 
хората дори и на епентулл- 8 
ните недоволници, че за пасив 8 
мото село електричеството ше 8 
бъде значителен принос за 8 
измъкване от пасивността.

8
О

из-
а
а

Една молба чака
I:

м. п

ирешава закомпетентен да 
приемането или отпускането 
на работна ръка, от май ме
сец не може да се учреди, за 
щото общинската скупщина 
не е делегирала двама члейо 
ве. Ясно е, че изборните нес
ъгласия остро се отразяват 
върху дейността на отделни 
служби. А ето сега и върху

Лекарят Любен Дончев е 
подал молба за постъпване 
на работа в босилеградския 
здравей дом оищ на 9 август 
т.г. До днес молбата не е раз 
гледана...

Босилеградският 
дом понастоящем има четири 
ма лекари, включително и 
хирург. Управителят д-р Ана 
ни Стоянов същевременно е 
и републикански представи
тел, което ше рече, че не вся 
кога може напълно да отгово 
ри на нуждите от лекарска 
интервенция. С други думи — 
босилеградският здравей дом 
ср нуждае от лекари.

Подадена е една молба — 
и има нужда от лекари.

Гражданите говорят, а това 
потвърдиха и в здравния дом. 
че се е случвало да няма ле
кар в здравния дом.

А ето една молба чака ре
шение повечр от два месеца. 
Защо?

В здравния дом ни осведо 
миха. Че Съветът в разширен 
състав, който всъщност е

П

( :Спогодба меж- е 

ду югославски- § 
те и български 

издателства

{ »л

П

По шосето при мотела все по-малко минават коли. Този
пиротска посока.издравен камион чакахме 12 минути да сР появи от 

След него също дълго трябваше да се чакат нови пътници. Ля
тото. казват, минавали понякога и по 100 коли в минута, даже 
и повече.

□
а
.1

(Iздравеопазването.
Но, изборите завършиха от

давна. Би трябвало значи най 
спешните работи веднага да 
се решават. Какво струва на 
общинската скупщина да де-

Но сезонът угасва и в мотела се готвят за дългия зимен 
период, който, както ни съобщи управникът, ще прекарат в бе- 
лосване на стаите и залите.

В Белград Р подписана спого 8 
дба за двегодишно сътрудни- 
чество между югославските и □ 
български издателства, което ° 
представлява част от спогодба 
та за културното сътрудничест 
во между двете страни през 
1968 година.

Представители на сдружение 
то на издателските предприя
тия и книжарниците в СФР 
Югославия и управлението при 
комитета за култура и изкуст
во в България, както и пред
ставители на издателските пред 
приятия в дветР страни израз
яват, въз основа на тази спогод 
ба, готовност най-късно да фе
вруари всяка година да размен 
ят тематични планове за ид
ната година.

П

Текст и снимки: М. Н. Н.
аа□□□□□□□□□□□□□□! [□□□□□ оа па азаооапооаооааааоаааааасюа □□□□□□□ □□□ааь •зоо □□□легира двама свои представи 

тели, за до може здравния 
дом да си работи нормално?

И още нещо-нима от здрав 
ния дом не могат чрез интер 
венции да ускорят изпращане 
то на двамата предстовители. 
Може би и тук някому отго
варя да си върви по старому. 
Ако е така защо съветът в 
по-тесен състав не предпри
еме нужното и реши един 
въпрос, който не търпи отла
гане.

ДИМИТРОВГРАД НОВА ЗАКУСВАЛНЯ
От завчера Димитровград и- 

ма нова закусвалня. В партера 
на новата жилищна сграда в це 
нтъра на града се пресели ма
газинчето „Блед“, което досега 
заемаше съвсем малко помеще 
ние.

Двадестината нови масички 
■и пултовете позволяват да бъ
дат услужвани наведнаж към

60 клиенти 
то сутрин преди работа идват 
тук за банички или колбаси.

Най-сетне проблемът за заку 
свалня е решен след двегодиш 
но протакане.

Узнаваме, че старото помеще 
ние щяло да бъде използвано 
за магазин, в който ше се про 
дават колбаси и други изделия.

М. II. II.

толкова, колко-

Ст. II
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винаги. Семействата остават в 
Ракита и през последните го
дини много миньори даже се 
завърнаха. Малцина са ония 
които завинаги отиващ от село
то. Обичат те своята Ракита и 
все мечтаят, че един ден „Ер
ма" отново те открие своите 
шахти и ще събере своите чада. 
Затова през последните години 
в селото се строят нови къщи. 
Само тази година се завършват 
10 нови къщи, със светли и ху 
бави стаи.

И не само това. Благодарение 
на хубавите печалби на миньо 
рите от Ракита в селото се 
промени бита напълно. Сега 
XV.,- се живее

нара във вид на .пенсии. В се
лото има 100 пенсионери-миньо
ри. Казват, че тази цифра е 
равна на платежния фонд на ми 
на „Ерма" през 1961 години.

Затова почтальона от Звонци 
ежедневно тук раздава писма от 
правени от много пощи в стра

Едва ли има село в нашите 
краища с толкова богати тра
диции към миньорството. И се 
га когато прекъсна с работата 
си мина „Ерма“ жителите на 
Ракита потърсиха работа из 
цялата ни страна и продължи
ха да работят в изкопаването 
на черното злато.

Сега, в хубавите лунни есенни 
дни. по седянки, хората преброя 
ват своите миньори, които ра. 
ботят пз цялата страна и с из. 
вестна гордост приказват за 
своите бащи, съпрузи и съсел
яни.

А те не са малко. Казват, че 
150 миньори работят в разните

Често пъти забравяме протоколите от нашите заседа
ния.

Правим заседание гю някои въпроси, разискваме. Дават 
се предложения. За хората, които дават тези предложения ка. 
захме, че са политически зрели, за тази цел ги избираме на 
нови дължности... Но, всичко си остава в протоколите..,

Нещо подобно е станало и с разискванията и решенията 
за откриване на педагогическо отделение (в Пирот или Враня 
— важно ли е това? (Ако читателите си спомнят нашият вест-

този въпрос. Паднаха умни изказ-
техническиник организира и анкета по

вания. ИмаШр само малки разногласия по чисто 
въпроси, но всички бяха за това, незабавно да се открие педа
гогическо отделение, защото педагогическото училище в Дими
тровград, което даде кадри за училищата иа българската на
родност отдавна е закрито, а сега в някои училища вече .пре
подават учители с гимназиално образование.. .

Но, животът не чака нагаждане. Тази учебна
постъпиха на работа учители завършили

мата и чужбина в които се 
съобщава за нови трудови побе 
ли на тяхните миньори и много 
колети с подаръци на своите 
близки и приятели. година вБ. Николови

някои наши училища 
педагогическото училище в Пирот на сърбохърватски език.

Новите учители имат педагогически знания. Те ше бъдат 
отлични учители и схващат нуждата, че трябва да работят в 
училищата в своя край, но на тях им липсва само едно. Тези 
учители имат знания пз български език толкова колкото са 
научили в осмогодишното училище? С тези знания по българ
ски те постъпват да преподават у училище където ооучението 
трябва да бъде на български език!

Страхувам се да не схванат погрешно това младите учи
тели. И трябва специално да се напомним, че критиката не само, 
че не е отправена към тях, но те трябва да бъдат похвалени за 
усилията, които сега сами без чиято и да е помощ влагат 
за да овладеят българския език.

Критика обаче трябва да се отправи към ония, които в 
формалните решения, гледат своята работа.

мини в страната и се ползват 
с името да добри миньори. В 
Сенско-ресавските мини, Алек- 
синачките, Тимошки, Лубнмца 
при Зайчар, Гео-Сонда-Белград

миньори от бившатаработят
мина „Ерма“. Казват, че в ръко 
водството на мина „Лубница" 
при Зайчар са избрани 
миньори от Ракита с изключе

!
само

'!ние на директора.
Но славата на миньорите от 

бившата мина „Ерма“ не спира 
у нас. Сега много миньори от 
Ракита работят в Либан, Еги
пет, Тунис, Алжир. В тези стра 
ни те работят на много работи 
където работата е свързна с бу 
шенето на земята. Навсякъде те 
зи хора с богати традиции в 
минното дело се показват като 
добри работници и отлични ръ 
ководители. В Сенско-ресавски 
те мини председател на упра
вителния отбор е Славча Цвет
ков от Ракита. В Лубница пред 
седател на работническия съвет 
е Рангел Милошев пак от Ра
кита. Алекснадър Момчилов, 
който замина на работа в Алек 
синацките мини с още много свои 
съселяни за кратко време се 
показа отличен работник и бе 
избран за председател на рабо 
тническия съвет. А мнозина ми 
ньри от Ракита завършили ми 
ньорски училища и 
висококвалифицирани 
ри. За сега от селото има 35 
миньори, които работят като 
висококвалифицирани, а всич
ки останалите са квалифицира 
ни.

сухите заключения,
не и изискванията на живота.

Дано тези нови факти, които са толкова твърдоглави, ги 
накарат да разрешат започнатия проблем докрай и открият 
едно педагогическо училище, което покрай 
подготовка на бъдещите учители, ще дава

а

педагогическата 
знания и по българ.

ски език. Б. Ник. У
оогато. Казват, че в сялото ня
ма къща която не разполага с 
модерни мебели, електроуреди, 
хладилници. Почти всяка къща 
има радиоапарат, не са рядкост 
и телевизионните антени.

Заплатите на миньорите от 
Ракита са добри. Някои от тях 
заработват даже много повече 
от югославските средни доходи 
Така например Милутин Алек- 
сов зает в „Нафтагас“ има месе 
ци когато заработва и по 350.000 
динара. Той сега работи с един е. 
кип в Тиквешко поле за изпит 
ване на новите нафтоносни за
лежи и важи като един от 
най-добрите наши специалисти.

3 МИЛИОНА ВЪВ ВИД
НА ПЕНСИИ
Още една бройка може да по 

. каже колко е напреднало мате 
риалното състояние на хората 
от Ракита. Сега в селото ид
ват месечно по 3 милиона ди-

СПОРТ

РАВНОПРАВНА ИГРА-НЕРЕШЕН РЕЗУЛТАТ
»Пролетер« (Лесковац) — »А. Балкански« (Димитровград) 0:0

„Асен Бал можност на димитровградския 
отбор да стабилизира редовете 
си, дори сериозно да го угрози 
с бързите си и мълниеносни кон 
траатаки. Краят на срещата из
мина в пълно надмощие на от
бора от Лесковац, но зашитата 
на Димитра згаачани се оказа жи 
лаза и неразбизаема. Особено се 
изтъкна дебютанта вратар Ста- 
вров, който заслужава много По 
ахала и е най-заслужил за не
решения изход на срещата.

домашния отбор („Прости на
летер“), чР ше има много мъки 
с борбените момчета на ..А. Бал 
кански“. Мачът измина в равно

Последният мач на 
кански" от Димитровград, състо 
ял се на 15 т.м. срещу отоора на 
„Пролетер“, Лесковац, и тоя път 
потвърди, че димитровградчани 
могат да окажат жилава съпро
тива. Спечелената точка като го 
стуващ отбор зарадва любители
те на футбола в Димитровград 
оше повече, че е извоювана сре 
щу твърде опасен противник.

Димитровградският футболен 
отбор на игрището в Лесковац 
се представи като солиден екип 
Самото начало на играта наве-

станали
миньо-

правна игра, главно на двете по 
ловини на игрището, така че мо 
же да кажем, че през първите 
45 минути нито един отбор няма 
ше зрял шанс на затресе мреж- 
ката на противниковия отбор.

През второто полувреме игра
та получи още по-бърз темп осо 
бено през първите десет мину
ти. След това домакинът нама
ли с атаките си, което даде въз-

НОВИ КЪЩИ В РАКИТА

Въпреки това. че 150 миньо
ри работят далеч от своето род 
но село, те не го напускат за-
• ов11авБовво8за»вввваваяваавмв1ввсавааовваав111а1В111авава1вм1111аааоав
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И навярно затуй стрина го пазеше. 
Всяка вечер с яденето му надяваше и 
по една голяма чаша вино. А винаги*

цата му досадиме със закачките си за
рязал би работата, разгонил би ни и от
ново би се върнал да работи.

Но било кой да го ядоса щом му при
стъпи стрина, сложи ръка на рамото му 
и го помоли с мек глас: — Станойо, за
що се сърдиш? Недей. Айде, направи 
това и това! 
работата и ще работи като побеснял.

Моят чичо беше пряк човек. Вкъщи 
думата му беше закон. Колко пъти са
мо е бил стрина и я е пъдил от къщи. 
А особено, когато се напиеше, тогава, 
както се казва, света Да хващаш. Спом
ням си веднъж: дойде вкъщи пиян, хва
на стрина, повалия под себе си и започ
на да я бие душмански. Ние от страх се 
изпокрихме по хамбарите. Станоя по то
ва време сечеше дърва на дървника в 
двора зад къщата. Докато мълчеше, ни
що; но когато чичо я хвана за косите и 
ги обви около ръцете си, започна да я 
влачи и разтърсва като луд из къщата, 
стрина тихо, приглушено изписка; ко
гато Станоя чу писъка на стрина, по- 
ослушна се да се увери, че тя писка, 
остави бързо работата, хвърли брадвата 
и се запъти към нея в къщата.

— Не, Станойо! 
нашия заклон.

— Стига вие! — сряза ни той, а гла
сът му трепереше. Той влезе в стаята, 
и застана между стрина и чичо. Хвана 
ръцете на чичо, та стрина се освободи и 
избяга. Тогава той пусна чичо, застана 
пред него, и започна да го моли:

СТАНОЯБорисав
му даваше стари дрехи и зиме черга, за
ла има с какво да се покрие.

Веднъж стрина се разболя. Чичо бе
ше на път. та нямаше кой да се грижи 
за децата и къщата. Тогава Станоя взе 
в свои ръце всичко. Почистваше къща
та, намиряваше децата, обличаше ги и~ 
работеше всички къщни работи 
жена. И когато вечер всичко завърше
ше, децата намиряваше, успиваше, то
гава сядаше пред прага на стаята, дето 

стрина и цяла нощ бдеше ча
кайки да й се намери под ръка ако й 
нещо дотрябва. Ако случайно узнаваше 
от жените какво трябва да й се 
като на болен, веднага ще изтича и ще 
и донесе. Веднъж взел та напълнил 
яса и пазвите си с портокали, лимони и 
други овощия. Иде, смее се, 
ме около него, търсейки му, но той ни 
разгонва:

Хайде, хайде! Не са за вас!
След туй влезе 

и без да каже 
нея.

Станкович Разказ

веднага ще се заеме с
Цялата чаршия и долна махала го 

знаеха. Когато дойде пазарен ден ще 
вземе от някого на заем два-три дина
ра, па търгува с дреболии препродавай
ки ги. Заема върне, а „кяра“ изпие.'

. Разправят, а и той колко пъти сам 
се е хвалил, че някога бил богат, дър
жал бакалница, имал дюкян, къщица и 
една саката сестра. Но някак си, откак 
чичо му се ожени за стрина, той се про
пи и лека-полека изостави дюкяна, къ
щата препусна на сестра си и започна 
да момкува, докато най-сетне не дойде 
при чичо ми, не търсейки никаква за
плата, освен хляб, стари дрехи и да но
щува в обора

Когато се напие. събере всичките 
стринини деца, а и мене, па ни развеж
да по шекерджийниците и ни купува 
какво пожелаеме; после ни изпрати при 
стрина да идем да й се хвалим, а той 
тръгне след нас, гледа ни, усмихва се и 
пее своята любима песен:

като

лежеше
Тези дни навърши 

ха 40 години от смъ 
ртта на великия 
сръбски писател, по
ета на старото Вра
ня — Борислав Стан 
кович.

С най-известните 
си творби: „Нечиста 
кръв“, „Кошана“, с 
разказите си и оста
налите произведе
ния, Станкович р съ 
кровище, чиито скъ
поценност™ още се 
откриват, 
душевно, с подчерта 
на емоционалност.

даде

по-

ние скача-

при стрина в стаята 
нещо. изсипа всичко пред

извикахме ние от Стрина онемяла, сърдито 
— Ти луд ли си? За

Той мълчеше, почесваше

го гледаше: 
какво ми р това,а?. ..

Механджи, море, механджи, 
донеси вино. ракия, 
да пия, да се напия, 
дертове да си разбия!

се по главата.Писани за
Казвай ле, за какво 

Къде намеои пари! Не 
искам! И започна 
ва -от себе си.

Той се навел, па 
ли, събира и

— Яж, Яж! —

ми е това? 
искам това, не 

да хвърля и отблъск-— Недей, чорбаджи, грях е, недей! 
защитаваше стрина.искрено, от произве 

денията му лъха тъ
га по загиващото ста 
ро Враня, по 
стар бит, който съще 
временно е и богат
ство, и окова за чув 
ствата.

Придружавайки се 
чествуванията

1 )
Женска челяд!. ..— Пей, пей, — а утре? — ше го пре

срещне стрина ми сърдито.
Той позастане, подпре се на стената, 

па я гледа с някакъв чуден поглед.
— А защо? Ти ли ми даваш?... Мои 

пари! — И, като на нейн -инат седне на 
земята, подвие крака, захвърли шапка
та, извади от рояса шише с ракия, пие 
от него и продължава песента.

А когато е трезен, работи като чер
вей. Било какво да му се заповяда, ра
боти и мълчи. Понякога, когато ние де-

онова, което тя хвър- 
отново й го подава.А чичо застанал, стъписал се и це

лия се тресеше от яд. — Ти ли бре, ку
че?! — викна той като 
грабна тоягата, та цапардоса Станоя по 
главата. Плисна кръв. Станоя се наведе 
и целия облян в кърви излезе, 
бунара, изми главата си, сложи върху 
раната тютюн, та спря кръвта. И като 
задяна ръце на пояса, поклащайки се 
замина с наведена глава...

. ■; У у аЗ - •>'-'4 ' • ч •» «X' >4 :*>
онзи кани я той. 

Стрина сърдита, че и без това 
нищо, па още купува

се задавяше, няма
сега, харчи, и не-

поглежда го.
Не ша. Не мислиш за себе си. До

кога ще... ?
Нека, нека... Докато живея, дото

гава... Така ми е писано! ...А гласът 
му още повече трепереше. *

СМЪРТТА отиде до

към
поместваме разказа
„Станоя“.
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МАРИН МЛАДЕНОВ ПОЛУЧИ
ОКТОМВРИЙСКА награда

СЪВЕЩАНИЯ С УЧИТЕЛИТЕ
леград, Бистър, Горна Лю- 
сина. както и в подведомстве- 

отделения на същите учи-

Какго направи миналата 
така и през настоящата уче 
бна година, просветно-педа 
готическата служба в гр. 
Враня и деветте пункта на 
своя район устрои съвеща
ния с учителите от основ
ните училища. Крайната и 
основна задача на служба 
та беше 
обходимата педагогическо- 
методическа помощ на учи 
телите, с цел да се пови
шат резултатите във въз
питателно образователната 
работа.

Такива съвещания се състо
яха във всички първоначални 
училища, както .и с учителите 
по руски език в основните учи 
лиша на част от Сурдулишката 
а също така и в Босилеград, 
скака община.

За учителите от Сурдулингка 
сощина бяха устроени две съ
вещания па 9 октомври 
Власина Округлица, Едното съ 
вещашЦ'бе !е учителите, кои
то преподават в началните че
тири (класа на основните учили 
ща, а второто — с учителите по 
руски език. На двете съвеща
ния присътвуваха над 30 учите 
ли от основните училища в се-

Клисура, Бож-ица. Власи

на Округлица и Власина Рид.
На 10 октомври т. г. се състо 

яха подобни съвещания и с учи 
телите от територията на Боси- 
леградската община. Те се със
тояха в помещенията на основ
ното училище .Георги Дими- 
троз“ в Босилеград. Присъсву- 
ваха над 50 първоначални учи-

Един от удостоените с Октом 
ермйска награда на град Ниш, 
която се дава по случай освобо

НИТр

лиша.
На съвещанията с учителите 

и на двете места — във Власи
на Округлица и в Босилеград.

просветните съ- 
Кирко-

ждението на града от фашиз
ма, е и
фесор на Висшето

Марин Младенов, про- ззеха участие 
.еетници: Антониевич, 
вич, Йозанович, Илич, Попо- 

Д. Ст. Илчев

педагогиче
ско училите в Ниш. Професор 
Младенов получи
Българо-сърбхърватскт 
ник. който неотдавна

тели и учители, които препода-
Боси- вич и други.ват руски език внаградата за 

реч-
да окаже не-

ЗвОНЦИизлезе от 
печат. В решението на комиси
ята за Присъждане на 
та с^ казва: „Речникът НА ДНЕВЕН РЕД-БИБЛИОТЕКАТАнаграда- 

е резул 
съзна-тат на няколкогодишна 

телна и студиозна работа, съдър 
жа богат лексичен 
обработен според 
на методологията и представля

вайте чешмички има винаги во
да. Един клон от този училищен 
водопровод се отделя за амбула 
тсрихта Според изявлението на 
директора на ичилището Зоран 
Лепоев, училището предприема 
мерки в една от помощните про 
стории да се открие баня за 
учениците.

Училището има и хубав ин
вентар, какъвто едва ли имат 
някои други селски училища. 
Инвентарът е набавен с помощ
та на Общинската скупщина и 
помощта на учителите ,които за 
тази цел се отказаха от една 
част от личните доходи.
Училището отбелязва видни ре 

зултагк в обучението и възпита 
нието на децата. От няколко го 
дини сътрудничи с Основно
то училище в гр. Трън (НРБ). 
Бсяка година учителските колек

На последната родитело-учи- 
телска среща се разисква за със 
толнието на библиотеката в учи 
лището. Констатира се, че уче
ническата библиотека не раз
полага с нужните 
прочит. Затова

материал,
принципите М. Младенов

ва пръв опит в тази област 
нас. Като пионерско

"Вското съкровище, 
н?.литР народи подпомага в над 
никването и

книги за 
дой

де до решение всеки родител 
доброволно да даде по 1.000 ди
нара за набавка на нови книги 
за библиотеката.

Основното училище в село 
Звонци не за пръв път разреша 
Еа своите училищни въпроси в 
съдействието с родителите на 
учениците. За последните някол 
ко години благодарение на тако 

■ ьа разумно сътрудничество учи 
лището просто се преобрази. По 
този начин училището получи 
водопровод и се ендбди с хуба
ва вода. На 600 метра далечина 
Еодата беше доведена от един 
извор над училището, който съ
бира 3.000 литра вода. Сега в ня 
кои помещения, учителската кан 
цолария и в двера на училищ.

У а на оста
сеначинание

речникът на професор Младе
нов не само.

запознаването им 
с двата южнославянскичР отговаря на. езика.

нуждите, които чувствуваха 
•от подобен речник, 
мен по

Присъждайки му Октомврий
ска награда на град Ниш, 
мисията, съставена от професо

във
но същевре 

представлява принос 
за по-нататъшните

ко-

културнп
съседни

ри и научни работници, имаше 
напредвид именновръзки между двата 

народа“.
Од друга страна, 

проф. Марин Младенов предста 
вляза богатство и

посоченото 
и упорития 

труд на проф. Марин Младе-
значение. както

трудът на
ме в.

за междусла Ст. Н. лата:

тиви си правят посещения и раз 
менят мнения по актуални педа 
готически въпроси.ЗАЩО НЯМА УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛОВЕ?

Б. Ник.

Миналата
на Босилеградско имаше 
два ученически стола — 
тър и Долна Любата. Всъщност, 
това не бяха ученически столо
ве в класическия смисъл 
думата, а на учениците се да
ваха кифли и изкуствено мля
ко, което зее пак до значител
на степен възвръщаше силите 
им.

година в районна 
само

За-Няма ученически столове, 
туй и успехът им не е на ви-

етолеве, понеже няма. Но и по 
край това, трябва да повдигнем 
въпроса: защо няма ученически 
столове и не
създадат при някои училища.

Безспорно е, че могат. Но тря 
бза едно щателно изчисляване 
и което е най-важното, всестра
нна заинтересованост не само 
на родители и учители, а изоб
що на всички в общината.

Учениците от основните учи
лища в Босилеградско живеят 
в разпръснати махали така че 
до някои училища учениците 
изминават и по десетина кило
метра в една посока. Без оглед 
на времето: дъжд, снег, виелица 
— те трябва навреме да стиг
нат и редовно да посещават ча 
совете. Ясно е, че силите им тряо 
за да се възвърнат но как?

вопввовопааваовява1адоаяасавпйв12авваа »виивв-^*г*«

в Бис соко равнище.
Учениците пък в гимназията 

са в още по-трудно положение. 
Те трябва или да заплащат на 
хазайките, или пък да се хран 
ят в ресторанти, където цените 
са много по-високи.

могат ли да се

на

Р1е казваме, че по тоя въпрос 
учителския съвет в гимназията 
не е разисквал. Дори е имало 
и изчисления, които обаче 
били изгодни, нито на гостилни 
чарското предприятие, нито пък 
за учениците. Така че положе 
нието си останало непроменено.

Би трябвало, ако действител
но се има предвид решаването 
на проблема, с него да се изле 
зе пред гражданите, родители- 

скупщина
създадат

Тази година и тези два скро 
мни ученически сгзла са закри
ти. Причината е съвсем прос
та: след закриването на околия 
Лесковац. околийският

не

отбор
на Червения кръст не е изпра 
тил никакви хранителни про
дукти на училищата в Бослле- 
градско А известно е, че скром
ните ученически столовР поддър 
жаше именно Червения кръст.

Съш.о така, известно е. че об 
щинската скупщина не отпус
ка. средства за ученическите

общинската 
други форуми, и се 
условия за откриване на учени

ите.

Л ченнци от Звонцически столове.
•аивопвиоаеъсоивааааогвавсалаяшввпзш N205 а овогдсиооссзавасазпло! Ев:осзоаоваос ааасаавв

Какво да прази? Съвсем да га от
хвърли,' стрина взе нещо и хапна. Тога
ва той избезумен от радост изтича в 
кухнята, скачаше, пригърщаше ни, це
луваше и дигаше чак до тавана.

И докато тл боледуваше капчица не 
сложи в уста. Но щом тя се приповдиг
на, отиде и се напи като земя.

И чичо пиеше. Наистина това беше 
богат дом, пълен с изобилие, н у, нямаше 
съгласие и любов. Горката стрина! Ви
сока, мургава, суха, с черни големи очи, 
дълги тънки вежди, с малки присвити 
устни — беше работничка като кърти
ца. От ранни зори до късна вечер, ви
наги се намираше на работа. Колко пъти 
в среднощ идваше при нас бягайки от 
пияния чичо, преспиваше тук докато той 
не отрезкее, а винаги преди да съмне се 
връщаше вкъщи. Започна и да побеля
ва ,.от крак“, но никой не й обръщаше 
внимание! Ала един ден падна в легло 
и повече не стана!

Беше есенна вечер. Застудяло. В ку
хнята бумтеше силен огън. Ние децата 

-сме се накичили наоколо, запретнали 
беси крака в пепелта, печехме кулени 
на жаравата. В съседната 'стая лежеше 

•стрина Навярно е била много болна, за- 
щото майка и и другите жени час по 
час излизаха и влизаха шепнешком. 

'Станоя, както винаги, заседнал край 
нейните врата, свил сР , и мълчи. Извед
нъж вратата се отвориха и излезе чичо.

— Иди, вика те! — каза на Станоя, 
а той седна край огъня като зарони гла
ва в ръцете си.

Станоя влезе, а вратата след него ос- 
-танаха отворена.

— Станбйо! — зачу се оттам изнемо
щелия слаб глас на стрина. — Бери 
акъл, Станойо, мене няма да ме има по
вече. Бери акъл, защото нямаш никъде 
никого. Сам си.'Недей да пиеш. Сбогом 
— и прощавай!

Погледнах чичо, а очите му се на
влажнили, клепачите от надошлите 

< сълзи понадули, а мустакът му играе.

— Иди, Станойо, но хубаво да събе
реш костите.

— Ще събера, ще събера.
— А знаеш ли чий гроб щР разкопа

на дъното на гроба бяха 
остатъците на стрина: глава, ръце, ре
бра .. А над тях, подпрян на търнокопа, 
целият изцепан с пръст, с начумерено 
чело, разчорлен с пръст посипана 
и с голи, черни, космати гърди, стоеше 
Станоя и гледаше в стрините подредени 
кости.

Целият накипял, задушвайки се, из
лезе Станоя, и пак седна, сви се в ъгъла 
край вратата. Заронил косматото си ли
це в ръчищата, па хълца. Сълзите му 
сз сливат по ръцете.

— Защо плачеш? Млък! — отсече му 
той, а на нас махна с ръка да отиваме 
на спане.

— Чор-баа-джиии!... чух кухия глас 
на Станоя.

На втория ден след това 
стрина.

Дните минаваха. Станоя все 
рухваше. А и къщата на чичо ми се раз- 
дами. Станоя напусна чичовата къща и 
отиваше от къта до къща в 
Сечеше дърва, колеше, 
ве, работеше всичко, което му се запо-, 
вядаше.

Лято, зима — нему му беше все едно. 
В изпокъсани панталони, с някакъв пояс 
и дрипи от ризи прекарваше дните Не
говата остра коса, с ниско набрано 
ло, малък нос, дебели уста, изпъкнали 
ябълчици, развити вилици с гъста- чети
неста брада — всичко това бе подивя
ло. мътно и тъжно. С тъпо изражение 
на лицето, разголени и космати гърди, 
с несъзнателен и тъжен поглед, оставя
ше у хората силно, но някакво си отвра
тително впечатлени?. Когато пред ня
кого само застане, обори поглед и търси 
нещо, а гласът му кух, отпуснат и мо
нотонен, на човек идва да бяга от него, 
само да не го гледа такъв. Нощуваше у 
нас. Бяха му дали някаква стаичка. 
Колко пъти майка ми му даваше нощ
ница, но той веднага след това занасяше, 
продаваше и изпиваше.

След няколко години почина и майка 
ми. За да й изкопаеме гроб трябваше па 
стрина ми ла изкопаем гроба. Станоя 
бешР вече дошъл и охотно бе се съгла
сил да покае гроб на майка ми. Взе 
мотиката и застана пред мен:

— Миле, да ида?

наредени

косаваш?
— Не.
— На стрина.
— НР ща! — каза уплашен той, пре

бледня и седна на земята.
— Какво?
— Не искам, не искам! — сякаш пъ

деше нещо от себе си с ръце, трепе
рейки.

— Как? Нима искаш друг да копае 
гроба?

Той спря.
Аз му изнесох малко ракия.
— Не. не, ока ми дай, ока! — и за

почна да отстъпва.
— После, Станойо. Сега тази е доста. 

1Це се напиеш и няма да завършиш ра
ботата.

— Не, не!... Ока, Миле, ока!... Ох!
Изнесох му пълна ока. Взе шишето, 

погледна го към слънцето, поразклати 
ракията, усмихна се под мустак, па на
дигна и отпи до половината.

— Ах! — и потрепера. След туй взе 
мотиката и отиде.

След обед ми дадоха торбичка от чи
сто платно, да отида на гробището, и 
събера стрининитР мощи, които после, 
пак Ше се опеят и сложат в майчиния 
сандък в гроба.

Отидох там. Още от далече забелязах 
над стрининия гроб свежа изхвърлена, 
черна пръст, а по нея парчета изтруле- 
лн дъски, облатнени парцали и плесе
нясали обуща. На ръба па гроба стоеше 
изпитото шише ракия, а до него моти
ката и Станоиния изкъсан минтан. На
ведох се над гроба, но бързо лреплаше- 
нз се отдръпнах.

Дръпнах се 
А то чисто и

и погледах към небото. 
синьо. В далечината, през 

оградата, се зеленеят градини и лозя! В 
чистия и сух въздух чурулика 
и ластавица. Окуражих 
гледах в гроба, а Станоя с

заровихме

чучулига 
се и отново по

черня, изца- 
си. Изведнъж

повече

пана ръка обърса очитемахалата, 
копаеше гробо- падна ником над костите.

Като... нима аз на тебе това, аз? 
— Станойо! изкрясках уплашено.

А? скочи той и ме погледа 
страшно; но когато видя кой съм, бързо 
си съвзе, грабна търнокопа 
копа, шепнейки: — Ти си, Миле!

— Тука да събереш — 
мен гласът трепереше.

— Нека. сега!... —

че- и започна да

казах, а и на

започна той по
корно. Па взе торбичката, 
лека, прекръсти се, и като най-голяма 
светиня, започна да събира нейните 
щи. Ръцете му трепереха, а ' понякога 
току се къртулне сълза

наведе се по-

мо-

по изцапаното
му и с пръст посипано лице.

— Защо плачеш, бе?
Той повдигна глава. Погледна ме с 

поглед, в който бе всичко: 
любов, пропилян живот 
нещо.

съхранена 
и вечна тъга по

След няколко години почина. Раз
правят, че преди да умре избягал от 
болницата, а пазачите го намерили мър
тъв ма път към гробищата,

Прев. Ст. Н.
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ТРИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ 

ЛОВДЖИЙСКИ ПРИКАЗКИ
пеш йтштстйо I НИШ

20 ОКТОМВРИ 
, СТР. 8

а

ав□
8 се и скочила пред Зоран и за

почнала да бяга.
Между ловджиите от Звонци 

(в доверие) се говори, че тази 
сърна емигрирала и България.

Обикновено се мисли, че вси 
чки ловджийски приказки 
измислици. И аз мислех така, 
но ето, в село Звонци чух пячеол 
ко, за които казват, че са дей
ствителни. Ще се опитам да ви 
ги преразкажа...

Наближава откриването 
ловния сезон. И както пред вся 

важна дата, така и пред та-

I) саюооаиаоаоооаооиоорас □
и □Оо п
и □
8 □Ко ТРЕТА ПРИКАЗКА□ наа

□
о Третата приказка трябваше Да 

бъде първа, защото така 
се говори, тя се случила най-

□то ка поне□8 само ловджиите а всич. 
да бе изразим съвременно, 

обществено-политически органи
зации са нащрек. Всред тях ца 
ри необикновено вълнение. Та- 

годима пък, в с. Звонци от
криване на ловния сезон ше 
стане оше по-тържествено, за- 
щото ловджийското дружество 
получило разрешение да убие 
една сърна. В селото 
че всеки ден ловджиите учите 

едва чакат да се завършат 
часовете и тръгват в планина-

един

зи, не□р

ки,оа напред.
Преди да започнат 

сърната ловджиите от 
ци правили известни 
Едно от тези обучения се слу
чило в един двор на село Звон 

където имало питоми зай- 
Злите езици говорят (това 

н<* вярвам) че някои от ловджии 
те дълго време гонили един пи 

успяли

о да гонят 
Звон-

о8
□ □

учения.о □
а М □ ЗИ
□ □
□ □ ци,
о □ ЦИ.в□ □□ казват,□ данео том заяк и 

го убият...
□р□ и ЛИ□ □

□ п та. Видях ги тл аз когато 
ден тръгнаха на лов за сърна 
та и даже ми казаха да не ве
черям, защото иде лържим дро
бовете от сърната. Тази 
си легнах без да вечерям... За-

иа □
Това са само три довджийски 

приказки от село Звонци.
Всички казват, че действи

телно се
що не е пито добавено,

□ □
□ п предавам ги така кака И п то сЪ’л ги чул.случили. Към тях ни- 

нито
о п нощ Б. Николов□ а
□ □с това искам да им се реванши 

ра поне малко ... Ще ви раз
кажа три (действителни) при
казки за тях.

□ 'а
а□ Казаха..□□ к □

О ■;□□
п П

Г15 затворении „Етикецията е уменир. да се прозяваш ст»с

Г-жа Алфан, съпруга 
ския посланик

п ПЪРВА ПРИКАЗКАа
уста“.а р на Френ- 

във Вашингтон
р Анани Николов, 

то Нанча. о един 
вестните 
район. Но ето и на известните 
ловци можр да им да се слу
чи нещо.

Тръгнали ловджиите од Звон 
ци да убият въпросната сърна 
и когато стигнали до определе 
нзто място, като по нареждане

Нанча

познат ка- 
от по-из-ЛАФ-МОАБЕТ С! 

МАРИН МЛАДЕНОВ
□
□ ловджии в Звонския „Хората, които свободпо изразяват онова,което мислят, са□ □ много мили. При условие, че мислят същото, което и

Ралф Бънч, заместник-генерален 
секретар на ООН

3 р

в. □
о □
о □

„Всеки французин би искал да има една или две приви
легии. По тоя 
внопрзвието“.

р □
Марин Младенов получи и втора награ

да за последните два месеца Даже и офи
циалната комисия за град Ниш не го на
мерила да му връчи наградата. Потърсих го 
да му честитя по телефонна.

Ето нашия разговор:

о начин той проявява и своя ентусиазъм към ра-□
□ се пръснали из гората, 

взел една посока и като че ли 
нещо му предсказвало, че този 
ден Шр има богат лов. Вървял 
така известно време 
пътека, и изведнъж на няколко . 
крачки пред него застанала ед 
на сърна. Уплашила се сърна
та (сигурно от Нанчо) и стана-

а
Шарл де Гол, президент на Фран
ция

□ □
а □
□ *а
с по една „В политиката се бранят много крепости, които вече от

давна са паднали“.
Я□
и

□ Жорж Помпиду, министър-предсе
дател на Франция

□— Ало о о о!

— Да, кой се обажда по това време?
— Извинявай, но развален ми е телевизора и вечР няколко § 

месеца не мога да те видя. Искам по повод наградата да напра- § 
вим едно интервю по телефона и от името на читателите и ° 
мое име. . .

— Може. само бъди кратък.

□ □
□ □
о ла като стъписана

Нанчо също така застанал и 
в момента я взел за сърднак'’ 

И в тоя миг Нанчо взел 
да търси по джобовете позволи 
телното! И в последния момент 
се сетил, че то е при Перо. . . 
През това време сърната хвана 
ла гората. . .

значително„Ведно с разпространение на телевизияата 
намаля броят на случаите на безсъница. Хората, които по-ра-

възможност да

Д-р Уайфут. лекар от Ню Йорк.

а
а

но не можеха да притворят очи, имат сега 
дремят пред стъкления екран“.

а
о

а
а

□ с

§ — Марине, някои наши читатели вече прочели половин §
§ речника и казват, че много ям харесва. Те питат как завършва? §

§ — Моля? а
— Как свършва речника?

— На буквата Ш. . .
а — А сега един практичен въпрос. Понеже живееш в мне- ° 
§ гонационален брак, може ли да ни кажеш как си решид дву- § 

езмчността.
— Много просто: жената говори, а аз слушам.
— Ало, Марине! Чух, че през септември си бил в Димит- ° 

§ ровград, през октомври в Ниш. Да запазим ли място за интревю о 
° и през ноември?. . .

— Сигурно има градове освободени и през ноември. . .
— А сега един чисто професионален въпрос. Някои млади □

□ писатели се интересуват: първо ли се напише роман а
□ това се кръсти, или първо се кръсти, па след това се пише.

килта. Ще ви изпратя хонорара 
с чек Колко милиона ви дъл-

а

Диалог между богат англича 
нин и неговия лакей:

— Милорад, банята е готова 
— казват лакеят.

□
ВТОРА ПРИКАЗКА□ □

е Една жена отиза при психи
атър.

На втория ден групата от 
Звонци отново се отправила 
към гората. Осъдената на смърт 
сърна р трябвало да се ликви
дира.

За тази цел ловжиите прави 
ли и известни подготовки (виж. 
трета приказка). Вървяли така 
и пак се пръснали из гората.

Зоран Лепоев взел едно на
правление и бил сигурен. че 
този ден ще ликвидира сърна
та. Кой знае колко време се 
скитал из планината, и най-сет 
не стигнал до едно кладенче 
да се напие вода. Оставил луш 
ката на страна и раницата, и 
легнал на да се напие студена 
в-ода. В този момент излязла 
сърната. Като видяла, че някой 
лежи на кладенчето, уплашила

о Милорд, банята□ е готова 
Не може ли ти да се изкъпеш 
вместо мен. Само помни, че во 
дата трябва да е много гореща.

— Докторе, трябва да изле
кувате мъжа ми, вече десет го 
дини винагй разказва на сън

□ □
□ □
□

какво е правил през деня.
— Десет години! И вие ид- 

ватр при мене едва сега?
— Естествено сега, защото от 

вчера нищо не разказва!

а
а □
□ □
□

след □
□

Шотландец заварил жена си 
в обятията на любовника 
И.-вадил пистолет и казва 
нещастника:

— Застани зад жена ми!?

□ □
— Първо се направи поръчка при Мето за корици, след

най-лесно. . .
много ти благода-

то-□ □
□ ва се уговори печатането ,а писането р □
□ □— От мое име и от името на читателите 
□ рим за отговорите. Кога Ще Се видим да черггиш. . . □
□ □

- Къде ти са децата? 

Изгинаха на срещата

— Ало, кой "прекъсва, нищо пе се чува. . .□ О Пациентка къмБогдан Николов
оаааоаааоапоаоооааааосаааооааоаоааооааооаоаоо»°

психиатъра: 
— Благодаря ви, докторе, че 

ме излекувахте от

□
□

□
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