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Общинска конференция на СК 

на 18 май

I

Общинска конференция на Съюза на 
Сурдулица ще се състои на 18 май тази година, на която ще се 

-приеме програма за работа. Проектът на програмата досега бе
ше на обсъждане в организацията на СК в комуната, а на об
щинската конференция ще се сумират забележките и предло
женията и приеме текста на програмата с допълненията и из
мененията.

комунистите в

ОТ ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА КОМУ Конференцията ще обсъди някои актуални въпроси във 
връзка с работата на стопанските организации — разпределе
нието, състоянието на фондовете, борбата за повече и по-ка
чествено производство, интеграционните процеси, възможности
те за заемане на нова работна ръка и др. На релацията: органи 
на управлението — ръководство е имало различни недоразуме
ния и деформации и занапред комунистите ще трябва да зае-

Предстоящата

НИСТИТЕ В ДИМИТРОВГРАД
'

НЕСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ 

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛНИ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО мат по-активно отношение към тези явления, 
конференция ще обсъди всички тези въпроси.

Материалите за конференцията се подготвят от по-широк 
кръг от активисти от редовете на Общинската конференция, 
ОК на СКС. и комисиите на конференцията и комитета, така 
че същите ще бъдат, навреме доставени на членовете, за да ссние. Разбира се, това създава в 

колективите „зла кърв” и ло
ши отношения, които пречат 
на акциите за подобрение "на 
работата в нестопнаските дейно 
сти. В здравния дом има 10 ко
мунисти, но и покрай това ня
ма нищо за развитието на здра 
вната служба, защото внимание 
то на хората се насочва към 
разпределяне на средствата, ко
ито не са заработени.

Конференцията оцени, че ни 
самите комунисти не са се за
стъпвали за възтържествуване 
на принципите на самоуправле
нието и разпределението, но че 
сто пъти сами са носители на 
разпри и безпринципни стано
вища, противоположни на иде 
йно-политическите стремежи 
на югославските комунисти. За 
това бе подчертано на конфере
нцията, че против ония члено
ве на СКС, които не зачитат 
приетите становища и не се 
борят за реализирането им, 
или действуват противно реше
нията, трябва да се предприе
мат съответни мерки. Защото, 
както е казано, „уравниловка- 
та” компрометира самоуправле
нието, а то е същността на на
шето обществено-политическо 
устройство.

Конференцията прие план за 
работа за идеологическо-нолити 
тическо издигане на комунисти 
те в настоящата година. И та
зи година ще работи отделение 
на политическата школа при ги 
мназията, а второ — за комуни 
стите в града. Предвидени са и 
теми за членове на СКС от се-

ПЛАН ЗА РАБОТА на комисията за иде
ологическо - политическо издигане на ко
мунистите и БЮДЖЕТА НА ОБЩИНСКИЯ КОМИ
ТЕТ НА СКС ЗА 1968.

подготвят за по-градивпо участие в разискванията.
Милан Величков

Открива се граничен преход 

при Рибарци
Втората общинска конферен 

състояла се в 
в Димитровград, 

обсъди проблемите на идейно- 
политическата дейност на кому 
кистите в самоуправлението и 
разпределението на дохода в не 
стопанските дейности, 
факт, че общинската конферен 
ция прие единодушно оценка 
за положението на самоуправле, 
нието и разпределението в тру
довите организации на тази де
йност сама за себе си ясно го
вори, че е крайно време за само- 
управителите и комунистите да 
създадат идейно-политическа 

. атмосфера, в която трудовите 
колективи да афирмират оенрд 
ните принципи, върху които се 
строят социалистическите отно
шения. Констатацията, че поч
ти във всички трудови органи
зации в нестопанските дейно
сти „уравниловката” дълго вре 
ме беше хвърлила котва и да
ва за право на ония, които са 
категорични в исканията си, ко 
мунистите, заети в тези органи 
зации да се борят за създава
не на самоуправителни условия 
за справедливо разпределение.

Оценката на коференцията е, 
че за тази замрялост има някол 
ко причини. На първо място, 
досегашния начин на финанси
ране повлия сред хората да се 
създаде мнение, че трябва да 
се върви по старому. Колекти
вите си получавали толкова па
ри, колкото им били определе
ни, без да се финансира прог
рамата на тяхното изпълнява
не. В някои колективи преоб
ладавали тенденции всичко, ко 
ето остане след заключителния 
баланс да се раздели.

Така колективът на основно
то училище в Смиловци иска 
пари за поправка на училище-

средства 
по заключителния баланс поде 

за лични. В училището в

и приет, най-големи доходи да 
имат ония, които имат най-мно 
го прослужени години. В здрав 
ния дом, по всичко, най-приви 
легировани и в разпределение
то и в самоуправлението са ле
карите. Докато техните лични 
доходи нарастват, останалия ме 
дицински персонал като чели 
не оказва помощ при обслужва 
нето. Докато личните доходи на 
лекарите нараствали и в 1966 и 
1967 година, ефектът на услу
гите намалявал, на мединискмя 
персонал растел трудовия ефе
кт, но затова пък не растели 
личните доходи равномерно с 
резултатите в работата.

Както бе изтъкнато на конфе 
ренцйята, не са оправдани мне
нията на някои, които твърдят, 
че нямат средства за стимула- 
тивната част. В последните две 
години Общинската скупщина 
увеличи средствата за лични 
доходи на просветните работни 
ци. Почти във всички училища 
са увеличени стартните основи, 
а само в гимназията е увеличе
на вариалибната част на лич
ните доходи. Между другото да 
изтъкнем, че в това заведение 
по заключителните баланси не
изразходваните средства били 
запазени за подобрение услови
ята на работа, а не са делени,

ция на СК
понеделник,

Преходът иа югославско-българската граница при село 
Рибарци, Босилсградско ще бъде открит най-късно до първи 
юни. За тоя преход решение е вече взето, по същото наскоро 
трябва да потвърди и Съюзпия изпълнителен съвет.

Подготовките за организиране на митница и уреждане на 
прехода вече са към края си. Сградата вече е готова и оспосо- 
бена за работа. Както е известно, тя е построена с помощта на 
общината и стопанските организации в комуната. Нейпата стой
ност надминава 200.000 пови динара.

За въвеждане на телефонна линия, поставяне на кон- 
тролпа служба и др. от републиката са получени 100.000 пови

Сред населението' в Босилсградско 
интерес са откриването на тоя преход, 
по-често и по-евтино пътуване в съседна НР България.

Самия

динара. голямсъществува
защото им позволява

В. В

ПРЕД ПРАЗНИКА НА МЛАДОСТТА

Най-много спортни състезания
Тези дни комисията за чествуване Деня на младостта в 

Босилеград изготви и прие конкретна програма, съгласно коя
то ще се провеждат подготовките за чествуването на празника. 
Запланувано е на тържеството в Босилеград програма да изпъл 
ият учениците от основното училище и гимназията, градския 
актив, селския актив от Райчиловци и армейците.

Макар че таза година няма да се състои общ фестивал с 
участието на всички училища от общината, приетата 'про- - 
грама е обемна и разнообразна. Най-много ще има масови спор
тни състезания. Ще се изпълнят и гимнастически упражнения, 
състезания по атлетика, културно-забавна програма, учениче
ска изложба и др.

Най-много се очаква в чествуването своя принос да даде 
основното училище с изложбата, която по традиция е винаги 
най-успешна, и гимназията с културно-забавната програма.

В районните центрове програмите ще изпълнят ученици
те от местните училища. За разлика от предишните години тоя

както са правили другите.
И в органите на управление 

то е направено нещо в това от 
ношение, но е далеч от това да 
бъде награждаване според тру
дов ефект. Именно, само три на 
сто са предвидени за разпреде
ление според труда. И тези мал 
ки средства пак се делят — на 
всички по равно. Още повече, 

началникът предложи

лата, града и курс за членовете 
на секретариатите на местните 
организации. За курсовете и по 
литическите училища в бюдже
та са предвидени 7.000 нови ди

М. Б.нара.
път те няма участвуват на тържеството в Босилеград. В. В.когато

намаление на личните доходи 
на работниците зарад неизпъл- 
няване на поставените задачи,
за да няма пререкания всички 
са гласували да се дели по рав 
но. За такова отношение и ко
мунистите носят вина. При та
кива обстоятелства в разпреде
лението работниците са сложе- 

в неравноправно отношение 
към средствата за разпределе-

то, а неизразходвани

ЛИЛИ
Каменица всички преподавате-

почти еднакви личнили имат 
доходи. В основното училище в 
Димитровград правилникът е 
принагоден така, да подчертаем.

ни

По иовод седмицашо на сигурността

Прием при председателя на 

Общинската скупщина
жба се подобри и Общинската 

прави усилия да обез 
още по-добри условия за

на сигурПо повод седмицата 
ността, която се устройва вся
ка година от 13 до 30 май, пред 
седателя на Общинската скуп
щина в Димитровград Димитър 
Манов устрои тържествен при
ем за представители на органите 
на вътрешните работи в 
щинската скупщина в Димит- 

представителите на
служба.

скупщина
печи
живот и работа на органите иа 

Така скупщината 
500 000 динара за 

в изграждането на

сигурността, 
е отпуснала
участие
16 жилища за работници в орга 

вътрешните работи, 
на обществото за по

Об-'
ните на 

Грижата 
добрение на материалните усло
вия даде възможност службата 
по сигурността да стане още 
по ефикасна в борбата срещу 
криминала и другите деликти. 
За още по-успешна работа ще е 
необходимо политически да се 
пабо™ сред населението така 
че сигурността да стане необ-

ровград и
ГРШ ™слу,,« се констати- 
оа двустранно ’ад°г““"“ССта0 

самоулра- Още една седмица остава до Деня на младостта и фестивалите ни в Димитровград и 
Босилеград■ Първите райони прегледи вече свършиха'. Миналата седмица в Поганово 
и Долна Невля младежта показа какво може на културното поле.

рад успешното 
между
вителни органи 
политическите съвместности и 

вътрешните работи

най-висшите
на обществено-

органите на
и пограничната служба аг^де- На снимката: Погановски девойки. 

Обширно за
самите ■ граждани.ходимост наиЯ на реорганизирането.

материалното състоя- прегледите на стр. 7,М. Б.временно
работниците в тази сяу-ние на



'[реша година от реформата

Небходими са допълнителни
мероприятияКрачка по-близо до целта Ходът на стопанството в пър

вите три месеца тази година по 
казва, че не се осъществяват 
основните постановления и не

утвърдени с резолюцията 
на Съюзната скупщина по ос
новните насоки на стопанската 
политика за 1968 година. Име
нно тази година трябва да ми
не под знака на оживяване на 
стопанското развитие, специал
но на промишленото производ
ство при запазване на стабил
ността на пазара, цените и ди
нара. Също така е планирано 
да се увеличи заетостта, износа 
и производителността и въз ос
нова на това — жизненото рав 
ншце, след това да се ускори 
развитието на недостатъчно раз 
витите области и краища, да се 
усъгласи личното и общото по 
требление и тн.

В бройки, това би изглежда
ло така: увеличение на общото 
обществено и промишлено про
изводство с 3—4°/о, увеличение 
на заетостта с 
6—7%>, номиналните лични до
ходи с 6%, капиталовложения
та — с 10%.

ха процесите на приспособява
не на стопанството към нужди 
те на пазара, след това, делово 
свързване и самоорганизиране 
на отделни групи и групации.

От всичко това произлиза я- 
сно заключение: оживяване на 
стопанството в следващите .ме
сеци, нужно търси предприема 
не на допълнителни стопански 
мерки. Към това обвързват и 
заключенията на Съюзната ску 
пщина за икономическата поли 
тика за тази година. Тогава бе 
казано, че ако се стигне до от
клонения от основните цели и 
пропорции на стопанско разви
тие в тази година, трябва да се 
предприемат допълнителни мер 
ки. Естествено, тези отклонения 
не значат само, че не се осще- 
ствява резолюцията за икономи 
ческата политика за 1968 годи
на, но че не се осъществява сто 
ланската реформа.

Очаква се някои от тези до
пълнителни мерки да бъдат взе 
ти наскоро.

вите три месеца намаля с 6 на 
сто, защото износът на селско
стопански произведения намаля 
дори за 27 на сто, докато изно
сът на промишлените стоки 
увеличен с 1°/<>. С оглед на това, 
че производството стагнира, 
запасите от промишлени стоки 
се увеличиха с 6"/о, тогава на
маля и пласмента на промиш
лени стоки на домашния пазар.

Европейската сцена отново се 
намери в центъра на внимани
ето на световната общественост 

в Париж около зелената 
са се намериха представители 
на Вашингтон и Ханой 
опит за изнамиране на 
решение на войната във Виет
нам. Нашето правителство 
драви решението на правител
ството на ДР Виетнам и САЩ 
техни представители да се 
щнат в Париж и да 
крачка напред към възтановя- 
ването на мира в Югоизсточна 
Азия. Тъкмо

тар на външните работи Мишо 
Павичевич в Ню Делхи 
мощник държавния секретар 
Салко Феич в Адис Абеба. Две
те мисии, както се узнава; са 
имали за цел размяна на 
ния по актуалните международ 
ни въпроси и в тези рамки'— 
обсъждане на въпроси 
зка с предстоящата конферен
ция на необвързаните и миро
любиви страни, която най-ве
роятно ще се проведе в течение 
на идната година.

и по ли, ема-
ав нов мне-мирно

поз- във връ
Причинитесре-

Голям брой промишлени пред 
приятия изтъкват, че причини
те за слабия износ в началото 
на годината трябва да търсим 
във високите митнически обла 
ги със страните в Западна Ев
ропа, в слабата конкурентна 
способност на нашите произво
дители, недостига на средства 
за кредитиране на износа и нео 
рганизираното настъпване на 
чуждия пазар. Недостигът на 
средства за кредитиране на до 
машните потребители и остра
та конкуренция на вносни сто- 

са главните причини за 
слабия пласмент в страната.

Ни предвижданията за сел
ското стопанство няма да се ос 
ъществят. Едно поради суша
та, а и зарад ненавремената таз 
годишна сеитба — добивите ще 
бъдат по-ниски с около 30 на 
сто.

направят

Югославия 
отдавна предлагаше, придруж- 
вайки своите усилия 
щата акция с много друти ази
атски и африкански 
които принадлежат към необвъ 
рзаните страни.

това НОВИ НАДЕЖДИ

към об- Като ехо на новите усилия 
то Югославия днес прави в под
готовките за конференцията 
необвързаните страни,, присти
гат вести и от другите краища 
на света. Така например охра- 
брява документът, който преди 
няколко дни са приели Индира 
Ганди и етиопския суверен Ха 
йле Селаоие на края на разго
ворите в Ню Делхи. Подчерта 
но е, че новата конференция на 
необвързаните страни може мно 
го да допринесе за подобрение 
на положението в света.

От Ню Делхи царят на Етио
пия заминал за Камбоджа, 
след това посетил Индонезия. В 
Пном Пен и Джакарта са пуб
ликувани документи, които съ
що така потвърждават значени 
ето на инициативата за ново съ 
вещание на необвързаните стра

кои-

страни, '■1на

След охрабряващите вести, че 
Ханой положително отговорил 
на Джонсъновата сюгжестия за 
началото на политическите пре
говори, пристигна нова вест, ко 
ято потвърди оптимизма на о- 
ния, които наистина се борят за 
мир във Виетнам. Колко време 
ще е необходимо докато окон
чателно се прекрати войната в 
джунглите на Виетнам — труд
но е да,се каже. Ясно е, че две 
те страни засега изразяват го
товност да минат към прегово
ри паралелно с воденето на о- 
перациите в Югоизточна Азия. 
Това значи, че сядането около 
„кръглата маса” в Париж не 
значи мир — но, без съмнение, 
е крачка напред към целта — 
прекратяването на военния кон 
фликт, който в течение на пое 
ледните години взе много чо
вешки животи.

1%>, износа с В. Л.

ки

Голям интерес 

за младежката 

акция

Тримесечието
Промишленото 

в първото тримесечие 
на същото равнище както и в

производство 
остана

а
първия квартал миналата годи
на. Истина, то беше с 1,3°/о, за- 

повече работни Номиналните лични доходи вщото имаше 
дни! В последните четири годи 
ни производството винаги беше 

< най-голямо в първото тримесе-

Тези дни в състав на леско- 
вашката селска бригада на съю 
зната младежка трудова акц:; 
„Нови Белград 68” са заминали 
и двама младежи от Босилегра- 
дско. Това са Александар Здра 
вков и Райчо Занков, земедел
ци от село Паралово.

За тази акция е съществувал 
голям интерес сред босилеград- 
ската селска младеж, но спо
ред плана, само двама младеж- 
жи са могли да заминат.

Към средата на юни ще за
минат и трима младежи 
чевици от гимназията.

нараснахапървото тримесечие 
със 7 на сто, докато за толкова 
се намали броя на заетите за 
същия период от миналата го
дина. Производствените цени в

ни. чие, а в следващите 
намаляваше, така че се пред
полага, че тази година в това 
отношение няма да има никак
ви изключения, и според това 
трябва да се даде подтик на сто 
панството, за да се изпълни за
плануваното.

Предвижданията за увеличе
нието на производството от 3-4 
на сто бяха основани върху у- 
величението на износа чрез V" 
величение на пласмента на сто
ки на домашния пазар. Не 
стигна
нито до другото. Износът в пър

квартали
В момент когато във Виетнам 

топовете още не са замлъкна
ли, и когато още се чувствува 
„миризмата на барута” в пре
делите на израелско-арабскито 
граници, едно ново събрание на 
страните, борещи се за мир и 
по-добри международни отноше 
ния сигурно представлява нова 
надежда към преодоляване на 
сегашното положение на изчак 
ване и оправдателен страх, 
това отношение вестите, които

промишлеността си останаха 
пак стабилни, но цените на 
дребно нараснаха с 3°/о, а раз
ходите — за общо 6 на сто.

ЗаключениеНОВИ ЕМИСАРИ
Освен отстъпването от утвъ

рдените насоки и цели стопан
ството в първото тримесечие по 
каза, че реформата направи 
качествена крачка в трудовите 
колективи. Тази пролет, 
никога по-рано, се почувствува
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Двама емисариюгославски 
пребиваваха тези дни в Ню Де
лхи и Адис Абеба, а след това 
се намериха в Кайро, където се В

сесрещнаха с ръководители на 
ОАР. Става дума за заместник- 
секретаря на Държавния секре

както у-обаче нито до едното.пристигнат от много страни - ох 
рабрявйт. В.М. Г.
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че или е бил приет за редовен ученик, 
или пък, което е по-вероятно, му е било 
позволено частно да взема отделни из- 
гнгти.

не ния в устройството на факултетите, 
Симо отново се обърнал на 21 февруа
ри по същия въпрос:

„Савету Академском. Свршивши пет 
гимназиална и три богословска разреда 
у Београду, па желеНи да у велику шко 
лу као редован ступим пред прошле го- 
дине :ош, «исам био примлен за редов- 
ног ученика велике школе.због закон- 
ска нареЬегьа: да се богослови неприма- 
:у као редовни у велику школу.

Но као што :е сад нови пропие и 
разделеше велике школе, због чега не- 
ма узрока да се као редован непримим 
у велику школу.

Зато понизно молим Савет академ• 
оки да би ме бар у прву годину као ре- 
довног примити изволио у одсек Исто- 
риско-филолошки, почем веЬ две го- 
диие ванредио слушам велику школу.

Нащосле молим Савет академски 
ако ме за редовно не би примио, да ми 
дозволи испите, из оне предмете из ко,)е 
се будем спремао, полагати као што )е 
то Лордану Наумову такоЪе ваиредном 
1)аку дозволио.”

Джордже Игнятович

СИМО СОКОЛОВ, български револ 

юционер - белградски възпитаник
Няма да е без интерес да кажем ня

колко думи и за обществения живот на 
българските ученици по времето, кога
то Симо е студент във Великата школа. 
Той е взимал живо участие в много на
чинания на младите българи — белград 
ски възпитаници.

По примера па сръбските учениче
ски дружини „Побратимсгво” във Ве
лика школа, „Братство” на учениците- 
богослови и „Нада” на белградските ги
мназисти (един от основателите й е бъл
гарина Христо Иванов — Иг.), и българ
ските ученици основали към края на 
1871 година ученическа дружина „Доб
ра надежда”, председател на която бил 
Никола Сукнаров, съученик и другар на 
Светозар Маркович. Още един млад бъл 
гарнн е бил приятел на Светозар Мар
кович — Иван П. Герджиков, деен член 
па една прогресивна група гимназисти, 
„седем апостоли”, както ги наричали. 
Като великошколци, под влиянието на 
Светозар Маркович те четели съчине
нията на Чернишевски, Добролюбов, Пи 
сарев, Гогол, Пушка-ш и Тургенев. Мла
дите българи участували и в работата 
на ученическите дружини на сръбските 
си другари с литературни опити и пре
води. Както се вижда от една покана 
до Йосиф Майзнер, съпруг на известна
та учителка Александра Петрович-Май- 
знер, учителствувала в Шумен, българ
ското ученическо дружество чествувало 
на 11 май 1873 година празника на слав
янските просветители Кирил и Методи 
в помещенията на дружината на Госпо- 
дска улица номер 36. Такива чествува- 
ния са ставали и други години; извест
но е, че на чествуването в Топчидер 
през 1867 голина произнесъл реч Любен 
Каравелов. Някои от белградските уче
ници взели участие във Втората българ 
ска легия (1867'68). Изобщо, участието 
им в политическия живот било доста о- 
жвдвено и. естествено, вдъхновено от и- 
деята за сръбско-българско разбирател
ство и сътрудничество.

СЛЕДВА

(Продължение от брой 328—329)

законом одреЬени рок за уписивагье ре 
довних ученика протекао”. Но ако 
стърът на просветата

ученик, като чужденец и бъл 
пак може да бъде приет в

Авторът на тази статия откри 
напоследък нови неизвестни дан- 

в белградските архиви, въз ос
на които ще запознае чита- 

с по-нататъшното школу- 
този български револю-

мини 
смята, че въ-

ни гхросният 
гарин, све 
числото на редовните ученици, то да да
де писмено нареждане в тоя смисъл.

Симо не бил приет като редовен уче 
ник; той получил одобрение да слуша

ученици.

нова 
телите 
ване на 
ционер в Белград.

През 1872 година Симо Соколов по
стъпил в белградската Велика школа, 
предходник на днешния Университет. 
Основана през 1863 година като „науч
но заведените за вишу и стручну изо- 
браженост”, с нова сграда, подарена на 
белградските великошколци от богатия 
търговец Миша Анастасиевич (запазена 
и до днес, популярно наричана „Капе- 
тан Мишино здщье” в нея. се намира И-
сторико-филологическия Факултет 
Иг) във Велика школа още от самото 
начално започват да следват и българи 
— между първите е и Иикола Пър 
нов, филолог и последовател на Бук к.а 
раджич у българите.

На 5 ноември 1872 година Сава Р
тенович, началник в Ммнистерството па 
просветата, изпратил молбата на Симо 
Соколов за записване във Велика шко 

ученик с препоръка ре 
, учебно заведение да 

този въпрос. Спомената- 
запазена, но от

лекциите заедно с редовните 
По тази причина в края на учебната го 

било издадено свидетелство, След четиринадесет години школу
ване в Сърбия, Симо Соколов, както се 
вижда от заявлението му, научил добре 
тогавашния сръбски литературен 
Той моли да му се позволи, както на не 
говия съотечественик Йордан С. Наумов 
от Елена, частно да вземе определените 
изпити. Молбата на Наумов в тоя сми
съл през 1873 година била отхвърлена, 
тъй като по чл. 47 от Закона за устрой
ството на Велика школа изпити са мо
гли да вземат само редовните ученици. 
Дали наистина Наумов е било одобрено

яш-1 на изпити.

дина не му
а следното удостроверение.

Г Сима Соколов из Бугарске слу- 
шао”зе као ванредан Ьак прву годину 
Философског факултета у Велико: шко- 

1872/3 школске године. Владаша 
:е био доброг. о чему “У се на гьегово 
захтевагье, изда:е Увреше ^
1873 ГОД. У Београду, РН 183.

следната учебна го- 
1873 година, Симо 

молба

език.

ли ове

В началото на
6 септември

обърнал със^същата

молбата си, че 
и три бо-

дина, «а 
отново се 
към Академическия
школа. Той изтъкнал ве завър^пет гимн^алникциите ^
гословски кла във философския
тени за първаналата година обаче не 
факултет. нареждането да не се
бил приетпорад (семинаристи) като
приемат 6°^л ШКОЛа и поиежестуденти във ВелиКе ^ време от своя 
закъснял да се в н ^ завършил пет ги- 
роден край. По чуЖденец, моли дамназиални класа и е 1У>*а ч. 
бъде приет като редовен ученик. Но и 

молбата му била отхвърлена. 
1874 година станали изме-

през 1874 г. частно да се 
както твърди Симо Соколов, не можах
ме да установим, къй като, за съжале
ние, не всички документи са запазени. 
Вижда се само, че Симо е получавал у-ла като редовен
достоверения за слушани лекции в края 

учебна година, дори и през 1875
кторът на същото

на всяка
г., за които е плащал по два гроша так
са или бивал освободен като беден уче- 

Но от един документ се вижда, че 
е получил, неизвестно кога, „извод бе- 
лежака”, което може да бъде указание,

му докладва по 
та молба на Симо не е

отправеното искане
бил приет като редо- 

„наде све оне школе 
35. устр(о:ства) 

што

личи,
отговора на 
че молителят не ник.
вей ученик защото 
свршио кол е се по чл. 
вел(ике) школе ишту а друго и

този път 
Когато през
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Босилеград ТЕМА НА ДЕНЯ

Къде е изходът от трудностите И след реорганизацията 

някои си карат по старомуОще от началото, на тази го
дина започна оживена полити
ческа дейност, която провеждат 
представителите

ститут узнало се, 
те за откриването на тази ми
на са големи. По-точно само ня 
коя висша сила може да попро 
чи на акцията.

Известно е 
драгоцени фосфатните руди за 
цялото наше общество, имайки 
напредвид построената за та
зи цел фабрика в Прахово и 
внасянето на тези руди от аф
риканските страни, което е мно 
го скъпо.

Техническата проектодокуме- 
нтация е готова. Чака се само 
на икономически анализ, който 
работи Белградския геологиче
ски институт.

Когато той бъде готов, а то
ва ще бъде в началото на ав
густ тази година, ще отпочнат 
първите подготовки за експлоа 
тация на рудите в Лисина.

Геоложките изследвания са 
показали, че в Долна Лисина, 
при годишна експлоатация от 
1 милиард и 700 милиона тона 
ще има достатъчно рудни зале
жи за 17 години. Но очаква се 
с новите изследвания, които ще 
продължат тази година на Лю- 
батския район да.се изнамерят 
още фосфатни залежи.

Според техническия план на 
„Бор” в Д. Лисина в началото

че надежди ще се построят различни обек
ти на стойност од 17 
нови динара. Ще се построи съ 
ЩО- и здравна амбулатория.

В Босилеград ще се построят 
три жилищни сгради, бензино
станция, административна сгра
да и други обекти в стойност от 
5 милиона нови динара.

милиона
на общинска

та власт и останалите обществе 
но-политичесюи организации в 
Босилеградската община. Осно
вната уел е да се намери реше
ние или облекчение за 
проблеми, които 
пасивен край. Стигнало 
повече последователни срещи с 
представители от различно рав
нище, отправяни са искове за 
помощ, търсени са посещения 
от всички онези, които могат да 
подпомогнат на Босилетрадско 
и др. Това е така, защото 
ва все по-разбираемо, че бед
ната община не е в състояние 
да се справи с 
належащи въпроси за чието ре 
шаване са нужни не само воля 
и работа, но най-много 
ални средства. Оттук всички на 
дежди са насочени към обще
ството, по-точно към Републи
ката, чиято помощ може един
ствено да преобрази образа на 
комуната.

някои членове на Съюза на ко
мунистите.

Активността на някои члено
ве на Съюза на комунистите е 
парализирана от самодоволство 
и конформизъм. Осигурили са 
си удобен живот, добра работа 
и са престанали да се интерес.у 
ват за обществено-политически 
те въпроси. Такъв е и един член 
на секретариата на тази орга
низация. Нарочно абстинира. 
Когато бил повикан на едно съ 
бракие, отговорил, че няма да 
дойде, защото е на „дължност”. 
Той излъгнал. Не е бил на длъ
жност.

Има и членове, които на спи
съка пор^й името си слагат: 
”не може да дойде.”

-С такова едно отношение кло

Ни след организационното 
престрояване, в главите на ня
кои членове на Съюза на кому 
нистите нищо не се промени. 
Ходът на реорганизацията не 
засегна бронята на тяхното 
твърдо равнодушие. След като- 
утихна политическото напреже 
ние, характерно за първата фа 
за на реформата и реорганиза
цията, забелязва се по-ясно дъ 
ржанието на някои членове 
към общественб-политическите 
проблеми. Най-голям брой ко
мунисти в трудовите организа
ции в организационната борба 
за новопоставените цели жер- 
твува като част от своята по
чивка, спокойствие, семейно ща 
стие, втъква в своите идейно- 
политически сили, психически 
и физически способности в хо
да на съвременните събития и 
става техен съзнателен фактор. 
На друга страна, една част от 
членовете на Съюза на кому
нистите с абстинирането си, рав 
нодушието, пречи на действува 
нето на организираните, револю 
ционните хора. Може да се ка
же — отслабва активността на 
активите в седалищата на об
щинските комитети. Когато каз 
ваме това, имаме предвид мес
тните организации, т.е. техните 
клонове.

Такива твърдения се основа
ват върху опита на първа мес
тна организация на Съюза 
комунистите в Димитровград. 
Разговаряме със секретаря Рай 
ко Зарков и секретаря на пъ
рвия клон в тази местна орга
низация Петър Тодоров. Разго
ворът се води на тема:

— Как да се организират и 
действуват членовете на Съюза 
на комунистите?

Секретарят изтъква, че събра 
нията във втори и трети клон 

се устройват. Втори 
отлагал събрания пора-

колко много са

редица 
измъчват тоя

се до За самото начало запланува 
но е да се заемат 69 администра 
тивни служещи и над 800 ра
ботници от различен бранж на 
работа в мината. Главен изто
чник на тази работна ръка ще 
бъде Босилеградската община. 
Още сега „Бор” планува да ор
ганизира допълнително оспосо- 
бяване на местната работна ръ
ка за минните работи.

ста

йно гобройните

Инак, флотирането на руди
те ще се организира на място
то на експлоатацията. След то
ва, с помоща на хидравлични 
помпи рудата ще се отвежда 
във Владичин Хан, където ще 
се построи сушилница. Оттатък 
транспорта за Прахово ще ста
ва с железница.

матери

ковете и местната организация 
на Съюза на комунистите нас
коро ще се позанимаят. И логи 
чно е да се очаква в СКС да 
се освободят от хора, които не 
искат да бъдат негови членове.

„На Съюза на комунистите са 
необходими такива членове ка
то другаря Василевски, служещ 
в пограничното. Той е член на

из-

Но, от всичко належащо само 
два въпроса са централни, а оста 
налите са второстепенни и 
последица. Касае се до изграж 
дането на пътя през Власина и 
откриването на мината в Дол
на Лисина. В момента и едното 
и другото имат окончателно зна 
чение за Босилеградския край.

са
Безсъмнение, откриването на 

тази мина ще допринесе за об- 
на Босилеград- секретариата и порядъчно 

пълнява и партийните задачи. 
„С такива хора може да се ра
боти”. изтъква секретаря на та

щото развитие 
ската община.

В. Велинов
С такава цел са проведени и зи организация.

В първия клон пък, активно
стта на мнозинство комунисти, 
а паралелно с това и дисцмпли 
ната, отговорността и сериозно
стта, е такава, каквато трябва 
да бъде в сегашните все по-сло 
жни обществени условия, 
гато се насрочи събрание — да 
се проведе и проведат задачи-

последните две посещения от . 
представителите на общинска
та власт на минното предприя- 

Републиканската 
Изпълнителния

СТРОЕНЕТО НА ПЪТЯ 
ПРЕЗ ВИДЛИЧ

ма .
тие „Бор”, 
Скупщина и 
съвет на Сърбия. НАСКОРО 

ЗАПОЧВАТ РАБОТИТЕ
Ко-Най-сетне е известно, че пъ

тя, който свързва Босилеград с 
Владичин Хан сигурно ще поч
не да се строи идната година. 
В разговорите с Воя Вуцелич, 
член на Изпълнителния 
на Сърбия и Никола Радосав- 

деловото 
в Съ-

те.
В какво е работата? Секрета

ря на клона Петър Тодоров каз 
ва: В „Строшена чешма” още 
отпреди комунистите се подве
ждаха под отговорност ако не 
идват на събрания. Подължих- 
ме и сега с тази практика. Ко
гато неколцина не дойдат — за 
клона вече това е проблем, ко 
йто веднага се обсъжда. В 
ния клонове и организации, в

ГЛАВЕН СТРОИТЕЛ ДИМИТРОВГРАДСКА „УСЛУГА”. КАК 
ВО ЩЕ СЕ СТРОИ? БЕЗ ПОМОЩТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 
ПЪТЯТ НЯМА ДА Е ДОБЪР ЗА АВТОБУСИ.

съвет

налевич, директор 
сдружение за пътищата 
рбия, бе конкретизиран начина Миналия петък управителни- 
на изграждането и финансира- ят съвет на фонда за пътища- 
нето на тоя път. Според най- та при ОС Димитровград обсъ- 

изчисления за пътя, кой ди офертите за строене на пъ-
то ще бъде модерен, със задо- тя през Видлич и реши строе-
воляваща широчина и качество жите да извърши предприятие 
са необходими 35 милиона нови „Услуга . Изборът „Услуга да 

Средства ще се обезпе- строи бе направен с оглед на 
Републиканския фонд за предлаганите цени. Именно „Ус 

пътния луга предложи наи-ниска це-

трудно
клон енякои височки села, специално 

горните, ще се съпротивят на 
това, защото пътят нямало да 
мине през Моинци и оттам през 
Вълковия. Някои хора все още 
не могат да разберат, че за нов 
път трябва стотици милиони, 

- които никой няма да даде. А 
без пари такъв път няма да се 
направи никога. Не е ли по-до
бре да се подготви старият път 
със задружни усилия, защото 
щом тръгне автобусът, все ед
но е дали ще мине по стария 
или по някакъв друг път. Важ 
мото е той да идва и да превоз
ва височките хора до Димит
ровград и Пирот.

това че мнозинство членове 
не идвали. В трети клон и до 

събранието не е про-
ди

днес
ведено. Причина: малко присъс 

От 124 членове вед-новите о-твуващи. 
нъж
37. През това време някои си

на събрание дошли само
които от никого не е търсена 
отговорност 
вик

е създаден на- 
да не се идва на събра-

били на движение.
— На въпроса: Защо не ид

ват на събрания, има и такива 
„Забравил съм”, Ня- 

друг изговор, защото си го 
срещнал в чаршията по време 

трябваше да сс проведе

динара, 
чът
неразвитите 
фонд на Сърбия, ппедприятие- 

Враня и от

ния.поаища, Време е да се мине от думи 
към дела. И време е абстинен- 
тнте от втори и трети клон на 
първа местна организация да 
се подведат под отговорност, да 
им се определи място, което им 
принадлежи в тези наши днеш 
ни така динамични . и усилни 
дни. Защото само на революци 
онните хора е мястото в Съюза 
на комунистите. А Димитров
град има толкова проблеми, за 
които комунистите са длъжни 
— политически са длъжни да 
се застъпят в създаването на 
политическа атмосфера за тях
ното правило и успешно оазре 
шаване.

на. отговори:
Това е вече по-конкретна стъ 

завършения 
очаква

мато за пътища от 
локално участие.

Да напомним и това, че тази 
от 7 кило- 

„Шес-

пка, защото след 
конкурс може да се 
строенето да започне наскоро.

когато
събранието”, казва Зарков. 

Разговорът показа, чегодина в дължина
от Округлица до една

КАКВО ЩЕ СЕ СТРОИ?метра
то градилище” тряоваше е да 
се строи път. За целта са били 
обеспечени 2 милиона нови ди- 

обаче пътното предприя- 
Враня, ползвайки отсъ- 

от Во-

митиически, 
от пограничната

част комунисти
милиционери 
служба, не идват поради зае- 

Една част се води в спи- 
напуснали Ди

Работите, които трябва да за 
„Услуга”, са значител- 

това не значи, че пътят 
бъде оправен по цялата му 

Не стигат пари за то

За височани това е прекрасен 
шанс да получат добри автобус 

и затова би било нео-

върши тост.
нара, съците, а вече са 

митровград, 
рмторията на друга местна ор- 

Но този брой не е

ни, но
или живеят на те-тие от

ствието на представител 
силеградската- община, на едно 
свое съвещание е взело реше
ние, съгласно което тези сред
ства са заделени на друга оощи 

Този жест става още по-не 
ако се знае, че и ьо 

община участву- 
на средствата

ни линии 
бходимо да се аНгажират всич
ки да поправят стария път. А 
после, когато има пари и за лу-

ще
дължина, 
лкова и ще е необходимо насе- 

положи труд, за да 
пътят годен за авто

ганизация. 
така
да се оправдават 
Преди всичко, тук се касае за 
незаинтересуваност и недостатъ 
чиа партийна отговорност

голям, за да може с него 
отсъствията.лението да

се направи 
бусно движение.

На пътя от Сммловци до ьра 
извършат от „Ус

къде щекс, нека да мислят 
строят.на. М. Бакичпам. и. и.разбираем, 

силеградската 
ва в създаването

това предприятие.

йковци ще се 
луга” следните работи:

— Насипване и валяне на пъ- 
„Радедина падина до ДРУ 

гата•страна на върха.
_ Оправяне ,на четири завоя

— разширение и зидане за 
па могат да вървят автобуси.

Вече няколко години владее _ Строене на бетонен мост
дали предприятие- и Брайковци.

МИНаеВраз — Поставяне на тръби за про

Наш иоршреш
ЧЕТИРИ ПЪТИ ОБИКОЛИЛ ЗЕМЯТА

тя отна

Очаква се много от 
то на мината в Долна Лисина

важно съобщение, аПене Величков вече 15 годи- 
почтальон в босилеград- 
поща. Ежедневно обсуж- 

ва селата Добри Дол, Милевци, 
Груиици, Извор, Белут и Пара- 

За това време е изминал 
153.000 километра. По този 

пъти е обиколил

кое друго __
не се предаде веднага., лхпвее 

селските грижи, тревоги и
неизвесност 
то „Бор” ше открие

Тази неизвесностизследванията
преди няколко го- 

И още не- 
път ие е 

инфор

ни е 
ската със 

радости ...
Само понякога острите зими и 

безпътието му създават трудно 
Той гази снят до пояс и се

Лисина. 
бираема, 
са били още 
дини приключени, 
що: „Бор” нито един 
дал пълна и официална 
мация за въпросната

тичане на водата.зашото струва към 18 
300 хиляди динара,

Всичко това ще
милиона и 
обаче заедно с частични поправ 

Криводол до Сла

лово. 
към
начин четири 
земното кълбо.

Инак другаря Пене дневно ми 
иава по 35 километра пеша.

Той е един от най-добрите ра 
ботници в пощата и обичан по
щенски разносвач. Всички 
познават, свикнали са с него и 
го обичат като 
Всяко негово пристигане в ко
ето и да било от посочените се
ла се превърща в малко търже

сти.
бори със стихията.

И става единствен минувач за 
тези села, който ги съврзва със 
света. Това го крепи и му дава

ки на пътя от
които включват:

мина, ма- 
пове- вння,кър че Общината т°аава_ 

гтр пъти е търсила. Същестау 
шияГ интерес между всички 
комуната е бил голям, зашото 
откриването на тази мина ю 4 
ква се обшо подобряване на—-яг
Гоао.едом°нос,' *
«то на «шга«

ВЯЯК’: *гк:ггзгягж-
Л<От посещенията на тсхииче-

на „Бор и на
геологически

изкопни рабо— Насипване и
поставяне на тръби на че 

където се задържа
ти и 
тири места, 
водата.

нови сили.
— Веднаж — си спомня той 

за една несгода — беше паднал 
голям сняг и духаше силен вя, 
тър. В едни момент вятъра ми

го

свой близък.ПОМОЩТА НА НАСЕЛЕ-БЕЗ 
ТО — НИЩО отдръпна пощенската чанта от 

шапката. После дърамото, а и 
лго тичах и мъка мъчех дока

стигатОбщинските пари не
поправяне на пъ- 
е нужно част от

стзо.
Зима ли е, юлска горещина 

ли е, нему нищо не му пречи. 
Ревностно изпълнява зада
чата си.

Той знае какво значи когато 
пристигне телеграма или ня-

за цялостно 
тя. Значи ще

то ги намерих.
За тоя все още млад човек не 

може да се чуе лоша дума.
Неговите 35 километра днев

но създават будят уважение. А

не искат вал- 
и пр. да завъ-

работите, които 
як, специалисти

височкото население.
носят слухове, че

всичко това той работи само. за 
60.000 стари динара!

В. Велиноврши 
Но вече сеския институт 

Белградския ин-
Страанц» 3
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ЗДРАВНОТО \
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ Какво спира електрификацията________ __________ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ЛОШШОПАНИСВАНЕ С ЧУЖДИ ПАРИ В различни отчети на общи
ната и останалите обществено- 
политически организации се го 
вори, че електрификацията в 
няколко босилеградски села 
„продължава”. Но това разта- 
кане като. че ли няма край.! 
Пет години са много и за голе
ми трудови акции, а не за елек
трификацията в Груинци, Миле 
вци и Паралово.

Опитът с електрификацията 
в Босилеградско вече става гор
чив и за най-големите оптими
сти. В споменатите села се е 
станало „на половин път” и по 
вече нито една крачка не се 
прави. Чрез местното самообла
гане и доброволна работа поста 
вени са електрически стълбове, 
изградени трафопостове, но еле 
ктричество още няма. Това кое
то е направено не е достатъчно. 
Неизвестно и дори на когото 
и да -било в общината. А за
що?

тавят нови стълбове. А това ть 
рси нови средства, толкова кол 
кото са необходими да се елек 
трифицира още едно село. До 
кога така ще продължава е не
известно. Може да се случи ут 
ре ден и трафопостовете да -не 
задоволяват изискванията. По- 
ловинчатите решения и тоя път 
донасят лоши последици.

По всичко личи, че е крайно 
време въпросът с електрифи
кацията да се постави пд-зад- 
ълбочено и на общинско равни
ще.

нъх НЕ полуЖ1ВкачественаДСТВата? 
та. не се КОНТРОЛИРАТ 
ЯЪТ ли ТРЯБВА ДА ПЛАЩА

че малцина лекари миналата го 
дина са били под два милиона 
динара годишни приходи, а то- 

. ва е близо 200.000 на месеца.)

По-се цени свинята...

„ здрлвнл^а"
разходите. СЕЛЯНИ- 

РАЗХИЩаВ АНЕТО?

осигуряване на земеделските
давнаВеДпп6ЛИ' ТОЗИ ВЪПрос от 
давна е предмет на
ния по

Третогг% бяха споменати
го примери, които 
завода, и лекарите 
ване, т.е.

Много място ни трябва, ако 
се редят въпросите и забележ
ките, които бяха отправени до 
представителя на Завода. Но в

мно- 
ооииннваг и
в разхища-

„„„„ в неконтролирано и неразумно разполагане 
ските пари.

^то примери:
■с-дин умооолен, който 

не е такъв, се 
дата в

със сел-
В. Вел.съкратен вид ще предадем ня

кои от тях:
— В Невля един избирател е 

казал, съобщи М. Цветков, че 
по се цени свинята, отколкото 
човекът. Когато ветеринарният 
повикат, той идва, когато 
но търсиш лекари, те се сър
дят.

разисква- 
съоранията на избирате 

се вол^аЧС Разговорите, които
ла«мъД ,На разшиРеното засе 
дание на Ис на Ок на ССРН 
в Димитровград откриха 
слаоости в Завода 
го осигуряване 
институции, длъжни да 
ват хората, но и да държат 
тка за разумно изразходване 
на парите на осигурените 

започна

вече и
намира в оолни- 

гоионица още от 
година, гдесечно за него се
Щит юи.щд;

ЧЕТИРИ
ПОЖАРА

мламного 
за социално- 

и в здравните
ет. Динара за „Ле

ге той, човека, днес 
Рши куриерска раоота.' 
вината пари може 
тури нормален живот, 
да оило в

спеш
нунане '. В о

Ш 110^10 
да му се оси

леку-
сме — По-скъпо се плаща в Иза- 

товци,
болница е казал друг. А в Пи
рот поне парно има да не мръ 
знат хората, а тук и прозорци
те са „разръгани”.

— Трябва да се проучи дали 
лекарите са достатъчно използ 
вани, защото срещу увеличени
ето на облагането е 
се даде по-добра здравна услу-

Р"отколкото в пиротскатакьдето и БЕЗ ВРЪЗКИ С ЕЛЕКТРИЧЕ
СКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ В 

ЛЕСКОВАЦ

Мъдрата народна поговорка 
казва: водата и огъня са добри 
слуги, но лоши господари. Про-

комуната). 
пма още един такъв случай. 
л ЗДно дете три години 

сем ненужно стои в някакъв 
санаториум и се плащат

хора.
се с информацията 

на завода за социално 
яване в Пирот, къде 
ни парите за здравната 
на селяните, ь морето

СъВ-осигур- 
са харче- 

защита

дължителната суша предизви
ка за твърде кратко време че
тири пожара в Босилеградско. 
Пожарите са предизвикали хо
рата. През април когато почи-' 
стват ливадите и горят шушле 
ка, не загасват огъня и пожа
рите са готови,. Следствие 
тази небрежност в Босилеград
ско всяка година избухват 
3—6 пожара.

Тази година на Първи 
избухна голям пожар в букова
та гора в местността „Върла гра 
мада” в село Гложйе, а през ап
рил има още три пожара.

Пожарът в Гложйе е опусто
шил към 500 ара площ гори и 
причинил материални щети въ
злизащи на около 9 милиона ста 
ри динара. Съществувала е о-

Цялата работа организират и 
провеждат селските комитети 
за електрификация. Те наисти
на работят с голям ентусиазъм 
и желание по-бързо да се изго 
ни мрака из селските улички и 
къщи. Но това не е достатъчно. 
Работата според собствено на- 
хождание е безрезултатна, за
щото създава само излишни ра 
зходи и пилеене на работна ръ 
ка. Но те не са виновни.

В това отношение е много по- 
виновна общината. А за какво?

Общината не е имала план за 
електрификация в момента ко
гато тя започнала в спомена
тите села.

Това е първата грешка.
Втората е в недостига на до

бро контактиране с електриче
ското предприятие в Лесковац. 
което е притежател на елек
тричеството в Босилеградската 
община.

Когато електрическите стъ
лбове и в трите села били ве
че поставени, тъкмо тогава е за

огром
ни суми ца „лекуването му. де 
тето и не боледувало 
което там се лекува.

в пиротската болница 
крити специалистически 
ни служои и за това са отпус
нати немалко средства. Целта е 
била между другото да не оти
ват болните вън от района и 
да се плаща по-малко на други 
оолници, за да се пестят сред
ства.

от циф
ри, изговаряни толкова бързо 
че малцина от

от това,
нужно да

присъствуващч-
те можеха да следят са от-изложе-
нието, можахме да разберем, че 
ежегодно е имало дефицит, за
щото разноските били по-голе- 
ми от съоираните пари. През 
1У65 година този дефицит е бил 
над 6 милиона 
1966

га.здрав-
— На народа трябва да се ка 

же истинското състояние на не 
щата. А как да го осведомиш, 
когато не се знае какво става 
в здравните заведения?

Селският джоб пе е 
съдран чувал

Всичко казано упътва 
дна тревожна истина: Този кой 
то дава пари, значи селянинът, 
даже и хората от фабриките и 
учрежденията, не могат' да уп
ражняват никакъв контрол въ
рху работата на завода и здрав 
ните заведения.

Заводът пък, който събира 
парите, също не се опитва да 
контролира чрез свои овласте
ни служби какво става по бол
ниците и между персонала и 
защо са тия дефицити и разхи
щаване. •

Всеки беше недоволен от об
яснението на представителя на 
завода, че той не могъл да уп
ражнява никакъв контрол, за
щото не били изготвени норма
тиви и стандарти за работата и 
харченето на парите от страна 
на здравните служби и персо
нала им. (Пет години се изгот
вят тези нормативи и стандар
ти горе в републиката и все не 
могат да се изготвят.) Даже той 
каза, че упованието с било до
сега в „лекарската етика”. Как 
во искаше да каже, не е ясно, 
но лекарската етика не веднаж 
се е проваляла и трябва да се 
приеме като етика на човек от 
кръв и месо. Затова и отказът 
да се подчинят на обществен 
контрол не може да се оправда 
ва с лекарска етика.

Някои забележки по адрес 
па заседанието

Секретарят на партията Г. А- 
лексов енергично настоя да се 
поддържа една мисъл,: Досега 
ние сме определяли йа селяни
на колко ще плаща за здравна 
защита. Трябва да стане друго
яче, той да определя размера 
на плащането с оглед на услу
гите, които му се предлагат. За
щото срещу плащането трябва 
да му се даде услуга и защита, 
а такава още нямаме качестве

на

по

май
стари динара, 

— близо 15 милиона, 1967 
около 38 милиона за района.

Обяснението за дефицита бе
ше, че:

Всяка година са повишава 
ни цените_ за лекуването в бол
ниците и другите здравни за
ведения,

— Много разноски са напра
вени за лекуване в болници из
вън комуналната общност на 
пиротския завод, като тук са 
включени умоболните, туберку
лозните и боледуващите от рак.

И после представителят на 
завода каза, че дефицитът не 
може да бъде погасен другоя
че освен с допълнително, т.е. 
увеличено облагане на земедел-

в.акво става обаче.. Разходите 
за лекуване вън от района ста
ват неоправдано високи. Тази 
година се планира да достигнат 
193 милиона динара, макар че 
има възможност някои болести 
да се лекуват в специалните от 
дели на пиротската болница.

Защо е това се питаха участ
ниците в заседанието?

Изказаха се много предполо
жения и съмнения. Каза се, че 
тук може да има и такива при 
чини:

— Или хората нямат доверие 
в тези служби, а това значи в 
способността на лекарите да ле

към е-

пасност пожарът да се прене
се и в горите в поречието на 
Любатска река, но благодаре
ние на населението, бил поту- 

Пожарът предизвикали Стой 
на и Рангел Митови от маха
ла Чавдарова. Чистейки лива
дите, не угасили огъня. През 

питано предприятието дали те нощта вятърът разнел огъня
до близката гора, подпалила се 
и пожарът избухнал. Бил поту 
шен едва на 3 май.

куват,
— Или самите служби 

ствуват своята слабост.
— Или се придържат към де-

болни

отговарят на техническите изи 
сквания. Отговорът бил отрица 
телен. Значи трябва да се пос-

ските производители.
Всъщност облагането вече е 

увеличено и предизвиква 
волт у хората на село. Именно 
размерът тази година е по-гол- 
ям с 1.100 ст. динара по член от 
земеделското домакинство и 4°/о 
временно допълнително облага
не. И срещу това се противят 
хората с право.

чув-

ре- С. Е.
виза-спекула: по-малко 
по-малко работа, а повече пари

И мъртвите нямат 

спокойствие
за заплати.

Последетното предложение се 
обяснява със следното. Завод
ът плаща на здравните заведе
ния в общността на завода за 
социално осигуряване паушал, 
въз основа на миналогодишни
те разходи и програмата за ра
бота през текущата година. А- 
ко в болниците и другите здра 
вни заведения в района се ле
куват много хора, ще се разход 
ва много от паушално дадените 
пари. Ако пък болните се пре
хвърлят извън района, напри
мер в нишката болница, тогава 
паушалът си остава, защото въ
ншните болници се плащат от 
други пари. Проста сметка — 
тогава остават повече пари, а 
това значи по-голям остатък за 
големи заплати. (Неофициални 
разговори дават да се разбере

На чужд гръб сто тояги ...

По-голямо внимание заслужа 
ваше разискването, което стана 
след като представителят на за 
вода се изказа.

Първо бе упрекнат за неяс- 
ност и се каза, че тези данни 
трябва да се изготвят поне за 
участвуващите и тогава да се 
докладва.

Второ, изложението му бе 
прието с неверие, защото мно
го наивно бе обяснението, че за 
рад увеличени цени в здравни
те заведения са станали огром
ните дефицити.

ОТ „ГУМИАДАТА”

Добри подготовки
на.добри резултати Тъкмо оттук могат да се на
правят забележки на заседание
то.

Че мъртвите в Изаговцп, Димитровградско нямат спокой
ствие и със страх „очакват” всяко увеличение на 
Височица се дължи само благодарение 
ления.

Например: Присъсгвуваха у- 
чители, работници, обществено- 
политически дейци, трима наро
дни представители, а от земе
делските производители за чии 
то въпроси се говореше имаше 
само трима. Дали така трябва 
да бъде. Нали те можеха да ка 
жат много по-ясно, какво искат 
и какво им е нужно.

— От димитроградските здра
вни работници пък нямаше ни
то един на заседанието, макар 
че управителят е бил осведо
мен йакто всички други участ
ници в заседанието.

Мнозина бяха склони да пов 
ярват, че това е пак един пра
зен бойкот, какъвто е направен 
преди време на сесия иа 
и който бе споменат и този път.

трофеи. В спопът не донесоха 
ртната стрелба и по футбол за
еха трето място, а по шахмат 
пето. В общото класиране дими 
тровградските „гумарци заеха 
последно място, може ои и за

се състезаваха са-

В Борово на първи и втори 
май се проведе втората „гумиа- 
да” — спортни състезания 
гумарските работници от 
фабрики за гумени произведе
ния в страната. Между 400 съ
стезатели от всички предприя
тия бяха и 40 гумарци ^от Ди
митровград. Техните отбори се 
състезаваха по футбол, спортна 
стрелба, шахмат, и извън кон
куренция по фолклор, като пре 
дадоха няколко интересни иг
ри от димитровградския край.

С оглед на засилената конку-
отбо

водата във 
на техните живи поко-

Изатовските гробища се намират край самата река. 
вместо да ги защитят с върби от ударите на бързата Височица, 

хора побързали да защитят своите ливади от десния 
бряг на реката и по този начин насочили реката към гроби
щата. Много гробове от гробищата са отвлечени и камените 
кръстове се намират разхвърлени из реката (на снимката). Се
га чакат на ■ ред други покойници. Г1.ри първото прииждане на 
реката тленните им останки ще бъдат разнесени из нивите 
и речището.

Не се касае само за изатовските гробища, макар 
намират в най-лошо състояние. И- по много други села гроби
щата са обраснали в буреняк и тръни. Има ли място да каз
ваме, че мястото кьдето почиват нашцте най-близки и мили 
да бъде в такова състояние. Още повече, защото всяка община, 
па и Димитровградската, има решение за уреждане на гроби
щата и това решение трябва да се спазва. Общо взето, гро
бищата в Димитровградско са в лошо състояние, а съвсем мал

ко средства трябват за поддържането им.

на
Иосем

някои
рад това че 
мо в три дисциплини.

Ако желаят да постигнат по
добри резултати-на средващата 
гумиада” димитровградчани 

ше трябва още сега да създа- 
за системни под- 

само в дисциплини 
се състезаваха тази

дат условия 
готовки, не 
те, в които 
година, но 

Резултатите, 
недостатъчни

че те се

и в други.ренция димитровградските
ри трябва да бъдат доволни от 
поотделното, но не и от отбор
ното си класиране. Докато ми- 

година се върнаха с при 
„фер-плей по фут- 

на второ 
стрелба, този

постигнати и с 
подготовки, показ

иматдимитровградчани
постигат много 

спортно-

ОСват, че 
възможности даналата 

знание за 
бол и се класираха 
място по спортна

напо-добри резултати
М. Н. Нейковм. в. Б. Ник.то поле.
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босилегра4СКИ а КТУАлни ТЕМИ

ВАК ДА ОЕ ПОДОБРИ ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
От няколко години жи 

нотновъдния фонд в Босиле- 
градската община 
намалява като последствие на 
две последователни 
дини.

Бележка
двойна вреда

В Боснлеградската община 
продължава изкупуването 
на агнетата.

Но същевременно се засил 
ва и конкуренцията между 
кооперациите и търговското 
предприятие, която става все 
повече неоправдаема и вре
дителна. Това е и главната 
причина, която създава недо 
волство между производите
лите.

Две неща са очебиещи: аг
нетата се заплащат слабо на 
производителя, а местните 
изкупни организации работ
ят почти без печалби. И ед
ното и другото е последица 
на слабата деловитост на 
тези трудови организации, 
на тяхната взаимна нетър
пимост, и , преди всичко, на 
нелоялната конкуренция.

Сега агнетата се заплащат 
по 4 пови динара по кило
грам живо тегло. Това е по- 
низка цена в сравнение с по 
следните две години. Като се 
има напредвид постоянното 
повишаване на обществени
те облагания, става яспо тру 
дното положение, в което из 
пада частния производител в 
комуната. Сигурно е, че той 
не е разчитал на такива низ 
ки приходи от продажбата 
на агнетата.

Сигурно е, че босилеград- 
ските агнета са могли да на 
мерят по-добър пазар. Но за 
всичко са виновни изкупчн-

ците, в случая кооперациите, 
които не го проучват и не 
търсят.

Това е така, защото при 
тях всичко върви от случан- 
до случай. Отиват неоргани
зирано от едно предприятие 
до друго, а после всички се 
се връщат в Кумановския ко 
мбинат, който съвсем разби
раемо, при едни такива об
стоятелства на предлагане 
па агнетата — „обаря” цени
те.

Положсписто би било по- 
друго ,ако между коопераци 
итс съществуваше предвари
телен договор за съвместна 
продажба. Едно износно пре 
дприятие от Еийека е тър
сило босилеградски агнета, 
които да изпася в Италия. 
Условието било да се обе
зпечи по-голямо количество. 
По-точно толкова, колкото 
кооперациите поотделно са 
изкупили. А пък предложе
ните цепи били е една трета
по-високи от сегашните. 

При това положение — ча
стния производител би полу
чил най-малко 7,5 динара по 
килограм живо тегло, а не 
както сега, 4 динара.

Примамливото предлагане 
на това износно предприя
тие си останало без резул
тати. Само заради конкурен
цията между кооперациите.

Това наистина е от двойна 
В. Вел.

Безсъмнение, животно 
въдството е най-голямата пер 
спектива на босилеградския 
земеделец. Това не е случай 
но, защото 65

Изкупуването е тема за себе
си.

рязко Начинът по който то се про
вежда, както и изкупните цени, 
не дават гаранция и стимул ча 
стните производители да заси- 

са па лят животновъдството. За да 
може Босилеградско да се из
дигне като животновъден край 
са необходими спешни мерки и 
работа. Но най-много — активи 
зиране на земеделските коопе
рации.

Положението в животновъд
ството е известно и на община
та и на обществено-политичес
ките организации. Досега са 
взимани половинката решения, 

мо- без да се провеждат.
По всичко личи, че тази го

дина най-зле ще се отрази вър 
ху животновъдството. 

Дълготрайната пролетна су- 
коопера- ша не дава надежди, че ще се 

обезпечи достатъчно храна за 
добитъка. Селяните още сега 
тревожно въртят глави и пред 
лагат добитък за продажба. А- 
ко се повтори практиката от 
преди няколко години, тогава и 
тази ще се преполови броя 
на добитъка. За това . небхо- 
димо навреме да се предприе
мат някои мерки положението 
да се облекчи. Това е крайно 
необходимо, защото е известно, 
че при такива обстоятелства ко

сушни го на сто от те 
риторията на общината 
сища и ливади. Казано с циф 
ри, тези

Тревожно е обаче, че 
при това положение 
ват каквито и да било мерки, 

които да заздравят положе
нието в тоя важен стопански 

отрасъл в комуната.

изоста- площи надминават 
4.060 хектара. Това е услов

ие, което предпочита добри 
възможности за развитие
на животновъдството.

Обаче състоянието 
щата е 
по който

на паси- 
Начина 

се ползват е същия 
както и преди 20 и повече 
дини. Недостигат

ски кооперации са имали раз
плодни станции, които ч 
мента играели важна роля в по 
добряването на животновъдство 
то. Сега обаче те вече не съще 
ствуват. Под мотивировка, че 
са „нерентабилни” 
циите ги махнали. Трудно е да 
се намери оправдание защо е 
така. Сигурно е, че коопераци
ите в случая са бали късогле
ди, защото виждат и гонят са
мо прякия интерес.
На територията на общината съ 
ществуват към 40.000 овце и 
15:000 говеда, които предимно 
са домашна „буша” раса. В то 
ва отношение общината е пад 
републиканското равнище и се 
числи към онези, краища къде- 
то животновъдството е екстен
зивно.

Земеделските кооперации 
папуснали и собственото произ 
водство и угояване на добитък. 
Недостигът па това оргапизира- 
по животновъдно производство 
в плапинските пасища най-зле 
се отразява върху деловите рс-

много лошо.

го-
по-съвремен- 

мероприятия, които да ги 
окачествят. Земеделските 
рации, като собственици на те
зи пасища, стопанисват с 
па лош и примитивен начин. Не 
предприемат нищо да се 
ри състоянието им.' Наистина, те 
ги евидентират в своите доку
ментации, но заради събиране
то на пашарината.

Но тези средства се изразход 
пат за други цели.

Изостават и собствени

ни
кооле

тях

подоб-

капи-
крайно необ- 

каче-
толовложения 
ходими за подобряване
етвото на пасищата.

Не по-добро е състоянието на 
ливадите и изкуствените тре
ви. Причините са двойни. И 
тук не се прилагат необходими 
те мероприятия. Наистина, съ
ществува воля и интерес час
тниците да си подобрят ливади 
те, но те са безпомощни при по-

операциите гонят само своя дре 
са бен интерес. вреда.

В. Вслипов

МЪКИТЕ НА САНИТАРНИЯ

Много сена пият замърсена вода1:; :щятт,у .'
МАГАЗИ- би бил добър, ако се вземе во

дата от извора й. Но от изво
ра до чешмите става замърся
ването, поради изхабеността на 
тръбите и вследствие на 
от смесването с водите от пов
ърхността, които винаги съдър 
жат безброй бактерии. Иначе 
как да се обясни това, че сми- 
ловската чешма се мъти 
дъждове.

Че водите по селските чешми 
са замърсени, 
на селяните ие отскоро. Но ни
що не се подема да се проме
нят тръбите, да се очистят ре
зервоарите, макар че то не ис
ка големи пари или труд. А то
ва, между другото казано, ни
кой друг не е длъжен да им о- 
прави. Може само да се случи 
да последва забрана да се упо
требява водата, докато не се на 
прави годна за пиене.

ХЛАДИЛНИКЪТ НЕ Е ЗА 
ВСИЧКО

Кръчмите, обществените и ча 
според възможностите

ГРАДЪТ СЕ ЗАДУШАВА ОТ ВОНЯ. СЕЛСКИТЕ 
НИ НЕХИГИЕНИЧНИ. КРЪЧМИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПО
ЧИСТИ. ФРИЗЬОРСКИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЛОШИ.

рщ &ШМ
щШ

товачи това, че реколтата пропада. 
Мъчи го, че градът е замърсен, 
че селата са в постоянна опас
ност да пламнат от зараза, че 
магазините често-често са нехи
гиенични ... Нали това му е 
работа — да бди над здравето 
на хората, като ликвидира вся 
ка нехигиеничност, която може 
да направи беля.

СЕЛАТА СА БЕЗ ЗДРАВА 
ВОДА

„Най-лошото от всичко — бе 
се разприказвал санитарният - 
е това, че водата по селските че 
шми и кладенци е много замъ
рсена.”

Изненада ни неговото изказ
ване. Как така планинската во
да да е замърсена? Нали идва 
от планините, през „много ка
мъни”, от букови гори.

Но бързо се уверихме, че е 
замърсена. Тази студена, бис
тра вода с всичките й химиче
ски съставки не е добра за пие 
не, защото има много’бактерии, 
които зле действуват на човеш 
кото здраве.

Ето някои примери от йзелед 
ванията на селската вода.

В Пъртопопинци специалисти 
те даже не са успели ни да из
броят бактериите в един куби
чески милиметър вода. Толкова 
много ги има тези невидими жи 
ви, но опасни същества за чо
века.

Във Височки Одоровци поло 
жението не е никак по-добро. 
И там бактериите във' водата 
нямат брой. В планинишкия бу 
нар са намерени 380 бактерии 
в кубически милиметър, в ка- 
менишката чешма във Висок - 
също, в Сенокос, в Горни и До 
лни Криводол, в Смиловци. Във 
Вълковия има 310 живи бакте
рии в кубически милиметър во 
да, в Брайковци — 400. И така 
редом за вечиките села.

Малко са ония села, които мо 
гат да са спокойни, че пият 
здрава вода. Едно от тях, може 
би и единственото е Волев дол. 
Неговата към. 400 години стара 
турска чешма все още дава 
здрава вода, в която специали 
стите не са намерили опасното 
присъствие на бактериите.

Изследването на водите по се 
лата извършено миналата годи 
на показа, че химическият със
тав е задоволяващ. Сигурно е 
че и бактериоложкият резултат

Ф Майските горещини донесо
ха много грижи на всички. Сел 
яните гледат в небето и чакат 
дъждът да спаси по нивите, ко 
ето още може. Реколтата вероя 
тно ще бъде чувствително на
малена. И кооперацията също 
гледа в небето, макар че има 
парцели, които е могла да оро 
сява с помпите си.

И другите хора в Димитров
градско имат не една тревоги от 
майските горещини. Боят се ра 

, ботницпте, че слабата реколта
щРрЩ: ше се отрази върху пласмента,

заплатите и живота им изцяло. 
Гражданите пък стават сутрин 
рано да понаточат помалко во- 

„„ да, защото водохранилищата на 
„Услуга” са полупразни. А град 
без вода — отпиши го от градо 

Зарад този недоимък все 
град завони, даже по-зле от

приш
щ

това е известно•п:

Щ
щ

Iщ

На мусулските пасища 
зултати па кооперациите. Ня- 

опити в тази об-ложение когато недостигат ми
нерални торове и фуражни се
мена, които да изменят тревна 
та структура.

Необходимо е да се измени 
расовият състав на добитъка

Известно е, че животновъд
ството предпочита изменен 
окачествен расов състав на до
битъка. Преди и трите земедел

кои досегашни 
ласт се показали успешни, 
понеже търсят повече време и 
работа кооперациите ги премах 
пали като „нерентабилни”! 

Недостигат и други мерки, ка
вете.
ки
селата.

Санитарният 
скупщина в Димитровград, ед
но младо, русо момче, не го мъ-

стните,
не са толкова нехигиеничнина общинскатато коопериране сътрудничество 

и съвместно угояване ма доби-
и

каза санитарният. Но все пак 
личната хигиена на персонала, 
обличането им и ред други не
ща могат да бъдат на по-добро 
равнище. И хладилниците не 
могат да бъдат хамбари и да се 
слага в тях каквото бива и не 
бива, а точно така се прави осо 
бено в частните кръчми.

Градът зарад септичните ями 
и липса на канализация вече 
започва да вони. Недоимъкът 
на вода засилва нечистотията 
му, но тук решение няма да и- 
ма, докато не се построи кана
лизация. Грижата на хората 
градът да бъде по-чист сега е 
единственият изход.

Селските магазини, и.там къ-

•гък с частниците.

ЗАОВРЕДНИ СЛУХОВЕ
че тези стълбове мо 

тегло до 100 то
ста остава, 
гат да понесат

— армирано-бето 
Като най-ефтин

бяха смесени 
нни и дървени.

С невероятна бързина в Димит 
роврадско се разпространяват 
слухове, че на стълбовете на Мо 
стовете на р. Ерма при 
Власи и Трънско Одоровци Пре 
дстои опасност да се „срушат , 
че е несигурно движението. За 
това сме подбудени да 
някои пояснения във връзка с

пътя

на.строене и оякване наначин на 
стълбовете бе избран дървени
те стълбове да не се махват, а 

новите бе-

Трябва да изтъкнем и това, 
тези мостове минават пре 
средства с най-голямо те 
5 тона!

Горните изводи за издръжли 
стълбовете и мостове 

Власи и с. Трънско О- 
специалисти

село че по 
возим 
гло отда се забетонират в

стълбове. След демонти- 
обвивката на места

тонни
рането на 
се забелязват вертикални пук
натини. Те са резултат от набъ 
бването на дървените стълбове 

овлажняването при 
бетона. Процесът

дадем востта на
те при с.
доровци са дали 
при Предприятието за строеж 
на пътища в Ниш инженер Вла 
да Симович и техн. Тома Стан 

които са били на място

дето може, не се държат хиги
енично. За магазина в Желю- 
ша е било дадено решение на 
кооперацията още на 9 октом
ври 67 година. До 2 април т.г. 
кооперацията не направила ни
що да премахне нередностите. 
Вследствие на това било изда
дено решение за закриване на 
магазина, за да се уреди. Чак 

поискала

тези празни приказки.
С -реконструкцията на 

от трети разряд Суково Тръ 
нско Одоровци през 1966 годи
на бе извършена и поправка на 

Ерма край с.

следствие 
слагането на 
на набъбването на дървото о- 

бил по-бавен от проце- 
бетона.

кович,
и са извършили преглед на съ-баче е

са на връзването 
Марката на - 
са на задоволително 
Затова не съществува

за движението.

намостовете на р.
Власи и Тр. Одоровци, докато

бяха

щите.
Значи, не съществува място 

за никакви догадки във връз
ка с издръжливостта на 
мостове. Остава обаче да си за 
дадем въпрос — защо някои не 
компетентни за тази работа хо
ра си пъхат носа

бетона и . строежа 
равнище, 

никак-на най-критичните места
подпорни стени. Стро 

работи извърши дими
предприятие

тези
издигнати
ителните

ва опасност тогава кооперацията 
продължаване на срока и 
няколко дни работите са в ред. 
Защо се е изчаквало толкова? 
Сигурно зарад мисълта — хай-

на новите стъл- 
Пов-

о-тСигурността
бове може да се докаже.

темелите на стъл
тровградското 

„Градня” под надзора на инспе 
пътища в Ниш.

където ие 
„пускат” средръхнината на 

бовете е към 
натискът

им е мястото и 
населението в Дерекула зловре 

слухове, с които накърня-

100 000 кв. см, а 
2,00 кг./кв. см. След- 

стълбовете мо 
от бруто

кцията за
На мостовете край Власи 

Тр. Одоровци стълбовете бяха 
бетон и дървен ма- 

Дървените стълбове бя 
затова са заздра

де дано се размине.
Ето такива неща тревожат са 

нитарния. Но това трябва да тре 
вожи и ония, които са изложе
ни на опасността от зараза.

М. Н. II.

и
дни
ват престижа на предприятие-ствие на това

понесат тежест
Ако махнем собстве- 

теглото на мо-

смесени: от 
териал. , 
ха дотраяли и 
вени с

гат да 
200 тона. 
ното им тегло и

то!
Тр. Димитров — М. Апдонов

бетон. Коловозите също Страница 5
БРАТСТВО * И МАЙ 1968



СЪВЕЩАНИЕ
ТЕ И---------
ЩИНД-

Грр лт--^-ЛИРЕК1рРИТЕ НА
^РЕДНИ УЧИЛИЩА ________ ОСНОВНИ-

в СУРДУЛИШКА пв! ПОДГОТОВКИ НА ТЕАТЪРА 

«ХРИСТО Б0ТЕВ«И със скромни средства — богата 

и разнообразна дейност След провала да се започне 
с подготовката на „Ивкова сла
ва” самодейците на димитров
градския театър „Христо Бо
тев” се спряха на пиесата „Раз 
вратница, достойна за уваже
ние”, която пиеса преди някол 
ко години бе играна на дими
тровградската сцена. Връщане
то към тая пиеса се дължи на 
твърде актуалния проблем за 
расизма в Америка, който днес 
не слиза от първите страници 
на световния печат, а който 
твърде убедително и художес
твено е разкритикуван именно 
в тази драма.

За разлика от преди пък но 
всички артисти от по-рано ще 
участвуват в изпълнението й. 
Тоя път режисьорът е Ангел 
К. Георгиев, който същевреме- 
менно ще изпълни и ролята на 
негъра. От „старата гвардия” у- 
частвуват още Свободан Соти
ров — в ролята на Фред и Спас 
Петров — в ролята на Джемс. 
Нови артисти са Лиляна Мико 
ва — Лизи, Славолюб Величко
вци — сенатор Кларк и Момчи 
ло Андреевич 
Джон.

Освен с нови артисти драма
та ще бъде опреснена и с нови 
замисли на постановчика, кои
то само ще допринесат за още 
по-успешно изпълнение на пие 
сата. Тогава съвсем е ясно, че 
не се е тръгнало по някаква си 
„линия на по-слабо съпротивле

Съветът за просвета при Об
щинската скупщина в Сурдули 
Ца даде почин за 
на свещания един път месечно с 
Директорите на основните 
дни

но на училището като 
фактор във възпитанието 
ганизирането на 
живот на учениците, 
цел училището още в начало
то «а годината, изтъкна доклад 
чикът, прие програма на 
активности. Редовно се 
дневници за работата на учени 
ците и седмично се заверяват 
от родителите и класните на
ставници. Училището е 
чило помощ от просветно-педа
гогическия завод във 
Режимът на плановата работа е 
пренесен от училището в семей 

Учениците с класните

главен волейбол, баскетбол 
В Съюза на 

нуват 350 ученици, в Съюза на 
младежта 50, в Червения кръст 
410 и тн.

През учебната 1966/67 учени
ците в това училище са дали- 
3 440

и шахмат.и ор- 
обществения 

За тази
пионерите чле-установяване

и сре
училища в присъствието 

на повече обществено-политиче 
ските дейци и представители на 
просветно-педагогическия завод 
във Враня за изнамиране на 
решения в областта на учеб
ното дело. Към края на април 
т.г. се състоя едно такова съве 
щание, в работата на което взе
ха участие освен

тези
водят трудодни и осъществили 

доход на ученическата коопе
рация от 6 830 
През настоящата учебна година 
са похвалени и наградени 245 
ученици от I до УШ клас, а 
парична помощ и помагала — 
са получили 34 ученика. На 
края докладчикът подчерта от 
рицателното влияние на някои 
прояви върху възпитанието на 
учениците.

След обширни разисквания 
бяха направени изводи, между 
които се изтъква, че занапред 
ще трябва да се работи повече 
в свързването на теорията с 
практиката, да се организира 
по-дейна работа в училищата, 
както .и извънучилищната дей
ност, обучението още по-, 

вече да се оразнообразява и ос 
вежава и приспособява към до 
стиженията на съвременната

нови динара.
полу-

Враня.
директорите 

на основните и средни учили
ща и представители на образо
вателната общност във Враня, 
председателя и секретаря на 
Общинската скупщина в Сур- 
дулица . и др. просветни дейци

ството.
наставници са разработили сед- В. Петрова и А. Георгиев (Из 

„Развратница” достойна за 
уважение)

мичните и дневни планове за 
работа, почивката и културно- 
забавната дейност. Програма
та за възпитателната работа и 
обществения живот на ученици 
те съдържа още и следни
те глави: Интелектуалната ак
тивност на учениците, трудово
то им възпитание, за обществе
но-полезната дейност, естетич
еското възпитание и физическо

в комуната.
След обиколка на скромното 

но хубаво обзаведено училище 
участвуващите в съвещанието 
изслушаха доклад на директо
ра на основното училище във 
Власина Окрутлица Славчо Иг- 
нятов на тема: „Организацията 
на възпитателната работа и об- 

живот в основното

ние”, а отново се възкръсват 
образи и герои, които доста у- 
бедително вълнуваха Димитров 
градските любители на театъра.

Засега репетициите се про
веждат редовно и навярно към 
средата на юни ще сме в със- 
стояние да видим отново едно 
хубаво произведение, с което 
най-вероятно димитровградски
те самодейци ще върнат неот-

инспекторът

то развитие.
В училището има пет учеб-

със
ществения 
училище „Божко Буха” на Вла 
сина Округлица”. На тази тема 
малко е писано досега, а учеб
ната програма не отделя дос
татъчно внимание на тези проб
леми, и след доклада 
оживени и плодовити разисква
ния. В доклада бе засегната и 
ролята на семейството и обще
ствената среда във възпитание

поколе-
Централно място бе даде

ни групи и дружества —
136 ученика и то: по физика- 
математика, история-география 

група
майчин език и група за чужди 
езици. Съществуват и 4 сек
ции за организиране и преда- ДОМАШНОТО РЪКОДЕЛИЕ — НЕИЗЧЕРПАЕМ ИЗВОР НА ДОХОДИ
ване на културно-забавни про
грами — драмска, хорска и ху
дожествена секция, моделисти, 
домашно ръкоделие и четири 
спортни секции — по футбол,

научна и техническа мисъл, да 
се засилва педагогическата ра
бота и пр.

давнашното гостуване на само
дейците от Драгоман.

М. Величков Ст. Н.побиология—химия,

станаха

МНОГО НЕЗАЕТИ РЪЦЕРАБОТАто на_ подрастващите 
ния.

Повод за статията е съобра- 
зителността на една домакиня 
от Димитроград: нуждата я 
присилйла да продаде пребир- 
на черга, която на времето си 
подготвила за аризмо. Тя взела 
за чергата 50 хиляди стари ди
нара, а сетне взела молива и 
изчислила: основата и надка-

красота и пъстрота на чудно 
съчетаващи и допълнящи се 
багри на различни предмети, 
облекло и пр. В отделните рай 
опи на Димитровградско народ 
ната поспя, отделни предмети 
на ежедневието имат собствени 
оттенъци, та дори и коренно 
се различават. Везеннте ке- 
нарни ризи, беневреци и белни, 
бродирани поли, сукмани, за- 
бъни, литаци, хубави пребирни 
черги, многобройни предмети 
за домашна употреба от дърво 
или печена глина, могат да ста
нат скъпи реликви за минава
щите туристи, а за димитров- 
градчани извор на доходи. Глав 
но би се произвеждали стоки, 
които се търсят на пазара: раз
лични сувенири, предмети за 
домашно потребление, облекло 
в национален стил и пр.

Това са възможностите. Но 
тези възможности да станат 
реалност т.е. да могат да се из
ползват предварително трябва 
да се организира производство
то, да се осигури пласмента му 
и се създаде здрава изкупва
телно-продажна служба. Съще
временно трябва да се устрои 
производството така, че все ед
но дали предметите ще се из
купуват „па парче” или „па 
метър”, производителите му да 
не бъдат предоставени на сти
хийното производство, а не ед

но целенасочено производство, 
за което предварително ще бъ
де намерен пазар. С други ду
ми — производството на дими
тровградски домашни ръкодел- 
ни предмети не трябва да бъде 
някаква местническа нзолира- 
ност, а част от тоя вид дейност 
в републиката, та дори и във 
федерацията.

Да напомним, че нашият бит 
се създавал и се създава на 
синора между две етнически 
цялости, че в основата си носи 
белега на шопското разнообра
зие, но че е присвоявал хубави
те черти и от двете страни и 
че именно и така трябва да 
бъдат създавани предметите му 
— с подчертан нашенски харак-

СУРДУЛИЦА

30-000 нови динара за 

стипендии в 1968 година
се обяви кон- 

като се даде предимство
вата, което ще рече материа
лът, към 20 хиляди. Значи — 
30 хиляди динара за работата, 
която вложила за петнадесет 
дена. При това, тя изпълнява
ла и другите домашни задъл
жения. Домакинята останала 
изненадана: значи 60 хиляди
стари динара на месеца могат 
да се заработят в къщи, и то 
без особени капиталовложения, 

конкурират Обаче, макар че виждала смет
ката, набързо трябвало да се 
разочарова — кому и как ще 
продава чергите. Онази черга, 
дето продала случайно се харе
сала на някоя димитровград
ска гостенка, която се въоду
шевила от изящността и непов
торимата красота на димитров
градския пребир.

Това беше поводът, а целта 
ни е отново да се върнем към 
домашното ръкоделие като не
изчерпаем извор на доходи и 
възможност да се намери ра
бота за много незаети ръце. В 
димитровградското бюро за 

Щ® емаие на работна ръка има към 
ХтШШ 200 жени, които търсят работа.
■ Тт& Веднага да кажем, че

150 от тях са неквалифицира- 
пи. Тогава едва ли могат да се 

1111 надяват, че ще бъдат някога 
ЦЦр заети. Да добавим, че навярно 

200 до 300 не са се явили

и тези кадри щеКомисията за стипендии 
кредитиране на учащата се мла 
деж в Сурдулица обсъди разпо 
лагаемите средства за подготвя 
не на кадри в комуната и ре
ши за тази цел през настояща
та година да се отпуснат 30.000 

От тази сума —

курс
на завръшвагците студенти. 
Също така, взето е решение да 
се окаже помощ на шестима у- 

училища,среднитеченици в 
или на студенти—отличници, ко 

стоят добре,ето материално не 
за които 
разпише конкурс.

нови динара.
12.000 н. динара вече са ангажи 
рани за миналата година а
18.000 нови динара са останали 
да се разпределят. Сходно нуж 
дите от кадри, комисията е ре- 
шила да се отпуснат стипендии 
за 2 преподаватели по матема
тика, 1 по физика, 1 по РУ^ки
език, 1 електроинженер, 1 ма

инженер, който да пре- 
За

стипендии също ще се

тер.Предимство да 
ще имат ученици и студенти
„вуковци”.

Стипендиите ще се движат от 
100 — 200 нови динара на ме- 

текат от 1 януари тази

Да напомним накрая, че ми
налата година домашното ръ
коделие в република Сръбия е 
осъществило доходи от около 
13 милиарда стари динара. За съ 
щото време изнесени са пред
мети в стойност от шест мили
она долара. Бн трябвало да 
се запитаме: какво е нашето

сеца, а 
година.шинен 

подава в
М. Величков

средните училища. участие в тези огромни дохо
ди. Отговорът е познат — ни
какво. Трябва ли тогава да ча
каме и защо най-сетне не се 
пристъпи към производството 
на сувенири, народна носия, 
предмети от народния бит?

Ст. Николов

ЧОВЕК във ВИСОКНАЙ-СТАРИЯТ
спомените сиЖивее със за-

най-старите хоравъв 
Аг-с-л.

Изатовци, 
който все о-

1Един от 
Висок
ТАШКОВ бт
Димитровградско,
ще има крепко здраве.

Тези пролетни дни дядо Ар 
прекарава времето си в привет
ливата градинка и все още ра 

някои домашни работи. Но 
нХлрия^и му са спомените
пт войните. Той участвувал от воините. тт _вята светов- 
Балканската и Първата го де
на война. Още помни *™ого де
тайли и отделни случки от вой 
нишкия живот и с часове

твърде драматични мр_
менти и преживелици от импе

>оЙ» хронист 
наДВисок. Помни много случки 
И събития от своя край от на

е 90-годишния
село около

Ц>:&;

Пасиониран
ловец

щшш щ
г шш

още
в . бюрото, а имат желание да 
работят. Тогава към 500 жени 
дейно могат да се включат в 
производството на домашни ръ- 
коделни предмети.

Според сведенията в СР Сър
бия в домашното ръкоделие мо 
гат да се заемат към 50 хиля
ди души, а износът на тези 
предмети би осигурил около 
шест милиона долара. На Ди- 
митровграско благоприятствува 
факта, че се намира на важно 
международно съобщително-ту
ристическо място, така че пла
сментът няма да бъде особено 
затруднен.

Това обаче е едната страна, 
това работи- Другата, и то по-важната, е би

тът на димитровградския край, 
богатството и разнообразието 

предмети, неповторимата

■/
В На снимката е Захари Госпо

динов от с. Груинци, един 
най-старите ловци в Босиле- 
градско. Неговият ловджийски 
„стаж” е 45 години. За това вре 
ме той е убил над 400 лисици, 
2000 зайци, 50 язовци, няколко 
вълка и безброй други диви жи 
вотни.

Тоя паоиониран ловец казва, 
че ловджийството не е профе
сия или занаят, който носи го
ляма печалба. Ако пък така се 
разбира, тогава губи от своята 
хубост. Според него няма нищо 
по-приятно и интересно от пре 
караните е пушката часове в 
най-хубавите кътове на приро
дата. В- В.

от.

казва

Дядо Арса Ташковтова столетие.чалото иа
__ Всичките села

претърпели
по големи- Оттам 

във
отношение.но-просветноникакви

първите учителина не са десетина излязоха 
им е същата висок, които

откриване
До предипромени.

години големината сел0
откакто аз ги помня. оста_
Славиня изпъкваше пр Д

особено в култур

след
на училищата

ха за
в околията.

. ч

ОТ X* N'4Б. Ник.
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ЗАПОЧНАХА МАЙСКИТЕ ТЪРЖЕСТВА

богата програма в поганово
и Д. НЕВЛЯ

Традиционните майски 
жества започнаха 
на с голям интерес

тър- ра за
и тази годи- много изпълните-чев,

ли с хорови изпълнения, соро___ проявен от
страна на населението. Тази го 
дина в Поганово 
вид

(12,84 м.).
песни, народни и забавни мело

В съревнованието на скок на дии и фолклорни ансамбли, 
пъ- Много аплодисменти събраха 

рво място заеха Гойко Станков Иованка Димитрова от Т. Одоро 
от Трънско Одоровци (9,96 вм.),

те приеха нов далечина между пионеритестремеж към съревнова 
ния. В този дух'започнаха 
ските срещи на 12

май
вци с песните „Любовна раздя
ла” и „Песен на раздялата”, хо

т.м. в борба 
за изоиране на най-добрите, ко
ито ще участвуват на фестива
ла в Димитровград на 24 и 
май т.г. Главното 
стана между

а между пионерките Миряна 
Тодорова от Поганово (3,82 м.). ра на Т. Одоровци с ръководи-

В срещата по ръчна тел Тодор Стаменов. На тазитопка ме-25
жду Поганово и Т. Одоровци 
беди Поганово с 13:6, между

среща бяха изпълнени 37 точкипосъревнование от стотина участници, между коиучастниците от 
района Т. Одоровци и Погано
во, но не изостана борбата и меж 
ду отделни

пи
онерите победи Т. Одоровци с 
15:6 и между пионерките побе-

то се проявиха Лиляна Мано-
илова от Поганово, Ваоил Ио-,

ди Т. Одоровци с 4:0.участници и групи 
в самите райони.

цев от Т. Одоровци, Марко
Пред стотици зрители Т. Одо

ровци победи и във валейбол Пеев от Поганово, Виолета Ди-
Журито в състав: Адам Геор- 

гиев. Момчило Андреевич и митрова от Т. Одоровци, Мар-пионерския отбор на Погано-
гарита Милева от Поганово, Раво с 2:0, а пионерките на Т.

Одоровци победиха отбора дован Станков от Т. Одоровци,на
Поганово с 2:1. Иванка Димитрова от Т. Одоро

вци и много други.РАЗНООБРАЗНА И БОГАТА
ПРОГРАМА

След физкултурните срещи Срещата в Поганово, с която
съревнованието между Т. Одо- започнаха тазгодишните майс-ровци и Поганово продължи в

ки тържества в Димитровград-салона на Кооперативния дом.
Големият салон на Кооператив- ско по случай рождения ден на
ния дом едвам побра всички же другаря Тито и Деня на младо-
лаещи да следят съревнувани- стта показа, че нашето село псето на културно поле. Съревну- ка повече такива дни в годинавателния дух от спортните по-

по-богатлета се пренесе в салона. Вся та и има нужда за
ка група ободряваше и даваше 
подържка на своите избраници. 
Пред множеството граждани се

културен живот.
Упражнения па физкултурннчкиБ. Николов

аавявааввваввввввввввввввввпвввиввавиввввивввввввввввивввививввививвввавиавииввнваввввиивввивввваввиишиви*шввввввшвавввавваавваааааваавваааавааваааааааааааава■ ■ явява ■■■■■■■ ■■■■■■■■«■■■■

Основното училище —главен носител на 

фестивалните подготовкиНаи-добрите упражнения —
пионери от Поганово

Никола Георгиев този път
бягване на 80 метра за момче-

Глигор 
Прсдраг Джордже- 

второ Свооодап

маше отговорна задача. Трябва 
ше да се изберат най-добрите, 
а това беше твърде трудно, за- 
щото имаше доста добри и мно

в Долна Невля. По тоя начин 
поизмериха

Състоялият се на 12 май т.г. 
районен преглед в Долна Нев
ля потвърди, че районните пре
гледи все повече стават срещи- 
състезания между основните у- 
чилища. Безспорно, численос- 

на учениците е най-голяма,

та първо място делят 
Пейчев и 
пич, (10 сек.).
Басов (11 сек.) — всичките от

място
зае Станко Ставров (12 сек.) от 
Долна Невля.

Културно-забавната част се 
състоя в салона на културния 
дом пред няколко стотин зрите

и двете училища 
силите си, така че в останалите 
десетина дни до фестивала вен 
чки спортни отбори могат да се 
коригират и съответно се пред
ставят с най-добрите спортисти.

отбо-

го желаещи да участвуват на 
фестивала. Макар че нямаше 
награди, борбата между групи
те беше на висота.

Димитровград, а трето

тта
па затуй и обективно: училища 
та взимат най-масово участие. 
От друга -страна, броят на сел
ската младеж ежегодишно на
малява, някои младежки акти
ви съществуват само формално 
и не са в състояние да се орга-

Състезанията откриха 
рите на .момчетата по ръчна то 
пка. В една твърде динамична, 
пожертвувателна игра ученици 
те от основното училище в Ди-

СЪБОР, КАКЪВТО НЕ СЕ 
ПОМНИ

Надбягванели. Бяха изпълнени народни пе 
сни от различни краища на 

Сърбия, Македо-
- Още в ранните утринни часо^ 

ве празнично облечени хората 
от Поганово и околните села за 
почнаха да се събират пред коо 

Най-напред

митровград се наложиха с 17:13. 
Първото полувреме завърши с 
резултат 7:6 за учениците 
Долна Невля, което показва, че 
ако им стигаше физическа из-

това е преглед, един вид гене
рална репетиция, за фестивала 
в Димитровград. Нито изпълни
телите на народни песни, нито 
танцовият състав обаче, не ни 
се представиха в народна но
сия от тоя край. А бурелскпте 
литаци с нашивките и изящно
стта си представляват извънре
дна красота. Така че ако бяха 
излезли в народна носия, ако 
битовото бе подчертано и пзтък 
нато, навярно и представянето 
щеше да бъде по-хубаво, 
дори и по-убедително. Тоя про
пуск не трябва д'а се направи 
и в Димитровград на централ
ното тържество, защото тук зри 
телите държат и на това, а са
мият фестивал получава красо
та. Безпорио, тогава и успехи
те няма да изостанат.

Накрая да напомним, че жу
рито в състав Никола Иванов, 
Цветан Елснков и Тодор Мла- 
денович (и тримата преподава
тели в димитровградското осно 
вио училище) успешно изпъл
ниха задачати си.

страната 
мия, Босна и старинни българ-низират и съответно вземат по- 

значително място в районните
от

Също така и тан-ски песни.перативния дом. 
станаха физкултурните упраж
нения. Настъпиха пионерите и 
пионерките от Т. Одоровци и 
Поганово с 160 участника. Физ
културните упражнения прив- 
лекоха вниманието на зрители
те, особето групата на пионери- 

Поганово. която се класи 
участието в Димитров-

цовият състав на училището из 
народни хора. Меж-

прегледи.
Районният 

Невля обаче показа, че ако за
дачата се приеме сериозно и а- 
ко съществуващите сили прави 

могат да се

преглед в Долна пълни двенеприят-дръжливост можеха

лно се разпределят 
забележат хубави резултати. И 

прегледът имаше две 
както изобщо се предви

те от
ра за
град и обезпечи първо място на 
своя район.

В съревнованието по атлети
ка, хвърляне на поле,

волейбол са постигна-

тоя път
части, 
жда и
град -— физкултурна и култур-

фестивалът в Димитров- та
ръчна

топка и 
ти следните резултати: .

В бягане на 100 метра побе- 
Васил йоцев от Т. Одоров 

80 метра Ми- 
от Поганово

но-забавиа част.
За успешното провеждане 
физкултурната част, освен 

и преподавателидиха
ци (14,8 м.) и на 
лованка Тошева 
(13,2 мин.).

При хвърлянето на гюле 
4 кгр. победиха Васил йоцев от 
Т. Одоровци (Ю м. 42 см) и пио 
нерката Миряна Петрова от !• 
Оодоровци (8 м. 17 см.) В гру
пата на младежите най-добри

ученици 
долноневлянското училище тря 
бва да отдадем -признание

основното учили-
и на

от
учениците от

Димитровград и препода- 
Тодор

ще в
вателя по физкултура

който организираМладснович,
гостуване на Музикалният състав от. Д. Невлясвоите спортисти

постигна и се класи-резултати ду най-добрите бяха дуетът 
Яна Пенкова и Катерина Гигова 
с песента 
стралия” 
спите за Крали Марко и мла
дежът Стоян Кръстев с изпъл
ненията на босненски народни 
песни.

Ако направим общо заклю
чение, тогава трябва да изтъ
кнем, че. районният преглед в 
Долна Невля е ма „стандартно 
равнище”, макар че се получа
ва впечатление, особено за кул 
турио-забавиата част, че каче
ството на изпълненията може- 

да бъде по-добро. Изключе
ние правят посочените примери 
и може би още едно-две изпъл 
иения, които са за степен по- 
слаби. Друго обаче бие в очи!

но да изненадат гостите. В иг
рата най-добри бяха Станко 
Ставров, Глигор Пейчев и осо
бено вратарят Иван Димитров. 
Отборите на момичетата пък по 

топка демонстрираха твъ 
но неефикасна

„Проклета' да е Ав- 
, Телка Йосифова с пе Ст. Николов

ръчна
рде подвижна, 
борба. Първото полувреме

принадлежеше на дома- 
когато забележиха ре- 

от 4:1. През второто 
ученичките от Димит- 
се поокопитиха и сре- 

завърши наравно 6:6. Ме

из
цяло 
кините, 
зултат 
лувреме 
ровград 
щата
жду играчките
Дивна Колева и Яна ненкова. 

В скачане на дължина първо 
зае Дивна Колева — 3,80

по-

се изтъкнаха

шемясто
м„ второ Драгица Арсова — 3,54 
м. (и двете от Долна Невля), 
докато трето Дивна Михайло- 
вич от Димитровград. В над-

Отборът по ръчна топка от 
Д. Невля
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НАШИ КУРСИВИ ' I

РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ 
ЗАЧИТА

нчани. Това е второто отри- 
цатслно, което е по-опасно, за 
щото от него могат да стра
дат и ушите на хората.

АГРОНОМИ, КЪДЕ СТЕ?

ДИМИТРОВГРАД НАЗИЯТА В _____
ПО

Няма ги по селата в Дими
тровградска община да дават 
напътствия, обяснения . . .

Та стига, бре, хора! Не са 
учили за вас — но за себе

Общинската 
Босилеград 
ни си сесии взела 
съгласно

скупщина в 
на една от послед 

решение, 
което се определя 

място за спиране на камиони
те. Решението обаче никой не

Коля за (физ)културата 

и (рибо)опорта
X X X

НА ВСЕКИГО НЕ МОЖЕ 
ДА СЕ У ГОДИ ЕЛЕКТРО (ФИКЦИЯ) В 

ЗАБЪРДИЕТОзачитал и паркирането става 
ло навсякъде в града.

Пред вратата на къщата на 
всяка вечер един част

ник оставял камиона си. А.
молил частника да си на

мери друго място, но нищо не 
помогнало. 3а това, една нощ 
той взел та отпуснал спирач
ките на камиона. Улицата би 
ла стръмна и камиона спрял 
след като изкъртил един те
леграфен стъб.

Казват, че тоя случай вра
зумил и останалите шосръори 
та започнали да зачитат ре
шението.

По-рано, злите езици гово
реха, че уж нямало единство 
между служещите в община
та. Сега обаче същите загово 
риха, че настъпило миролю
бив, но благодарение на един 
банкет! Какво чудно има 
това, че са се събрали хората 
и пийнали по някоя чашка за 
сметка на фонда общи резер
ви?-

Твърди се, че в Забърдие- 
то има 30 души, които'са в 
състояние да електрифици
рат всички села в района. 
Значи — 30 заможни хора.

А- К.

К.

в

•0006 —г

*в. в. е

* * *

XXX
ЗА РОТАЦИЯТА..

Говори се, че те имат глав- 
дума когато стане въ-ПО-ДОБРЕ ДА СЕ 

РАЗПОПИ ната
прос за електрификацията. И 
затова всеки опит акцията ДД 
се организира — се проваля.

Условията в конкурса за 
директор на основното учили 
ще в Димитровград са таки
ва. че никой не се обадил. За 
ония отстрани не им хареса- 

няма квартира, нито 
разходи за превоза. Никой 
не се обадил от това учили
ще. Защо? Това не знаят. О- 
бадил се бившия директор. В 
молбата той посочил, че ос
вен задълженията в учили
щето има към десет други за 
дължения’ в обществено-поли 
тическите организации и дру 
ги институции . . .

Кога успява да отиде на 
проверка на часове и АД обез
печи постоянно сътрудниче
ство с преподавателите в про 
всждането на учебната прог
рама?

Груинският поп позволил 
на съседите си да напасват 
добитъка в селските гроби
ща, защото там имало хуба- ДУЕА

лиостоянеп член на отбора за чествуване на майски
те фестивали от първия фестивал до днес е препо
давателя по физическо възпитание НИКОЛА ГЕО
РГИЕВ. По този начин той стана един от специа

листите за изпълнение на физкултурните упражнения на 
Деня на младостта. Като познавач на физическото възпи
тание в общината обърнахме се към него да ни каже 
няколко думи за (физ)културата и рибо(спорта).

В заведение съдията Иван 
Тошев дал нокдаун над сер
витьора Тодор Соколов.

Реванш ще стане в съдеб
ната зала.

Тодор ще употреби срещу 
Иван най-главният адут — 
закона, 
си'. .

ва трева. За нещастие, гове
дата се борили и изпокърти- 
ли кръстовете. Това дигнало 

Какъв ми е

М. Б.
— Кольо, колко години имаш сега?
— 25 години в отбора за майските фестивали...
— Като стар физкултурен деец, можеш ли да пи кажеш 

къде в Димитровград най-много се занимават с физкултура? 
— При Банатога ...
— А кой спорт най-много се упражнява?
— Табланет—белот и др.

селото на крак. 
това поп когато не пази гро
бищата — казали груинчани 
и му се заканили 
напусне селото или да събле-

или да

\че мантията ...
— А по-младите генерации в кой салон най-много ун- XXXрашняват?
— В сладкарницата „Блед”...

НЕЩО ПОЛОЖИТЕЛНО 
— НЕЩО ОТРИЦАТЕЛ-

— А какво става с футбола?
— Телевизорът ми е развален и последните срещи не съм

НОгледал...
Като димитровградско 

предприятие в реформата
— Мислим на димитровградския футбол?
— Питай Кирил Ранчев по този въпрос той е задължен... 
— А ти за кой вид спорт си задължен?
— Аз съм задължен за рибо-спорта.
— Коя риба най-добре дърпа?
— Това Маца знае...
— Защо?
— Тя е задължена за покупките ...
— Добре, Никола, кога последен път си ял риба?
— На свети Никола ...
— Зарад имения ден ли?
__ Не зарад това, защото в Димитровград само тогава

бавят риба в магазините ...
— Какво ще кажеш 

поколения?
— Нищо. Бащите им

Отскоро дълноръжанчани 
имат шосе, по което вървят 
и големи камиони. Разбира 
се, те са го построили с воля 
и големи усилия. Това е по
ложително. Положително е и 
това, че са помолили горноли 
синчани ДД им помогнат в ак 
цията, но същите отказали• 
Сега обаче долноръжанчани 
не им дават да минават по 
пътя. Това е първото отрица 
телно. Всеки шофъор, който 

Долна Ръжана е 
дължен по новия път от 
Лисина постоянно да натиска 
клаксона ...

Така наложили долноръжа

ма

за физическото възпитание па се- отиоа за
Г.гашните

бяха по-добри физкултурници ...
Богдан Николов
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