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Прието предложението за кан
дидати в органите на СКС

Делегатите на Общинската 
конференция на СКС, която се 
състоя в понеделник тази сед
мица, внимателно изслушаха 
предложението за кандидати в 
органите на СЮК и на СКС, 
което с нужното обоснование 
е представено от комисията на 
ЦК на СКС за '.кадрови подго 
товки за Деветия конгрес на 
СЮК и Шестия конгрес на 
СКС. Общинската конферен
ция прие, за членове на ЦК на 
СКС да се кандидатират дру
гарите Милош Минич и Свети 
сла-в Попович.

Бе подчертано значението на 
новия начин на избиране в 
най-висшите партийни органи 
и се оцени като голям' принос 
за по-нататъшното демократи-

на възможните кандидати, ко
ято е представена на общин
ската 
и предложения.

Заседанието на ОК също ра 
згледа досегашната работа по 
укрепването на отбранителната 
мощ и всенародната съпроти
ва против външния натиск, за 
независимостта на страната 
свободата на нашите народи.

Конференцията избра коми
тет за чествуване 50-годишни- 
ната на СЮК. Този комитет ще 
изготви програма за честване
то като ще се старае за него
вото осъществяване и за орга
низиране на съвместна работа 
върху акционната програма на 
обществено-политическите

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
конференция за мнения

ТЪРСЯТ СЕ ПЪТИЩА ЗА 
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формата и самоуправлението 
върху широкия обсег на само 
управителния механизъм. Това 
положение може да се промени 
с малки организационни подго 
товки и учащата се младеж ще 
може да узнае и да почувства 
практичеоката идеологическо- 
политическа борба за делото 
на нашия социализъм.

Такива контакти съдейству- 
ват за сближаването на рабог 
ническа и учащата се младеж 
за тяхната съвместна работа 
на полето на спорта културата 
и др.

Не ,се работи и върху профо 
сионалната ориентация на уча 
щата се .младеж.

За разрешаването на пробле 
мите на образованието и възпи 
танието на младите заслужава 
да се изтъкне предложението 
за младежки клуб в града. Вър 
ху този и другия? проблеми 
следва да се ангажират общин

— ВСИЧКО ГОВОРИ В ПОЛЗА НА ТВЪРДЕНИЕ
ТО, ЧЕ НА ДИМИТРОВГРАД Е НЕОБХОДИМ МЛАДЕ
ЖКИ ДОМ, В КОЙТО ДА СЕ РАЗВИВА КУЛТУРНА И 
ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА РАБОТНИЧЕСКАТА И У- 
ЧАЩАТА СЕ МЛАДЕЖ.

— НАМАЛЯВАТ ОПЛАКВАНИЯТА. ПРОМЕНЕНО 
РЕШЕНИЕТО ЗА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ. ор-

зиране в Съюза на комунисти
те. Първи път кандидатиране
то започва отдолу от партийни 
те клонове и местните органи
зации през общинските конф1

коми-

ганизации и другите институ
ции. Всичко това с цел юбиле
йните тържества да получа;- 
масов харак-^о в цялата общи 
на. За председател на комите
та за чествуване на юбилея, в 
който влизат 15 души, е из
бран Райко Зарков.

Вниманието на отборниците 
на двете камари на Общинска 
та окупщина в Димитровград 
на XIV сесия привлече въпро 

какво да се предприеме 
за да се спаси овцевъдството в 
общината? Отговорите водеха 
към причините, които доведо
ха този селскостопански отра
съл, който обезпечаваше 60 на 
сто от излишеците в селскосто 
панското производство, да ста 
не нерентабилен и че запазва 
нето на овчарството в обществе 
ния сектор и занапред ще но
си на кооперацията загуби, а 
с това и намаляване броя на ов 
цете в частния сектор. Заклю
чението на органите на само
управление в „Сточар“ да не 
се разтури фермата без оглед 
■на загубите, които носи, отбор 
ниците приеха като мъдра мя
рка, но и също така се съгла 
сиха да се предприеме нещо да 
се подобри положението на то 
зи отрасъл.

Особен интерес 
предложението 
вместо досегашната ориентация 
към овце, които дават месо, 
вълна и мляко да се мине към 
подбор и да се отглеждат поро 
диети овце, които да дават по 
големи количества мляко, 
со, а напоследък и вълна. Про 
мените на пазара допринесоха 
в настоящия момент такава ал 
тернатива да е единствената — 
при незначително 
на производствените разходи 
за произведенията да даде по 
големи доходи от овца и да се 
обезпечи рентабилност. Повише 
нието на млеконадоя от сегаш 
ните 50 на 100 литра от овцз| 
изисква приспособяване на про 
изводството към новата ориен 
тация. Преработвателните мощ 
ности на млечни произведения 
трдбва да се модернизират и 
разширят, да се реконструира 
и модернизира кланицата, да се 
построят разхладителни уреди, 
както и да се подобри мрежа-, 
та за снабдяване на големите 
потребителни центрове с млеч 
ни произведения, да се изнас
ят търсени произведения, кои
то имат сигурен пласмент.

Но за да може кооперацията 
да надделее загубите, 
претърпя в овчарството, пред 
лага се на Съюзната и репуб
ликанската скупщина да се ус 
тановят гарантирани цени за 
месото, вълната и кожите, как 
то и премии аа млякото. Също 
се предлага изкупуването нз 
около 50 вагона за материал
ните резерви. Редом с това се 
иска текстилната промишлено
ст да се задължи да ползва оп 
ределено количество домашна 
вълна, за да има право на внос 
на по-качествена.

Кооперацията, констатира 
се, има нужда от промяна на 
производството в овцевъдство
то. Става въпрос за набавка на 
разплоден материал и размно 
жаването му, обаче от средст
вата на Фонда за подобряват 
не на селското стопанство и 
Фонда на солидарност и стопан 
ските организации. За целта се 
иска бившата ограда на болни 
чата да се отстъпи на копера 
рацията за млекопреработвател 
на работилница. Общинската 
скупщина предложи на коопе

рацията за тази цел да се из
готви необходимата програма и 
чак тогава да се започне с раз 
решаването на изнесените про 
блами.

В информацията е засегнат и 
въпросът за птицевъдството, 
което някога беше доходен от 
расъл. Кооперацията не е пре
дприела никакви мерки за по
добряване .на птицевъдството, 
а изчесленията показват, че 
при увеличение на производс
твото на яйца с 300 хиляди 
броя при разлика в цената 10 
динара може да се получи пе 
чалба от 5 милиона стари ди-

са

ренции до съответната 
сия на ЦК на СКС. Тази ко
мисия въз основа на всички 
предложения изготви листата М. Б.

Сказка на Велко Ивошевич
Секретарят на Републикан

ския съвет на синдикатите в 
Сърбия Велко Ивошевич из
несе миналата неделя в Дими
тровград сказка на тема: „Об
ществено-икономическото зна
чение на основния закон за 
утвърждаването и разпределе
нието на дохода и други раз
поредби и непосредствени зада 
чи на трудовите организации”.

Аудиторият съставяха пред
ставители на трудовите органи

зации и техните самоуправите 
лни органи и общесгвено-поли 
тически дейци в Димитровград.

С оглед на това, че наближа 
ва времето когато трябва да се 
прилага основния закон за ут
върждаването и разпределени
ето на дохода и факта, че но- 
вия закон по нов начин трети
ра това, сказката предизвика 
жив интерес сред този ауди- 
торий.

предизвика 
на „Сточар” М. Б.

Формуляри на български език
езика па народността, Общин
ската
сродства за образци на българ 
ски. С това е направена още е- 
дна крачка по пътя на пълна
та афирмация на българската 
народност в общността на на
родите и народностите в наша 
та страна.

В органите на управлението 
в Общиноката скупщина в Ди
митровград се вършат подготов 
ки за печатане на формуляри 
и на български език. Досега 
се употребяваха само образци 
на сърбохърватски език. За да 
може и в администрацията да 
се осигури равноправието нз

ШШ
ме-

окупщина е обезпечила

Машините са застарелиувеличение
нара. Такава реализация може 
да стане в срок от 2 години.

В информацията за пробле
мите на образованието и въз
питанието на ученическата

екият комитет на младежта, 
младежките активи и общест
вено-политическите съвместнос

М. Бакич М. Б.ти.
и

работническа младеж се каз
ва, че в града още няма усло
вия за организиран живот на 
младите, за сближаване на ра 
ботничеекдта и учащата се 
младеж. Макар самодейността 
да не е загубила силата си на
образователно-възпитателен и 
културен фактор за нито една 
младеж, напоследък, в това от 
ношение няма резултати. При 
чините тежат в липсата на иии 

в слабите материал

БОС И ЛЕГРА Д

Жените и обществената им дейност
Наскоро Изпълнителният съ

вет «а Общинския отбор на 
ССРН в Босилеград ще разис
ква за обществено-политичес
ката активност на жената в ко 
мулата. По този повод беседва 
хме с Виика КОНСТАНТИНО
ВА, председател на Секцията 
за обществена дейност ма же
ната.

Според пея, обществепо-поли 
тическата дейност на жената в 
комуната е незадоволителна, по- 
много причини.

Въз основа на обществените 
норми жената има еднакви пра 
ва. В действителност обаче то
ва не е така. Материалното ра 
зшнце, общата стопанска изо
станалост и някои консервати
вни схващания са сериозна 
спирачка на обществената афи 
рмация на жената в Босилек 
градска община.

Другарката Константинова е 
на мнение, че трудностите, с 
които се среща организацията 
за обществена дейност на же-> 
мата в комуната могат да се 
преодолеят, ако се застъпят 
по-сериозно и обществено-по
литическите организации. Та
къв е и случая с материално
то положение и заемането н.а 
жените.

Тези данни говорят, че анга 
жираността на жената е оста
нала на равнището от преди

Предимство се дава на мъжете, 
макар че в много случаи те имат 
по-слаби квалификационни и 
други условия за работа. От 
722 заети в стопанските органи 
зации само 64 са жени, които 
са заети още от по-рано. В ггО 
следните няколко години са за 
ети само 6 работнички и то в 
услужните дейности.

В обществените служби: про 
светата, културата, здравеопаз 
ването, общинската администра 
ция и др. от 317 заети само 89 
са жени. От тях 7 са с виеше, 
14 с полувисше, 39 със средно, 
10 с Непълно средно образо
вание и 19 неквалифицирани. 
Това говори, че жените имат 
по-добра квалификационна 

структура от мъжете. Но въ
преки това, и в тези служби 
няма нито една жена на ръ
ководно место.

И в представителните органи 
жените са малко. От 56 отбор 
•пика в Общинската скупщина 
само три са жени. В работниче 
оките съвети, различните коми 
сии и местните общности няма 
достатъчно жени - представите 
ли. В органите на работниче
ското самоуправление има само

циатива и
средства за тази цел. Нера 

ционалното ползване на 
бодното време от работническа

ни
сво-

които та младеж носи значителни по
следствия. Също и учащата се 

въпреки че е в по-бламладеж
гоприятцо положение, няма ус 
ловия да може с организирани 
самостоятелни акции да дейс
твува идейио-политичеоки, кул 
турно и възпитателно върху се 
бе си и върху другите. Конста 
тира се че учащата се младеж 
малко познава обществено-ико 
комическото развитие на среда 
та. Вместо теоретически изло
жения учениците трябва да по 
сещават предприятията, да се 
запознават с тяхното производ 
ство, проблеми,

реформата и нейното влия
ние върху .някои промишлени 
отрасли. Също да се запозна 
ят с работата на органите на са 
моуправлението. Те не присъс 
тват на сесиите на общинската 
скупщина, т.е. не доживяват
нашата действителност на ре-

със задачите Винка Константинова 
тогава всички форуми на об
ществено-политическите орга
низации във федерацията и ре 
публиката са се ангажирали 
да се промени отношението 
към жената, като й се даде за 
служеното место в обществено 
-политическия живот.

на

1 В. в.8!



Г

Международнасцена
>

ВИЕТНАМ — ТО НЕ Е ВОЙНА, А КЛАНИЦАПОСЛЕДНАТА^
СЕДМИЦАЙШЖ<г

риканците и южновиетнамски- 
те власти се отнасят към пле
нниците?

— Имате .право — често пра 
вим анкети и те ни 
че 80 на сто от повредените са
жертви на 
канските и южиовиетнамски во

в базатаКогато се 
Квант Нгай човек почувству
ва необикновено напрежение и 
изчакване. Това личи ■ и по ли 

на тамошното население,

слезе показват,

Прелом във Виетнам Имал съм възможност даакциите на амери- видя как постъпват към плене 
.иите в сраженията. На 
за Квант Нгай спрях в базата 
Да Нанг. На летището видях, 
как от един цивилен самолет 
изкарват четирима войника от 
Виетконга. Бяха ги вързали с 
жица около лактите и ръцете, 
а през главите бяха им сложи 
ли чували за пясък. Пленни
ците вървяха несигурно, защо 
то вкупом бяха вързани с ед
но въже. Всичко това става-

пътяцата
и на американците, които се 
намират тук. Улиците са пус
ти още от седем вечерта хо 
рата се готвят за 
нападение с миномети или ра
кети. Л сутринта всички са съ 
ши, защото малко се спи.

В такава обстановка е воден 
жертвите

иск и.
_ Който не е видял тукаш-

болници, трудно може да 
си представи бедата и мъките 

се. В болница
Вест па годипата е решението за прекъсване па бомбар

дирането на ДР Виетнам. Тя вече дълго се очакваше с нетър
пение. Защото инак не можеше и да бъде. Виетнамският на
род със своята храброст и упоритост доказа оправдаността па 
борбата за свобода и независимост. Борейки се против по-мно- 
гочисления и по оръжие по-силен враг, виетнамците показаха, 
че борбата на народа за свобода е пеушицожима.

Повече от едпо десетилетие тази страна изгаряше в огъ
ня на борбата, която удиви света и която се превърна в една 
от най-славните епопеи в историята. Половин милион амери
кански и други войници на територията иа Южен Виетнам не 
можаха да стаиат бент на една революция, която намери сили 
и търпение да изтрае в усилията, които ос граничеха с човсп' 
ките възможности.

Решението за прекъсване па бомбардировките над ДР 
Виетнам — представлява не само разумпа крачка, по и реално 
съглеждане на едипетвения път към мир в тази страна. По
точно, и една велика сила като САЩ, най-сетне стигна да убг 
ждението, че по пътя на прилагането па политика от позици
ите на силата пе могат да се осъществяват решения. Във Вист 
нам бе утвърден човещкият фактор — като най-значителен 
фактор на една освободителна войпа. И тъкмо затова всички 

'ония, които днес се борят за независимост на своите страни 
ще останат големи длъжници па Виетнам.

Разбира се, не трябва да се губи от предвид факта, че 
всеки народ в някое време от своята история, е бил в известен 
смисъл принуден да се бори за своята независимост и свобо
да и да понася жертви. Онова, което бе направено във Виет
нам сигурно има историческо значение. И именно затова пред
стоящите преговори ще трябва и те как да държат сметка за 
този факт.

иите
евентуално

на лекуващите 
с тристо легла се намират и 

— значи 
на легло. Де-

до осемстотин души 
по двама-трима 
ца и възрастни лежат в едни1 
помещения, мнозина пък извън 
помещенията, очаквайки да до 
йде някой да

.. Но трябва да разбе- 
вече 20 го

и този разговор за 
от войната и условията на жи 

населението от Юженпот на поим окажеВиетнам.
Какво е положението по

хиругичсското отсичане 
части на жертвите от вое

нните действия?
— Само в областта на Кванг 

Нгай има над 4000 души, иа ко 
отсечени ръце или кра 

смятат и бегълци- 
тях има и деца.

ше при жестокия пек на тропи 
ческото слънце.мощ •

ром, че този народ
във война и е свикнал 

стрелбата, убиването, с та 
кланица. Младите 

и не знаят за друг

отно- Пленниците 
на място цял час. Е-шснис стояха

дии полицай 
след това дойде при тях, раз
хлаби жицата, която засичаше

дими е 
със 
зи човешка

па южновиетнамец

поколения 
начин па живота.

— Много хора идват 
шия център с откъснат 
или ръка, с някаква 
която опира кръвта. Това 
вършат хора, които не са спе
циалисти. Те иаправо 
ръката или краха, 
раната и работата смятат 
свършена. Последиците от

или костта

месата им, и им позволи да пов 
дигнат с ръце чувалите, за да 
не се задушат от нажежения 
въздух. После ги отведе на ся 
нка. донесе им хляб и вода. Но 
щом двама американски войни 
ци забелязаха това.

ито са в на- 
крак 

връзка.
ка, като се 
те. Между 
Впрочем жертвите са иа разли 

от тримесечни гочиа възраст 
бебета до седемдесет годишни 

Имало е случаи да се 
12-месечни

затичахаотсичат
позашиятстарци, 

слагат протези на 
бебета.

към пленниците и им взеха во 
хляба. Питах ги защоза дата и

правят така, и те ми отговори 
ха студено, че им е заповяда
но на пленени виетканго—ци дп

то-Числото на жертвите за- 
воениите действия ва са страхотии 

е малко съкратена и 
от месото, или пък месото ви
си сбръчкано повърх костта.

— Виждали ли сте как аме-

ввиси от
околността. Ако е въпрос до У 

има повече жер-
излиза

не дават храна и вода, докато 
не бъдат разпитани.и П, тогава 

тви сп. „Лиснер”— Не разбирам това У и П?
— Това са американски изра 

действия.
„П“ —

Парижките разговори между представителите па Хапой 
и Вашингтон не донесоха спектакулярни резултати. Но все пак 
се вярва, че САЩ нямаше да вземат такова решение ако не 
съществуваха контакти между двете страни във виетнамския 
конфликт. Не основавайки размислите за повото положения 
върху тези основи — все пак може да се констатира, че реше
нието на Вашингтон по отношение прекъсвпето па бомбарди
ровките е крачка по-близко до мира във Виетнам.

Искането на Ханой в разговорите за мира да вземе уча
стие и представител на -Освободителния фропт изглежда 
най-сетне е прието. Предполага се, че на същата маса щс сед- 

предста^ител на сайгонския режим. Така в разговорите
със забележка па Ханой, че у-

ДИМИТРОВГРАДзи за ношните им 
„У” значи тревога, а

нападение. Обикнове 
изберат някой сектор бли 

към него насо- 
си оръжия. Стре

ГРАЖДАНИТЕ РАЗРЕШАВАТ 

КОМУНАЛНИ ПРОБЛЕМИ
внезапно 
но си
зо до града и 
чат всичките 
лбата продължава например от 

часът. Целта местната общност, нито от Со
циалистическия съюз, а от гру 
па заинтересовани граждани.

По същото време се раздвц 
жва и акция за електрифици 
ране на една част на квартала 
„Сателит“. Средства за подмя
на на мрежата с ток с ниско 
напрежение са обезпечени 
комуналните дажби, крито гра 
жданите внасят при купуване 
то на незастроеяи площи.

В течение са разговори с про 
дприемачите по електрифици
ране на жилищните блокове.

Димитровград расте — и про 
блемите с него. Новите улици, 
новите селища се нуждаят от 
канализация, водопровод, елек 
трически ток и тн. Заинтересо 
ваните граждани запретнали 
ръкави. В една безименна ули 
ца и поселилите се семейства в 
продължение на ул. „Момчил 
войвода“ довеждат електричес 
ки ток със свои средства. Сто
йността на акцията по елек
трификация на двете улици 
възлиза на около 15 000 нови 
динара.

Интересен е починът за тази 
акция. Тон не дошъл нито от

полунощ до един 
е да бъдат изненадани войски
те на Фронта 
освобождение, за които предпо 

сектор. За

че
за национално

не и
ще участвуват четирима — но 
частието на сайгопския представител никак пе означава приз
нание на легитимността на един режим, който толкова злини 
е нанесъл на собствения си народ.

Разбира се не всички работи са ясни. Вярваме, че по
нататъшните усилия ще донесат оня минимум условия необхо
дими за осъществяване на окончателните резултати: призна
ването правото на виетнамския народ сам да решава за по-на
татъшната си съдба. Със своята борба, жертви и упоритиост —

лагат, че са в този 
съжаление от тези нападения 
страда най-много цивилното на 
селение... И на 
явяват вече по 50 до 70 души,

сутринта се
от

на които вече не може да се 
помогне. Броят на тия, 
не могат да стигнат до болни
цата, е още гго-голям.

— Предполагам, че американ 
ците правят много повече жер 
тви, защото имат повече оръ
жие?

които

той това и доказа.
Югославското правителство изрази своите надежди, 

предстоящият период ще донесе известно облекчение по пътя 
към окончателен мир във Виетнам.

че

М. Б.
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В голямата зала на културния дом, 
светла и тържествено украсена, делега 
тите влизаха развълнувани и заемаха 
местата си. Галерията заеха хора от 
Яйце, войници и офицери. Местата за 
делегатите бяха в партера.

Делегатите се запознаваха. Среща
ха се стари приятели, предвоенни сту 
денти, съученици или другари от слу
жбата в армията, поздравяваха се ста
ри воини, съборци от много боеве.

В същото време по бърдата около 
Яйце, по друмищата, които водят към 
града, партизанските части е по-голя- 
ма бдителност следяха неприятеля, го
тови да му попречат ако тръгне към 
местозаседанието.

ръце се дигна .срещу фашисткия „нов 
порядък” 
крепост
ръжи се с оръжието, което отне на не
приятеля.
това събрание трябваше да вземе реше 
«ия, които не оамо да отрекат тази жа
лка „независима държава” и този „нов 
порядък” и по своята свободолюбива 
същност означаваха нова страница 
развитието на отношенията между хо
рата, между народите.

Тържественият исторически момент

— разбунтува се в самата 
създаде своя войска, въо-

РЕПУБЛИКАТАРАЖДАНЕТО НА Само след няколко часове

пзправят и белосат стените, как залата 
пак да се доведе в ред.
За щастие, нямало повредени, и сума 
тохата траяла за кратко.

— В това време, си спомня Тодор 
Вуясинович, по-лесно бе да снабдиш це> 
лця фронт в Италия, отколкото за два 
три дни да се намери толкова стъкло. 
Но все пак, за заседанието залата бе
ше доведена в ред — със светли стък
ла, чиста, приветлива, хубаво дикорира 
на и топла. Всички места бяха нумо 
рирани, а дежурните готови. Бяхме си 
турни, че при идването на делегатите 
всеки от които имаше определено място 
къде ще седне, блъсканицата няма да 
наруши тържествения момеят..

В последния час, за заседанието би 
ли осведомени и членовете на съюзни
ческите мисии, за които бяха запазени 
места в галерията, където беше опрдг 
делено място и за членовете на парт^ 
зансюия хор. бойците и гостите, 
и населението от Яйце.

Срещи на старите бойци
Нахлуваше вечерта срещу 29 ноем 

ври 1943 година. По влажните и тесни 
улици на Яйце минаваха на групи, до 
легатите за Второто заседание нз 
АВНОЮ. Пътят ги водеше към сгра
дата на Соколокия дом, сега Културен

2. в
Несъобразителността на един боец ед 

ва не развали плана. Организационни
ят комитет още по време на поправя
нето на Соколокия дом го ползваше за 
различни програми, които обикновено 
свършваха с танцови забави. Подбра
ните програми се предавали тъкмо в 
дома, за да не излезне съмнителен.

По всички места на свободната те 
ритория на населението било добре из
вестно, че партизаните са твърде ак
тивни в организирането на обществе
ния живот. Театралните представления, 
танцовите и разни други вечеринки би 
ли радостно посрещани.

Така било и в Яйце в залата на Со 
колския дом още докато се водела бор 
бата. Такива представления били нещо, 
обикновено.

Но понеже наближаваше деня на 
заседанието, организационния комитет 
•настояваше последните седем дни в за 
лата нищо да не се организара за да 

художниците Джордгке Андрее- 
- Кун, Йози Санди, Божидар

В 19 часа залата изведнаж утихна. 
Придружен от членовете на Централ
ния
ния щаб, в залата влезе върховния ко 
мендант Тито. Неговото идване делега-

комитет и членовете на Върхов-
Пъст-ьр състав на заседателите

Към 19 часа залата беше пълна. Де 
легатите бяха по местата си. В гале
рията пееха младежи, залата шумеше. 
Очакваше се идването на върховния ко 
мендант и започването на заседанието.

Опомняйки си за тези исторически 
дни, Родолюб Чолакович разказва:

— Това беше необикновено събра
ние и по външния си вид. Между при- 
съствуващите делегати имаше посре- 
бряли глави и голобради момчета, ра
ботници и професори, селяни и гтисате 
ли, висши офицери от Армията и оби 
кновени бойци, свещеници — право
славни, католици и мюсюлмани, жени 
със селски забрадки и студентки. По- 
вечето от делегатите бяха с униформи,

тите и лрисъствуващите поздравиха из 
правени с дълготрайни и бурни ОЕ*ации. 
Гърмеха възклици и аплодисменти 
Тито и Народоосвободителната войска. 
Залата заехтя от химна „Хей славяни”. 
От галерията пееше хорът на партизан 
ския театър под ръководство на Оскар 
Данон.

на

На трибуната застана д-р Иван Ри
бар, председател на Изпълнителния ко 
митет на АВНОЮ. В залата заца-ри дъ
лбока тишина. Настъпи велик, истори
чески момент за югославските народи.

както

могат 
вич
Якац и други, най-добре да декорират 
тържествената зала за заседанието.

По време на последното представле 
ние се случи, нещастие. По време на тан 
цовата забава, на един боец изпадна бо 
мба и се търкулна на пода. Като вид
ял видял това един, викнал да бятал. 
В паниката, която настъпила, залата за

— Другари заседатели, откривам 
второто заседание на Антифашисткото 
вече на народното освобождение на Ю- 
гославия_. ..

Най-значителното събрание в най- 
новата история на Югославия започна 
с работата си.

— Д-р Иван Рибар изнесе пред за
седателите отчет за работата 
АВНОЮ от основаването му. Говореше 
ощжойно, но с решителен и убедителен 
тон. Делегатите поглъщаха Асяка него
ва дума. Пред тях стоеше и говореше 
човек, който в тази борба загуби всич
ко, което имаше ...

запасали револвери, но имаше и така 
да кажа, цивилни; виждаха се черно- 

сту-, горски шапки и босненски шубки и по 
няко« фес и работнически каскет. Но 
събранието беше необикновено и по то
ва защо бе свикано. Тази територия е 
съставна част на така наречената „Не
зависима хърватска държава”, която

дом, която за тази историческа вечер 
беше специално подготвена. Беше
дено и дъждовно. 

Падаше нощта, намиг опустя. Мнозина избягаха през про 
зорците, чупейки стъклате. Експлодира 
лагга след това бомба пълно разрушила

но светлина не лу 
мваше. По заповед на Върховния щаб,
в целия град електрическия ток беше 
изключен освен в културния дом. Но 
и неговите прозорци не светеха. Бяха 
добре затъмнени, за да не ги забелязат 
фашистките замолети, които бяха чести 
гости на този малък градец.

залата.
Пак всичко е готово
В организационния комитет завлад 

яло отчаяние. Къде, за толкова кратко 
време, да се намерих стъкло, как да се

пък бе съставна част на така нарече
ната Хитлерова „непобедима европей
ска крепост”. Това събрание пък пред
ставляваше народ, който с оръжие в —-Следва —
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РЕДАКЦИЯТА ПИТАI От този брой започваме с рубриката „Редакцията пита”. 
Тя ще съдържа отговори на актуални въпроси, които ще по- 

Ц ставяме на най-компетентни лица в областта, към която се от- 
= нася въпросът. Тези въпроси ще поставяме и по ваше искане. 
= Затова ни пращайте такива до редакцията в Ниш, или до ко-
Ш респондентите >в Димитровград и Босилеград.

Нашият първи въпрос е:

В какво с същността на данъчната политика на ОС в 
Димитровград по насърчаване на занаятчийството в селата?

Предсодатглят на общинската окупщина в Димитровград 
Ц даде следния отговор:

— Миналата година общинската окупщина обсъди поло
жението на занаятчийството на село. и се насочи към насърча
ването му. С неотдавнашното изменено решение за данъците и 
облаганията тази насоченост е по-уточиена.

I

= Става въпрос, че имаше
= свои работилници в близките села, за да се ползват с облек- 
Щ ченията, които се предвиждат. С новото решение това^ облек- 
= чение ще важи само за работилници в села. които са най-малко 
= четири километра отдалечени от града.

които откривахазанаятчии,

I Общинската скупщина реши данъкът на селските заная-? 
= тчии да се определя в договор на занаятчията с компетентна- 
= та служба. Прл това се има предвид големината на селището, 
Е какви са възможностите и условията за работа, колко раФота 
= ще има и пр. Такъв подход дава възможност данъчната по- 
Е литика да бъде по-гъвкава.

1 Резултатите са налице. Занаятчийството на село оживя-
Е ва, а броят на занаятите се увеличава. На село сега има бра- 
= вари, колари, налбанти, бояджии, тенекиджии; зидари, сто- 

лари с обикновен алат; даракчии и др-

Съвременни машини — висока производителност
НА СТОПАНСКИ ТЕМИ

СТОПАНСТВОТО В ИДНАТА ГОДИНА Собственици на караджейки, на казани, триери и др- пла 
паушал, б§з оглед дали са в града или на село.Е

щат данък в
= За воденици на реки се плаща по паушална основа.

За тази своя данъчна политика общината има две при-IВ края на миналия месец под 
председателят на Съюзния из-: 
пълнителен съвет Киро Гли- 
горов в експозето за икономи, 
ческата политика в 1969 годи
на очерта общата картина на 
по-нататъшното ни стопанско
то развитие. Макар че това не 
е окончателен документ за ос 
новните пътища на развитие-, 
то в 1969 година, експозето на 
Киро Глигоров дава отговор на 
основните въпроси, които ин
тересуват всеки наш производ 
ственик и гражданин.

Задачата в областта на ико
номиката през идната 
ще бъде: да се увеличава прс! 
изводството с по-бързи темпо
ве и да расте износът на чуж 
дестранните пазари, при нама
лен растеж на вноса. Във връ 
зка с това се очаква общо уве 
личение на заетата работна ръ 
ка, предимно на специалисти и 
повишаване на жизненото рав 
нище.

Всичко това може да се осъ-

? БЕЛЕЖКА

ществи при условие обществе
ният продукт да се 
7—8°/о,
осъществи 7,5—8,5%> 
ние на производството, а земо 
делието — 3—4°/о.

Тъй като продукцията не мо

соки разлики в цените или на 
увеличи монополно положение.

В идната година ще се на
стои да се окаже по-ефикасна 
помощ на по-неразвитите кра
ища, като на Фонда ще се да- 
дат компетенции за осигурява 
не на заеми и други видове 
средства за по-уокорено разви 
тие на тези краища.

Общо казано 1969 година в 
нашия стопански живот ще бъ 
де година на по-сигурен стопа 
ноки вървеж.

= чини:като промишлеността I . — Стреми се да създаде условия на производствениците 
= от село леко да поправят овоите оръдия за производство, да 
Щ си повършат и други работи, които са свързани са производ- 
= ството и разните видове услуги. .

увеличе-

=же да се погълне само от вът
решния пазар, - предстои да се 
увеличи износът в чужбина, 
при по-бавен растеж на вно
са. Износът трябва да е по-го- 
лям с 10—12%, а вносът само 
др 7°/о.

Идната година ни носи „мир 
ни” цени. Това значи, че запо
чнатата стабилизация, чиито
резултати се почувствуваха 
най-добре тази година, ще лро ПРЕД ЕДИН ЮБИЛЕЙ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ 
дължи и през идната, което 
при реално очертаващото се 
повишаване на жизненото ра
внище на населението значи,
че югославянинът ще живее
„по-широко” през 1969 година.

За това частично трябва да 
допринесе и възможността в 
стопаноките и нестопански дей 
ности да постъпят на работа 
нови хора. към 2 да сто от се
га заетата работна ръка. Ки
ро Глигоров подчерта, че пре
димство ще имат младите спе- зането на първия вестник на

български език у нас.
През януари 1949 година, пре

отли-— Редом с това общината има предвид и друго —
Ш ването на работната ръка от село, която сега е по-смирена и

хора да се задържат назарад това се явява нужда младите 
село. Облекченията в такъв случай улесняват младите хора

занаятчийство иЕ освен със земеделие да се занимават и със 
= да живеят по-добре с доходите от две дейности.
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година

Двадесет години печат на български език
нието у нас, се яви като рав
ноправен партньор на обществе 
но-политическите организации 
в креирането на политиката 
на българската народност и пд 
добрение на самоулравителния1 
механизъм в комуните. Вест
никът стана не само информа 
тор но той оказа силно въз
действие върху образованието 
и издигането на културното ра 
в нище на гражданите. В това 
■направление особено внимание 
оказа детския вестник „Друга 
рче“ сред учащата се младеж 
като пръв помощник на уаени 
ците в училището за възпита
ние и образование «а подраст
ващите поколения.

Затова, когато през януари 
издателството „Вратство“ чест 
■вува 20-годишнината на печа 
та на българската народност, 
този юбиле* ще има по-широ
ко значение. Това ще бъде 
всъщност юбилей на общнос
тта в която живее българска 
■народност и на цялата култу
рна и политическа общност а 
СР Сърбия, където той се раз 
ви и оформи, и допринесе зй 
обогатяване на културния и по 
литически живот в нашата ст
рана, която последователно во 
ди борба за национално равно 
правие на всички народи и на 
родности.

Тези дни Издателският съвет 
на „Братство и Изпълнителния! 
отбор на ССРН — Босилеград, 
основател 
■взеха решение за чествуване 
двадесетгодишнината от и изли

печат излезнаха и първите ли 
тературни творби на. българи в 
Югославия, като принос не са 
мо към културата на българ
ската народност но и по-широ 
ко — особено в укрепването на 
братството и единството.

т^т '•"Н; ■" ^

Издателствотона2
2Защо се

циалисти.
Кои са възможностите за за 

емане на нова работна ръка? дц двадесет години, в Белград 
На първо място това ще е ин 
вестирането в спомагателните 
дейности, от които има нужда 
в нашата „страна. Има изгледи 
федерацията да не взима обла 
гането върху личните доходи 
от предприятията, които в опо 
магателните дейности откри
ват нови работни места и уве
личават работната ръка.

Редом с тези облаги се изтък 
ва, че е необходимо в програ- 
мите за модернизиране на прс* 
дприятията да се планират сре 
дсгва за заемане на работа и 
за преквалификация на изли
шната работна ръка.

Има възможност за по-зна-

| закъснява?
2 Напоследък навсякъде се 2 
2 говори за приемането на 2 
у млади хора в Съюза на'ко-^ 
^ мунистите. Разговори за то- ^ 
^ ва се водиха и на заседаии- ^ 
2 ята на местната партийна ^ 
2 организация в Звонци. Бе ^ 
2 казано, че партийните клоне ^ 
2 нове по селата трябва да с 
2 направят нужните подгото- /. 
2 вки за приемане на младс- ^ 
2 жи. Тази работа е з»върше- ^ 
2 на отдавна. На въпроса дс; ^ 
2 местната организация кога ^ 
2 ще стане приемапето отго- 2 
2ворът винаги е бил 11 а ^
2 следващото заседание. А за ^ 
2 седанията минават и па кое ^ 
2 следващо ще стане това, ни / 
2кой пе знае. Секретарите пай 
2 клоновете вече не знаят ка/ 
2 кво да кажат на младежи- ^ 
2 те. А защо се чака, не зна- ^ 
2ят и члеповете па секрета-^ 
Триата на местната организа^ 
2ция, защото дълго не са се ^ 
2 събирали. 2постъпка 2

—22
излезе първия брой на в. „Глас 
ма българите в Югославия“. С 
това започна издатеската дей
ност на български език в Юго УИ1Р1Я1В:!

рьмреалн шраненя тенЬк-т^иа 
5 %м всеС.Трамм«угог$и нК-Шщ ш

2
■славия, която продължава до 

днешни дни. В тази малка ис
тория на журналистиката на 
българската народност, освен 
„Глас на българите“ (1949-1954) 
се появиха и седмичния вест
ник „Свобода“ като орган на 
Околийския отбор на ССРН за 
Пиротска околия (1955), Брат
ство", като орган на ССРН за 
българската народност от Бо 
силеградоко, Димитровградско, 
Бабушничко и Сурдулишко. 
„Братство“ започна да излиза 

чителни обществени строежи- като продължение на „Глас на 
през годината, които винаги се българите“, а по-късно бе ос- 

от повече работна ръ- иован и детския вестник „Дру
гарче”.
Издателство „Братство от 1962 
година разви публицистична 
дейност, а през 1967 година за 
почна да излиза и списанието 

отнасяха „Мост“. Излезнаха от печат и
творби'

на от българската народност, 
публицистични и научни тру-

.Vшш
■ • - - ■

- :
■'V.',":'.'-',,.-  ̂ :■

гф-1

2 к
и*о

нуждат
ка. Например Федерацията ще 
осигури гаранции за заеми от 
Международната банка за стро 
еж на шосета.

Стопанството ще се освободи 
от облагания, които 
значителни средства от натру- . първите литературни 
лването му. - Съюзният изпъл
нителен съвет предлага за та-

Факсимилс па в. „Глас на 
българите"

Изданията на българоки език, 
особено в „Братство”, който 
започна да излиза в периода 
■на развитието на самоуправле-2 Б. Николов2 Дали с такава 

2 не оставяме лоши впечатле-й 
2ния У младите хора? Дали ^ 
2 няма да ги разколебаем в 2 
2 началото на тяхната въоду ^ 
2шевност? И не заслужаваме^ 
2ли критика? ‘
2 Младежите приказват, дай 
2 ват ни да разберем, че при-й 
2ети в СКС или не ,те с ра- 2 
2 ботата си доказват, че оби- ^ 
й чат партията и искат да ста ^ 
2 иат нейни членове. ^
^ Дали пс трябва да се из- ^ 
2 виним на младежите за та- ^ 
йзи голяма грешка? Или пс^ 
2 трябва ли да се отговаря^зг^ 
2 това? К. Гюров й
*ХХХХ\ХХ\ЧХХХХХХХХ\>ХХХХХХХХХХХХХХХХХ\ЧХХХХХХХ

2

Събрание на общността на 

гимназиите в Сърия
дове.

Историята на журналистика 
народност

зи цел:
— Да се намали размерът на 

облагането върху л. доходи за! 
Федерацията от 4,7% на 3 /», 
да се отмени облагането за из 

обновяване на Ско 
Съюзният бюджет, ос- 

за народната отбрана, да

та на българската 
е кратка, но тя е тясно свър
зана със свободния живот на 
българската народност в соци
алистическа Югославия. Печа 
тът на българската народност 
с внимание следи и отразява ус 
пехи на народността в стопано 
кия и културен живот, 
той стана хронология на раз-

2
нна система в образованието и 
приложението на Закона за 
средното образование и финан 
сирането. По тоя случай учас
тниците на събранието напра
виха остри критически забеле
жки върху Тезиаите за образо 
ванието, намиращи се на все
общо разискване.

Общността на гимназиите в 
Сърбия, която съставляват 154 
училища в републиката, тези 
дни за пръв път в Нови Сад 
проведе годишно събрание.

Освен приемането на статута 
на общността и годишния от
чет, централни точки на днев- 
■ния ред бяха Тезиоите за еди-

граждане и
пие, а
вен
запази тазгодишното равнище.

Все за същата цел е предло 
това — да се изнамерят мерки 
за отнемане на доходи, които 
са резултат от неоправдано ви 
жено всички бюджети да 
бъдат по-големи от растежа на 

стопанството, както

Такд

воя и документ за правилно, 
не разрешаване на 

въпрос. На страниците на този
националния

дохода в
Стрвшщв X
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51 ГОДИНИ ОТ 0КТ0М0РИ ВНе тежи само пенсионеритемежду народното 
една

историята но 
работническо движение 
социалистическа страна се на
ложи военно върху друга по- 
малка социалистическа страна. 
Затова Централният комитет 
на СЮК, оставайки верен на 
Октомври, по този повод изтъ
кна, че социализъмът е в пре
ломен исторически момент и за

Навлизаме във второто пет- 
десетлетие на Октомври! 
Изминатият път от Октомври 

1917 до днес е път на постоя- 
Оорба на международния

спеч 
болница,

ремани дома, а парите не сти
гат и сега. За приправник оба 
че ще се вземе лице с медицин 
ско училище, за да се подоб
ри състоянието на медицински 
те кадри.
Д-Р. ЧАМПАР: „ПРЕСТОЯТ Е 
НУЖЕН ..

С хирурга Чампар приказ
вахме за оплакванията от пре 
стояването в болницата.

— Има престои, каза. Но те 
са необходими. Не по други 
причини освен чисто медицин 

Болният трябва да се при 
за операция

предстои още две години 
циализация в друга 
за да бъде правомощен хиру 
рг. В такъв случай, каза уп
равителят, ще имаме

Босилеградско. Добави, че 
пречи за нормалната

Босиле-За здравния дом в 
град не се чуват добри работи. 
Носят се слухове, поставят се 

които все още оста- 
от-

нна
пролетариат и народите от пе
тте континенти за заветите на 
Октомври. Бъдещето също та
ка принадлежи на Октомври. 31 
това в деня на Великата окто 
мврийска революция се връща 
ме към ония славни октомври *" 
йски дни, когато работническа Агг-, Я 
та класа в Русия в съюз с бед : Л

■4-:и
'Щ>'Ж я, ■ 'I

въпроси,
ват отговор, защото не се 
правят ма истинското място. 

Казват, че неотдавна една же 
дългия

хирург
от
това не
работа в хирургическия отдел. 
НЕ Е В ДУХА НА НАСОКИТЕ 

Може да се направи забеле
жка, че присъствието на двама 
специалисти пенсионери в до
ма не е духа на Насоките. Та
ка се затварят вратата за мла 

Но в дома имат

ши оплаквала отна се
престой, който я струвал скъ- 

Не била оперирана ведна
га, а слод няколко дни.

На село хората дават кра- 
„Ойде воло“.

В града се търсят причини 
те. Някои казват, че д-р- Ча
мпар не я оперирал, защото ча 

върне лекарят Аиа- 
То,| бил стажант при Чам-

по.
■гните селяни под ръководство 

на Комунистическата партия л 
великия Ленин, свали властта 
на буржоазията и установи 
властта на трудовия народ.

Двадесет и пети октомври (7 
ноември) 1917 година стана най 
светлата дата в историята на 
световното работническо дви- 
жение. Точно на 7 ноември в 
10 часа и 45 минути вечерта 
Втория конгрес на Съветите 
съобщи от Смолни, че властта 
е преминала в ръцете на Съве 
тите и е установена диктатура 
на пролетариата. От този мо
мент до днес с всеки изминат 
ден, месец и година идеите на 
великия Октомври овладяват 
нови пространства, мобилизи
рат нови бойци за социализъм,
•печелят нови победи. Ако на 7 това в Резолюцията на Десе- 
ноември (1917) бяха разкъса^ тото заседание на ЦК на СЮК 
ни веригите на робството в Ру се казва: 
сия; по време на Втората све 
товна война веригите на роб-/ 
ството бяха разкъсани в още 
много страни в Европа и Азия.
Работническата класа на Юп1

славия приветствува Октомври нанието на огромно 
и го прие и като своя победа.
Над 30 000 югославяни участву 
ваха във Великата октомврийч 
ска революция. Под влиянието 
на Октомври в страната се съз 
даде силно революционно дви 
жение. Комунистическата пар-/ 
тия на Югославия започна свр 
ята организационна работа за 
сваляне на буржоазията в своя! 
та страна. Започна борба на 
живот и смърт против ония, 
които не зачитаха правата н;1 
работническата класа. Затвори 
те и концлагерите бяха пълни! 
с бойци за освобождение от 
робството на фашизма и капи 
тализма.

В годините на Втората света 
вна война Комунистическата 
партия на Югославия начело с 
Тито поведе четиригодишн;! 
борба за окончателно освобож 
дение на поробената страна. В 
сърцето на Европа, когато хит 
леристите бяха пред Москва, в 
историческия град Яйце, на 29 
ноември 1943 година бяха сло 
жени основите на днешна со
циалистическа Югославия 
ше създаден АВНОЮ. Искрите 
на Октомври, пръснати из Ев
ропа, прерастваха в пожар. В 
тези славни години за югослав 
ските народи .Октомври се че-

V; тъп коментар:
ски.
готвидите лекари, 

обяснение, което изглежда ол- 
постъпка на Съвета.

конкурс,

трябва
психическа под-изследване и 

готовка, за да няма комплика- 
ции. Само спешните случаи се 

без отлагане. От дру

кал да се 
ми.
пар. Други се питат защо тога 

Чампар се плащат 400.000 
стари динара, когато Амани о- 
лерира. Трети — защо има там 
двама пенсионери, когато мо 
гат да се намерят млади лека 
ри, а други добавят — няма ли 
най-сетне да се разрешат вън 
росите в администрацията, къ- 
дето са все хора с малък ценз. 
Много въпроси.

равдава
За лекар е имало 

се явили: пенсионер,
лекар, който за

ста-.. но оперират 
га страна единични операции 
са много скъпи за самия дом 
и ако случаят не е спешен, не 
бива да се пренебрегват разхо 
дите. Всички тук знаем какво 
са 4.000 динара за нашия сел
янин и винаги настояваме пре 

многодневни,

41 ва на жапт и един 
да стои. При това положение пе 

лекар Кирил По 
лекар Кирил Пс;

. I иеионираният
пенсионерият

е необходим, защото иначе 
двама лекари. Да

поп*■-.

остават само 
же и процедурата около осво
бождаването му от 
е комплицирана,

л.:-'
длъжност

стоите да не са 
Даже тези, които сами плащат 

предимство при оперира 
Тях ги оперираме най- 

Впрочем толкова мо-

зарад лошо 
за постъп|Лр съставените актове 

ване на работа. Иначе това не е 
пълна работна ръка, защото 
той едва ли може да тръгне 
да оказва помощ в далечните 

пя ив съобщения

имат 
нето. 
напред.
жем да направим, за да нама
лим разноските им.

ЗАЩО Д-Р ЧАМПАР, А ИЕ 
ДРУГ?

В. И. Ленин през 1917 година

В здравния дом получихме от 
говори. Д-р Чампар наистина

месе- сола, където 
Неговата, работа е повече в ам 
булаторията и в града.
НЕ ТЕЖАТ САМО ПЕНСИО
НЕРИТЕ

получава 400.000 динара 
чна заплата. Има закуска и 
обяд, гараж за ползване и оси 
гурено жилище, което сам си 
плаща. Това е всичко. Когато 
е трябвало да напусне, зарад 
изтичането на договора, бил 
необходим конкурс за нов ле
кар. Съветът на дома рещил: 
^не трябва конкурс“ и приели 
д-р. Чампар за още една годи

КАК ДА СЕ РЕШАТ ПРОБ
ЛЕМИТЕ?

„Социализъмът стана светоп 
на практика, чиято сила и вли 
яние дават печат на световно 
то обществено развитие. Идеи 
те на социализма овладяха съз 

болшинс
тво на човечеството. Неудър
жимият напредък и постоянно 
то укрепване на силите на со
циализма се изразява в социа 
листическите революции от Ок 
томврийоката, с китайската и 
югославската, до революциите 
в редица други страни, които 
тръгнаха по пътя на социали 
зма, в силното укрепване на 
ролята и влиянието на работ-» 
ническата класа в Европа и в 
целия свят, в победата на ан- 
тиколаниалната революция и 
в други обществени промени, 
които представляват част от 
социалистическите преобразова 
ния в съвременния свят..

Разивитието на идеите на Ок 
томври занапред ще зависи от 
творческото им прилагане от 
страна на всяка работническа и 
компартия според условията в 
дадена страна. Всяко натрапва 
•не на чужда воля и диктуван^ 
от един център ще спъва духа 
на Октомври.

Не можем да намерим оправ 
дание нито за-присъствието на 
пенсионирани лекари, нито на 
служещи без ценз.

Значи това са проблеми, ко 
ито трябва да се 
решението не е добро, ако пен 
сионерите се уволнят, а не се 
осигурят други хора. Нали пре 

няколко години нямаше хи 
цяло ■ Босилеградско бе 

тревога пред идващите

Изглежда, че пенсионерите 
не тежат повече от неуредени 
те кадрови въпроси в админи
страцията. Служещите са мно 
зинство в този дом. А мнозин 
ството произлиза оттам, че и 
на места, където трябват ме
дицински кадри, работят хора 
без този ценз. Самият правил 
ник е нагласен така, че изхо
дът е просто невъзможен. На
пример за
тел условието е: средно 
несвършено средно 
ние, а за касиер: средно или 
основно образование и пр. Ако 
нищо друго, поне за заместник 
е необходим човек с виеше об 
разование-юрист, икономист 
или лекар.

В дома, когато ги питах, за
що не менят нещо, ми казаха:

— Какво да правим с тези 
хора. Те трябва да получат ра 
ботни места в заведението» 
Ние няма такива освен тези, 
които заемат. Значи всяко до
веждане на нови хора, ще об

решат. Но

на.
Изпълняващият длъжността 

управител каза, че Съветът я 
не е поставил въпрос, че д-р- 
Чампар не бива да остане, но 
е имало несъгласия за искане! 
та заплата.

ди
рург и 
ше в
зимни дни. Да се намери хиру 
рг за Босилеград не е толкоз 

Хирурзи няма безработ 
който реши да дойде, си

заместник-управи- 
или 

образова-.
лесно.
ни и
гурно ще иска заплатата на 

Чампар. може би и пове-
АНАНМ ДЕЙСТВИТЕЛНО 
ОПЕРИРА

Истина е че д-р. Анани, ко
йто сега е народен представи
тел, извършва операции. Две 
години то« е стажант при хи
рурга, безплатно. До месец май. 
когато е работил като лекар, 
в амбулаторията, защото ня- < 
мало други, получавал хонорар 
от 60.000 стари динара. Но с 
идването на лекар, хонорарът 
е опрян. Стажирането му се 

' признава, а това значи, че му

Д-Р-
че.

Следователно тук трябва со-
прилиден, обмислен подход, 

което тежестта да падне вър
ху търсенето на местни кад
ри, защото изгледите да не ид 
ват като печалбари 
по-големи. А Босилеградско 
има доста лекари и вероятно 
има такива, които биха се вър 
нали в своя край.

са много

М. Н. НейковБ. Н.

бе ВЪВ „ФАБРАД”

ТЕГНЕ И РАЗКОЛЪТ
ствуваше в партизанските ча
сти, в отрядите и бригадите на 
новата армия, сред население
то на освободената и неосвобо 
дена територия. Попаднали на 
■нова почва, идеите на Октом- 
ври се обогатяваха с нов опит 
и мобилизираха хората също 
така, както през октомври 1917 
година при Петроград, Смолни 
и Москва. Югославската рево 
люция забележи важни победи 
ват равносметка за изминатия 
път и завети за своята дей
ност занапред.

Октомври е световно съби
тие. Тон значи началото на со
циалистическата епоха и за
това на всеки Октомври работ 
ничеоките движения и комуни 
етическите партии в света да 
ват равносметка за изминатия 
път и завети за своята дейно
ст занапред.

Октомври 1968 година празну 
ваме в изключително сложна 
и напрегната международна об 
становка. Мирът е в опасност. 
В такава обстановка всяко ра
ботническо движение и марк
систка партия трябва да преиз

жилища и че са получили за 
път 800 динара, а работниците, 
не могат да получат ни мини 
мална заплата.

Истината обаче е една — до 
като не се разчистят отноше
нията в колектива няма да има 
успех.

Какво предстои. Има ли из
ход?

Сигурно е едно — работниче 
•ският съвет трябва да издейсУ 
твува условия за работа като 
се отсрочат кредитите и 
сят нови. Изходът е и в хадр! 

■вото подобряване на финансо
вия и търговския отдел и в из 
бирането на директор, външен 
човек и специалист, който Да 
организира производството и 
да съдейства за издигане на са 
моуправлението. Когато 
тези проблеми работнически
ят съвет ще осигури пълна с! 
моутгравителност и добро про
изводство. Такд„ще се махнат 
причините за раздора и работ! 
ниците ще започнат да се бор
ят за качествено производства, 
защото в крайна степен от то 
ва зависи тяхното материално 
положение и съгласието в пред 
приятието.

те (така го наричат), защото 
правилникът не харесва на 
никой. По време на приемането 
нико» нищо не е направил той 
да отрази стойността на квали 
фикацията, на работното място 
отговорността и пр. А когатс) 
•се видя, уе някои лично са за 
сегнати започнаха да негодуват 
срещу правилника.

— Колективът не е осве|;о-, 
мен за най- важните въпроси 
на самоуправлението, нито за 
работата в производството. За
това допринасят службите и 
предприятието, които са длъжи 
да направят информации за ор 
гаците на самоуправлението в 
колектива. Тогава не е чудно» 
че самото самоуправление и 
целият колектив не са ефикас 
ни.

ги, а те обременяват хората и 
създават атмосфера на разкол.

— Групите се опитват да ра 
зединят и специалистите, кои
то настояват да помогнат на 
„Фабрад”. „Нас ни оставете на

сметки
си уреждайте без нас” — от
говарят инженерите. Групите 
водят колектива към погреш
ни пътища при търсенето н^ 
изхода от затруденията на пред 
приятието дошли и зарад гру
пировките. И работническият 
съвет е ангажиран да праща 
делегация в Белград да търси 

дава никой, защото всекиму са „помощ”. Известно е обаче, чр 
нужни пари. А „Фабрад” няма такава помощ отвън е против- 
пари. Даже ни толкова, колко реформна помощ. Имаше под- 
то е нужно да се отиде за склю готовки и за спиране на рабо- 
чване на договори за гтродаж тата сякаш някой друг е рабо- 
ба на готовите стоки. Значи тодател и като че средствата 
причините са тук. Те могат да за производство не са на коле 
се преодолеят, но с общи усич ктива.

Защо и кой подстрекава към 
това е работа на организация 
та на Съюза на комунистите 
да проучат причините, които са 
довели дотам, че нито един 
проект на правилника не е да
ден предварително за мнение) 
на членовете на колектива. За 
ради това се стигна дотам — 
правилникът за личните дохо 

/ ди да се приема, а след това да 
спират работите върху него. 
Миналия месец не може да се 
направи списъкът за заплати-/

Колективът на „Фабрад” най 
много измъчва въпросът има 
ли изход от трудностите, в кои 
то е изпаднало тяхното пред
приятие. Този въпрос интере
сува и другите трудещи се, за 
щото ако се стигне до закри- спокойствие, а своите 
ване над 100 работници ще оЗ 
танат без работа. За да не ста 
не това, трябва да се вземат 
мерки. Но какви?

Новите изделия на „Фабрад? 
браните и динамо-шайбите ей 
търсени на нашия пазар обаче 
„Фабрад” няма средства да сй 
осигури суровини. Вересия не

потър)

— Казва се, че злото идва от 
управата, че там са разделени 
и довеждат до несъгласие сред 
работниците. Това в интерес на 
колектива ли е? Ако до_сега 
той не е оценил ще го направи 
това когато стане късно и ко
гато найнмалко виновните изпа 
днат в трудно прдожение. Ня
ма да помогне и това, че няч 
кои обръщат досиетата на от-) 
делни хора, когато тях ги нян 
ма. Нито ще помогне__цускането 
на слухове, че специалистите 
си правят срещи по частните

лия на всички в колектива» 
Естествено най-напред на слу
жещите от финансиите и търн 
говската служба. А точно те 
изневеряват във „Фабрад”. И 
не само това. „Фабрад“ отдав
на щеше да има това, което му 
трябва ако имаше съгласие.

— Във „Фабрад” всеки е все 
знаещ, всеки е специалист за 
всичко.

— Отговорност няма.
— В колектива действуват 

групи, агитират, правят интри

реши

питат своето държание и дейо 
твие. Октомври особено сега 
трябва да намери творческо 
приложение. Идеите за мир и 
миролюбиво съжителство меж
ду народите трябва да залег-) 
нат в отношенията между мал 
ки и големи страни.. На днеш
ния Октомври можем да конс
татираме, че за пръв път в М. Б.
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ЗАБЕЛЕЖЕЛО В „МУЗЕЙ 25 МАЙ"
НАШИ КАРТИНКИ

ПОДАРЪЦИТЕ НА ТИТО КАДИЯЗА ЕДИН ■ ■ ■ ■
Всеки изложен предмет 

има
в му 

своя исто- Други канят 
тел да дойде на 
да посети 
учат, пионерски дом

Богата худо

своя любим учизея „25 май” 
рия. Тои символично говори за 
връзките на Тито с много на-

сетителия се сковава към огро 
мното число штафетни палки, 
които от 1945 година пристигат 
при президента Тита като по
желание за дълъг живот от 
всички югославски народи. Вся 
ка щафетна палка, направена 
от дърво, желязо, злато или 
кост, представлява художестве 
на творба. Минала през хиля
ди ръце и хиляди километри 
из нашата страна, тя става още 
по-значима като символ, кой
то свързва Тито и народа.

Разглеждайки Музея „25 
май” неволно потърсихме пода 
ръците на Георги Димитров 
връчени на другаря Тито. Ди 
ректорът на музея другаря Пе 
ро Бодрожа, по този повод ни 
каза:

Значи, заработка, а • не поли 
тика-

Затова често се стигало и до 
недоразумения между селяните 
и набавчика. Той искал да оп
ределя да изкупува на по-ни- 
оки цени (по 30 пари за кило
грам). А това излиза много ка 
то се пресметне колко килогра 
ма тежи 
много пари, за ония, които са 
в неволя. Но набавчикът си кг 
ра своето. Не иакал и да чуе 
мне*даето на набавчиците в с<> 
меделската кооперация в „Ди- 
митровгра“ и инспектора по па 
зара, които му помагали в ра 
ботата. Проявявал и грубости. 
Винаги държел на своето и ка 
рал селяните да дават добитъка 
по цените, които то« определи

Имало е и случаи селяните 
да не искат да отстъпят и до
битъкът им си оставал.

В Поганово изкупил само б 
бройки, а могъл е да вземе 
най-малко още толкова говеда 
четвърта класа. Но той гледа;* 
само своята сметка!

— Пета класа и край! — твър 
дел набавчикът.

Някои не искали да отстъпят-
Във Висок изкупил 49 крави- 

а имало е прие още 20, казват 
ония, които го съветвали да не 
прави така. Могъл е Да 
сметка и да е приел цената, ко 
ято предлагали производители 
те. Защото „стоезта е добра“. 
Впрочем къде и може да бъде 
по-добра от Висока.

На края какво се получило 
неизкупени 90 кра

Мине така отвреме-навреме 
в тези затънтени села в Дими 
тровградска община по някор 
важна личнодт — представител 
на някоя трудова организация 
представител на някоя фабри
ка, значи на нещо „голямо“. 
Дойдат така важни лица да 
свършат -някоя работа. Дойда- 
и оставят следи, за които след 
това селяните с месеци разказ
ват и преразказват. Понякога 
'от такива историйки стават и 
„вицове“, шеги и анегдоти.

Историята на набавчика на 
крагуевацката фабрика за пре 
работка на месо ..Пънвена зве 
зда“ още не е станала виц, а за 
анекдот не е зряла. Но следа
та, която оставил по тези краи
ща дълго ще личи.

А ето какво е било.
За материални резерви от те 

риторията на общината е тря
бвало да бъдет изкупени 250 
крави, а представителят на фд 
бриката, на който била възло 
жена тази задача, изкупил ср 
мо 160. Целта на тази мярка е 
била хуманна — да се изкупи до 
битъка на ония селскостопан
ски производители, които в та 
зи сушава година не са били и 
състояние да обезпечат доста
тъчно сено. Във всеки случай 
хуманна цел.

Но в бележника на набавян 
ка — такава цел не била забе 
лежена. При него важи сам-'/ 
чисто търговското правило: по 
добра стока, на ро-ниски цени! 
А за оня, който е в неволя то 
ва повече излиза на шантаж 
отколкото на помощ.

Набавчикът се държал като 
че изкупуването на едър доби
тък си е негова лична работа 
а не една необходима обществе 
но -икономи ческ а интервенция

рожден ден, 
училището, в което

и т.н.роди и отделни ръководители, 
представители на ония страни, 
които Тито посещавал 
президент на СФРЮ. 
ждайки тези подаръци, 
се пренася мислено в най-от- 
далечените 
Тук в отдела, където са поме
стени подаръците от чужбина, 
човек неволно се пренася в ис 
торията на тези народи, а ху
дожествените творби възбуж
дат асоциации за историческо
то минало на далечните афри 
кански и азиатски страни, в 
тяхната борба за независимост 
и свобода. Всеки от подаръци
те говори за една среща с дър 
жавните дейци, които предста 
вляват събитие от най-новата 
история на тези сграни. Тито- 
вото присъствие в тези страни 
значи огромна подкрепа на но 
воосвободените страни в тях
ната борба за независимост.

По витрините на музея са 
наредени подаръците, които го 
ворят за срещите с ръководи
телите на тези сграни. Тук е 
скулптурата „Шива Натарад- 
жа“, подарък на правителство 
то на Мадрас от Индия, пода
рък на Сукарно, Насеровия 
шах, подаръка от Бургиба — 
садло от Тунис, Мозаик от Ка 
ртагина, подарък от Хайле Се 
ласи, Златния меч от Судан, 
подарък от Върховния судан
ски главатар. Правят впечат
ление инструментите на бир- 
манския оркестър, подарък от 
Бирма, харфа от Малая, подир 
ък на Малайското посолство.

Редом с подаръците от 
чужбина личат подаръците и 
от нашата страна. Посетители
те с внимание разглеждат ма
кета на манастира Дечани. То 
зи труд на учителя Петрович 
е получил най-високи оценки. 
Не по-малки художествени 
стойности имат и нощвите от 
Охрид, които са изработени 
под влияние на народното из
куство и подаръка на Белград 
— макет на града от 18 век.

,Другарю Тито, научих се, 
че нещо сте болен ..

Децата от цялата страна са 
изпращали колективни и отдел 
ни подаръци на другаря Тито- 
Тук се намират ръчни работи, 
рисунки, писма, специално под 
готвени за другаря Тито. От

ествена галериякато
Разгле-

човек Художествените картини-по
даръци са събрани в отделно 
и представляват богата 
жествената галерия. Галерия
та разполага с най-много кар
тини от съвременни

е,\|Чо говедо. Това сахудо-краища на света.

югослав
ски художници и представля
ва всъщност преглед на модер 
ната югославска живопис. Тук 
има картини на Джордже Ан- 
дреевич-Кун, Марко Челебоно 
вич, Лубарда, Конович, 
Йованович, Мартинооки, Хеге- 
душич.

Пая

има

Щафетните палки в музея
— останали 
ви. Значи планът не бил изгу.>л 

зарад кефа на набавчи/_з
Посетителите обаче най-мно

го се спират пред творбите на 
Моша Пияде, особено пред кар 
тината „Лепоглава”, която 
вори за творчеството на Моша 
Пияде. И в най-трудните мо
менти от своя живот, 
се намирал в Лепоглавския за 
твор, той взел четката и 
литрата и създал жизнерадно-

— Някои най-близки и най- 
мили подаръци, между които и 
подаръците 
ров, се намират в квартирата 
на другаря Тито.

нен
който гледал на всяка цен,а

от Георги Димит-
го-

да заработи.I

М. БаккчБогдан Николовкогато

па- АКТУАЛНА БОСИЛЕГРАДСКА ТЕМА

ТЪРГОВИЯТА НЕ ЗАДОВОЛЯВА НУЖДИТЕстната картина, която предста- 
вява откъс от лепоглавския пей 
саж, в който затвореникът Пия

своятаде можал да види 
килия. Тази хубава картина е 
подарък от колектива на „Та- 
нюг”.

от

читайки, че това ще им обле:< 
чи трудностите. Ето защо и бро>: 
ните дефицити, които правят 
магазионерите са главно поради 
тези вересии.

Стоките се дават на вересия 
макар
лихва. Търговците предполагат 
че е по-добре така отколкото 
стоките да стоят по магазини
те. Обаче това позволява и о- 
нези потребители, които мате
риално са добре осигурени рр 
взимат стоки на вересия, а па
рите да си внасят в банка и да 
печелят лихви.
БЕЗ СПОРАЗУМЕНИЯ НЯМА 

УСПЕХ
Става ясно, че търговията с. 

намира в задънена улица, при 
наличие на бройни трудности 
С оглед на тези моменти нео- 
ходим е вътрещен договор меж 
ДУ предприятията в комуната, 
не с цел да се създава моно
пол, но да се уредят съвместни 
те сделки. Нищо не пречи на
пример да се оформи съвмест
на търговска служба, която да 
достацд стоки за всички мага
зини. По такъв начин е възмо 
жно да се премахне и вериж
ната търговия, която само пос- 
къпява стоките, а пълни джо
бовете на крупните търговски 
предприятия във Враня, Лесцо 
вец иХан. Значи доставките бц 
ставали непосредствено от про 
изводителя. Налице са възмож 
ностите за обединяване на ка
мионите и другите служби. То
ва са единствените изходи от 
неизвестността, в която се намм 
ра търговията в комуната.

В. Велинов

замразяват милиони оборотни 
средства, крайно необходими на 
предприятията. В момента в 
магазините само текстилни за
паси има на стойност от един 
милион н'0ви динара, 
реална лроценка те стигат за 
три години на босилеградското 
население, без да се прибавят 
нови контигенти. Още по-ряз- 
ки са примерите с някои сел
ски магазини, където има за-1 
паси от различни селскостопан 
ски алати за десет и 
години.

Това са абсурди на бооилегра 
дската търговия, които продъл- 

всяка нова доставка

Общинската инспекция по па
зара готви редица мерки, кои
то имат за цел да заздравят по 
ложението в търговията в ко-: 
муната.

Една от тези мерки, която ще 
бъде обсъдена на първата об
щинска сесия ще има широко 
действие върху търговията. С 
нея ще се уреди определянето 
на цените на дребно за храни
телните артикули, както и оп
ределянето печалбите, които мо 
гат да се слагат на стоките. Ед

В последния отдел са поме
стени подаръците на трудови
те колективи от нашата стра
на. Тук са макетите на нашите 
произведения, макети на локо
мотиви, вагони, машини, Посе 
тителят може за кратко време 
да се запознае с постижения
та на нашата промишленост и 
бързият ръст на следовенното 
индустриално 

Всеки предмет, направен като 
подарък за другаря Тито, пред 
ставлява високо майсторство на 
нашите трудови хора. Хората, 
които идват тук трудно се от
делят от малкия вагон на „Го- 
ша” от Смедеревска

Според
че на тях се заплаща

предмет личи детската 
искреност и любов към друга
ря Тито. Посетителите мина
ват край тях, любуват се на 
детоките рисунки и многоброй 
ните писма, в които всяко де 
те е написало онова, което чу 

обичания Тито.

всеки

повече

но такова решение сигурно ще 
стабилизира цените, а същевре 
мено ще запази потребителя от 

търговски спекули.

производство.ствува към 
Спираме- се над едно писмо, 

написано от седмогодишно де
те току що научило буквите. 
То пише:

„Другарю Тито, научих се, че 
нещо сте болен. Пазете се да 
не настинете. Аз бях болен пре 

майка ми

жават с 
на стоки. И още нещо. Друга-различни 

Това е необходимо и поради но рите от търговските предприя
тия правят по-голям брои път- 
ни-дневни отколкото има дни 
в годината. А пътните-дневни 
са наистина някой вид ослеие- 
ние. За тях се грабят търгов
ците, макър че по някога гц 
оправдават със стоки донесени
в една торба!

При такива обстоятелства ЦР 
гато и междусобната конкурен
ция се засилва, търговските ма 
газини все повече практикуват 
даваме стоки на вересия. Цо 
такъв начин те незаконно кре
дитират потребителите. В чек- 
межетата иа всички магазини 
се намират безброи тетрадки в 

се бележат дълговете

стоки, явяващи се ежеднОвите
вно иа пазара, различните на- 
бавтги цени и либералните въз- 

търговията при
паланка, 

който е направен в най-малкиди една седмица и 
говореше да не излизам 
ва бързо оздравях ... 
се и вие от настинка ..

можности на 
определянето иа продажбегштезато

Пазете подробности.
На края вниманието на гго- цетаи.

Очаква се също така въпрос 
ните мерки да подействуват за 
качествени изменения в търго
вията, която се намира в труд
но положение.

Мито една търговска органи
зация в комуната няма органи 
зирана комерческа служба, ко
ято да отговаря ца по-съвреме 
ните изисквания на търговия
та. При такава обстановка па
зара не се следи, а доставчици 
на стоки са всички редом — 
от магазинерите до директора. 
Доставя се и онова, което не се 
търси. Това са обикновено сто 
1си, които не са подлежащи на 
бързо разваляне.

Ето защо запасите от стоки 
се увеличават ежедневно, като

къде сте?Ловджии,
Това не е пръв път да се 

срещат диви свине във Висок. 
Обаче те идват близко до села
та като унищожават люцерната 
и младите дръвчета. Досега се 
предприемаха мерки за прого 

им, устройваха се хай 
не помогна. Ло

вджиите не успяха да убият! 
една. Затова трябва да се

От 20 октомври започна лой 
Във Висок има до 

ста регистрирани ловджии, но 
дивите свине се разхо 

На 27

•ния сезон.

все пак
ждат почти навсякъде, 
октомври група хора, които, пъ 

Сенокос за Камени
ни анетр 
ки, но нищо които

или това става на обикновени 
късчета хартия на които се из» 
писват дължимите суми и имена

тували от 
ца видяли недалеч от Камени-* 
ца три диви свине. Тъ» като 
било привечер хората помиел г) 
ли че са от Каменица. Затова

мито
предприемат спешни мерки зд 

унищожаване, защотс) та на дължниците.
Такъв начин на търговия <■ 

управленията на 
Обаче сигурно

ТЯХНОХР
загубите, които причиняват н.ч 
селското стопанство не са мад

тръгнали към .тях с намерение 
да ги закарат в селото. Но ко 
гато се доближили до тях те 
хукнали в гъсталака.

известен «а 
предприятията, 
е, че те са им разрешили, раз-

ки.
Борис Марков
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СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ

НУЖНО ЛИ Е ИЗКУСТВЕНО 

ВУЕЗИЧНО ОБУЧЕНИЕ?
ПОМОЩ ПРИ АВТО И ДРУГИ ЗЛОПОЛУКИ

ва се изкуствено дишане. Напо
следък се предпочита изкустве
но дишане с издишан въздух. 
То осигурява на пострадалия 
необходимото количество кис-

Статистическите данни пока- 
казват, че смъртността от тран
спортни злополуки и нещастни 
случаи вече се е наредила 
трето място — след сърдечно- 

заболявания и рак.

на
че този въпрос 

А ако
сме уверени, 
търси нови проучвания, 
той се изопачава и ако служи 

които не е

та народност в транспорта, ми 
птицата, 
милицията,
това го няма или изобщо не се 
забелязва в другите маши об- 

а щипи, където живее българска

За двуезничиото обучение в 
народи улеснява отделянетолород и 

на въглеродния двуокис. Начи
нът е известен под името ,,уста 
в уста“ или „уста в нос". Вто- 

е най-лек за изпълнение.

граничната служба, 
армията. Всичко

-съдовите
От практика е известно, те 

60 на сто от пострадалите 
смъртиосни наранявания уми
ват в първите 100 минути след 
злополуката. Непосредствена 
причина за смъртта е или гол
ям кръвоизлив, или остра ди
хателна недостатъчност, или те 

разстройство на кръвооб- 
Голям част от пос- 

могат да бъдат спа- 
бъде оказана ово- 

и умела първа по- 
мястото на произ-

училшцата на нашите 
и народности през последните 
години се говори на многобро- 
йни официални заседания на 
нашата политическа мисъл, 
от друга страна този проблем 
намери място и на страниците 
на навшш педагогичеоки и еже 
дневен печат. Проблемът 
тр такъв не е нов и не изнена 
два никого, когато се пише на 
тази тема.

Във вестник „Братство" бр. 
364 от 18 октомври на 7 страни

съсна ония хора, на 
предназначен, тогава няма да 
имаме

рият
Опасителят кляка отстрани дополза мито ние, пито у- 

обществото. Конитонародност.
Затова ма училището „Мошп 

Пияде“ не е нужно изкустве
но двуезично обучение, а 
сем друг е въпроса дали е иуж 
но да се въведе факултативно хора в 
изучаване на български език не е разрешеи 
за ония ученици, които са из- въ,пр0с. У нас този въпрос пра 
брали, според закона, сърбохъ ■ ВИЛ110 е разрешен. В нашето 
рватски език. Положението в 
някои други народности е съ
всем друго. Българският език 
е от славянски произход, иай- 

до сърбохърватския,

ч епиците, 
мпентентните органи в Димиг- 

както аз разбирам мие 
Николов, не доливат 
воденицата на някои 

други държави, където 
националния

до пострадалия, извива силно 
главата му назад и затваря ус
тата му- След това поема дъл
боко въздух, прилепва плътно 
устжите си около носа на неди-, 
шация и силно вдъхва въздух 
в него. Навлизането на въздух 
в дробовете се познава по изди 

на гръдния кош. После

ровград, 
името на 
вода във

съв-ка- жко
ръщението. 
традалите 
оени, ако им 
ееременна 
мощ още на 
ществието.

КАК ДА СЕ ПОМОГНЕ? Най- 
важното изискване към оказва 
щия помощ е бързината на деи 
ствие. Това се налага от настъ 
■пващите в извънредно кратко 

(4—5 минути) необрати- 
мозъчните

гането
опасителят се изправя, за да си 
поеме въздух, а пострадалия из 

самостоятелно. Това се
училище имаме в употреба два 

българскица бе поместена статия от жур 
-налиста Богдан Николов 
заглавие „Да се прилагат ста
новищата на СЮК“. 
статия бе поместена в педаго
гическия вестник „Просветен 
преглед“ бр- 25 от 11 септем
ври т.г. от професорите Милан 
Боговац и Миладин Распопо- 
вич на тема „За факултативно 
то изучаване на езиците на на 
шите народи и народности". 
Статията, която помества на
шият местен вестник е само до 
някъде модифицирана и чрез 
нея е обработено основното у- 
чилище „Моша Пияде“ в Дими 
тровград като единствено, ко
ето не иска да прилага на пра

езикапод равиопралзаги 
и сърбохърватски и учениците 

Конституция-

дишва
повтаря 12 до 16 пъти в мину
та. Изкуственото дишане про
дължава, докато пострадалият 
започне да диша самостоятел
но или докато бъде пренесен в

Подобна свободно, според 
могат даблизък

така че човек който изобщо не
см изберат ната

ко» език се учат.
Българската народност

употребява своя май- 
това никой не мо-

в Ю-го е чул може напълно да се 
разбере с един българин. Що 
се касае до албанската и унгар 
ока народности, в чилто среда 
живеят сърби, хървати и чер
ногорци, среда, в която се го
вори на езици от различни е- 
зикови групи, комуницирането 
става съвсем невъзможно, 
менно това ги кара да минават 
към организиране на двуезич
но обучение.

В началото на своято статия 
д-р. Николов констатира, че в 
„димитровградското основно у- 
чилище „Моша Пияде“ употре 
бата на сърбохърватския и бъ 
лгарския език не е в съответ
ствие с посочените 
на СЮК. По-нататък авторът

време
ми увреждания

останали без кислород.
болницата.
КОГАТО СПРЕ СЪРДЕЧНАТА 
ДЕЙНОСТ първите няколко ми 
нути са решаващи. А4акар че 
тук е необходим лекар, всеки 
човек може да направи мини
малното — външен масаж на

нагославия 
чин език и

да отрече. Том сС пази и ра 
във всички отрасли на 
обществен и политиче- 

а няколкото пара- 
се намират сръб

клетки,
Възстановяване на дишането

— Първата задача е да се ос- 
пътища от 

тиня и

же
звива 
нашия 
оки живот,

вободят дихателните 
секрети, кръв, пясък, 
пр. Почистването на устната 

трябва да се извърши 
■— 20—30

леки, в които 
чета и
бучението става на сърбохръ- 

може само да бъ-

Масажът представля-И- сърцето. 
ва ритмично притискане на дол 

на гръдната кост 
Така

кухина
за съвсем кратко време

Главата се извива мак 
се избегне

българчета, в които о-
ната трета 
към
кръвта се 
то към периферията и орхява 
мозъка, най-чувствителния към 
намален приток на кръв орган.

оекуцди.
симално назад, за да 
запушването от спадналия език. 
След като устата се почисти от 
попадналите материали, започ

гръбначния стълб.
изтласква от сърце-

ватски език 
де символ на братството и еди
иството.

Кирил Трайковопределени заключения 
на Съюза на комунистите. Поз 
навайки добре проблема за дву 

обучение в нашата 
че условията 

всички наши народности

ктика

Как да познаем, че сърдечна
та дейност е спряла?СПОРТ

„А. БАЛКАНСКИ“ - «ПАЛИЛУЛАЦ“ - 3:3езичното 
страна, смятам, 
при
не са еднакви, та и разрешава 
нето на самия въпрос ще зави 
си от много фактори. Преди 
всичко, от образователното раз 
нище на самия край, от про
изводителността, от културно
то равнище на хората, от ико
номическия ръст на даден 
край или народност, от нуж
дите да се познава другият е- 
зик, независимо от това да ли

Пострадалият няма пулс, зе
ниците му са разширени, а ако 
поставим ухото си върху гръд
ния му кош, не се чуват уда
рите на сърцето.

сърдечен масаж: ранени-

становища
си. В три 

Манов след
жиха с нападенията 
надесетата минута

блъоканица успя да израв 
резултата. След ту» атаките 

по-чести и по-бързи.

Малкото зрители и любители 
на футбола в Димитровград не
отдавна имаха възможност да 
гледат същински първенствен 
мач. Срещата между 
кански“ и „Палилулац 
де победител, макар че димит
ровградските футболисти бяха 
по-близко до победата — воде‘, 
ха с резултат 3:1.

Щом тръгнаха от центъра на 
игрището футболистите на „А. 
Балкански“ веднага започнаха 

Целта им бе-

на статията подчертава, че 
това училище съществуват сръ 
боки и български паралелки и 
че не се прилагат насоките на

в
Ето как се

една прави
ят човек се оставя по гръб на 
твърдо (най-добре на земята). 
Опасителят прави 5—10 бързи 

след това

ни
бяха още 
В 39 минута Стратков отбеля

га „А. Балкан
А. Бал-нашата педагогическа и поли- 

Като дългого- не да
тическа мисъл, 
дишен директор на училището, 
живея и работя както със са
мия колектив, така и с остана
лите фактори на обществено-

мога

за и втория гол 
ски“.

В първите минути на второ- 
Манов отново ус 

реализира един шанс и 
3:1. Това

вдъхвания в носа,
двете си длани еднапоставя

върху друга в областта на дол 
ната трета на гръдната кост. С 

в лактите ръце, из-
то полувреме
пя да
покачи резултата на

бе отрезняващата плес-
иапънати 
ползвайки собственото си тетло, 
топ притиска костта така, че тя 

3—4 см по посока

политическия живот, и 
да кажа, че в паралелките в то 
ва училище не се 
„сърбска” или „българска“ па
ралелки и че всички деца 
възпитават и учат опоред учеб 
ния план и програма както и в 
останалите училища на СР Сър 
бия. Доказателство за това е, 
че свободните дейности са ед
ни, забавните вечери също та-

сякаш
ница за гостите, които наложи 
ха свой начин и темп на игра, 
така че в 62 м. Станкович и 75
м. Пешич изравниха резултат.. __ о

Накрая да напомним, че и и бързо 70—80 пъти в минута, 
накрая д каг0 след всеки 15 притискания

се правят 2—3 -вдъхвания. Гри
жите за дишането и сърдечна-

се касае до езика на народно
стта и или езика на народа, ко 
йто смесено живее на опреде-

потенцира щурмови атаки.
ше да решат играта през пър 

петнадесетина минути.
да хлътне 
на гръбначния стълб. Това дви
жение се повтаря равномерносе вите

Всеобща изненада направи оба 
че Джорджевич от отбора 
„Палилулац”, 
грешката на 
и отбеляза първия гол за своя

лена територия.
В Закона за училищата с у- 

чебен език на народността, об-
глас-

на
отбора изпуснаха някол 

Но и покрайкойто използва 
вратаря Ставров

двата
ко, зрели шансове, 
това, зрителите видяха

борба, от която и 
бъдат

народван в „Просветен 
иик“ брой 8, 9 и 10 от 1965 го
дина в член 2, алинея 3 се каз 
ва: „Граждани, числящи се

една
та дейност не бива да се спи- 

линейката по пътя за
мъжествена 
двата отбора могат да 
доволни.

отбор-
Макар че гостите 

футболистите от Димитровград 
не се разочароваха, а продъл

поведоха рат и в 
болницата.ка.сакъм определена народност 

свободни в избирането на учи 
е. език, на който в у-

С. Д1ановНиколовПо-нататък др- В. 
констатира, че българската на 
родност е постигнала забележи 
телни резултати в двуезичното 
обучение и като примери при
вежда всички основни учили
ща, както и гимназията в Бо
силеград и Димитровград, до
като пък положението в учи
лището „Моша Пияде“ — не 
било такова. Поставям въпрос: 
дали този проблем е 
шен в средните училища 
това, че цялото обучение става 
на сърбохърватски език, а бъл 
гароки език е въведен като за 
дължителен (например Боси
леград с два часа седмично). 
Тук става дума за -нещо дру
го: самите условия са накара
ли самоуправителните органи 
в тези училища да стигнат до 
такова положение, защото мяо 
го други въпроси не можаха 
да бъдат решеяи, като напри
мер въпроса с учебниците, ли
тература и прочее. За да пот
върди своето мнение, авторът 
се позовава ,на изказването на 
др. Кръсте Цървенковски по въ 
-проса за двуезичното обучение 
като подчертава, че компетен
тните органи в Димитровград 
правили забележки на автори

лище, т- 
чилшцето е организирано обу
чението“. Смятам, че тази част 
от Закона е твърде убедител-

ИЗ БЕЛЕЖНИКА НА ЖУРНАЛИСТА

ДУЕЛИПЪРТОПОПИНСКИна. С нея се дава правото на
всеки гражданин да се ползу
ва от конституционните разпо
редби и облаги и никой няма 
право да отнема свободата на 
нашите граждани, дори и тога 

касае до избора

вало да плащат.
За селяните, поне според оно 

ва, което казаха на събранието, 
е по-ориемливо да си плащат 
всяка здравна услуга. Така сме 
тките им се виждат по-чисти и 
се чувствуват независими от во 
лята на отделни хора, в които 
нямат достатъчно доверие.

Ясно е, че всичко това е ре
зултат от неразрешените отно
шения в областта на здравното 
осигуряване и с това ще бъде до 
бре дошло и за закона, който 
се подготвя, да приеме 
-по-еластични решения.

Селскостопанските произволи 
тели не са доволни и от обнос 
ките на някои данъчни изпъл 
нители: правят им попие на ка 
квото и да било, имат дръзко 
държание, не вярват на данъко 
платците когато кажат, че са пла 
тили дължимите суми, не ис
кат да почакат и да вярват 
на чековни записи, с които коо 
перацията твърди, че дължи на 
някои хора и по 1000 динара и 
тн.

Иначе, кито един глас не се 
чу, че данъкт е голям, или че 
не може да се плати. Напротив, 

свой обще 
ка-

в здравното осигуряване на сел 
яните нещо не е в ред. Изглеж 
да, че Заводът отначало по-до
бре и по-ясно да обяснил същно 
стта на допълнител ните мерки 
в осигуряването, не би се сти
гнало до такива срещи, каква- 
то стана. Производителите или 
би приели или би отхвърлили 
такова осигуряване и всичко 
би било в ред. Това сега обаче 
трудно може и да се направи, 
Още повече защото върху увели 
чението на даждията се прик.т 
ючва и слабото 
на здравните услуги, 
както изтъкваха разискващите,

Не ми се е случвало досега да 
такова събра 

в Пъртопопинци 
неотдавна. Реагирането на 

селяните във връзка със здрав 
ните услуги и даждията за раз 
ширено здравно осигуряване е 
започнало още по-рано Писали 
са и на Общинската скупщина 
То се превърна в същински, 
бих казал, организиран револт 
На събранието присъствуваха 
и председателя на Общинската 
скупщина и представител на Ко 

за социални

разре- присъствувам на 
с ние, кактова когато се 

на езика. В основното учили- 
„Моша Пияде“ обучението 

става на два езика. Паралелки
ще

те не са създадени изкустве
но. Никому в този град, а най- 
малко на училищните органи, 

на вла-както и на органите 
стта и обществено-политичес
ките организации, не може да 
бъде в интерес за сметка на е- 
дин език да се въвежда друг, 
който родителите не искат тех 
ните деца да изучават. Всичко 
онова, което е извън 
Конституция и всичко . онова, 
което се натрапва, без то да е 
ествествено и да го искат гра
жданите, предварително 
дено на провал. Нашите чита
тели знаят, че в Димитровград 
от освобождението до създава
нето на централното училище 
„Моша Пияде“ през 1957 годи 

осмокласно

многоорганизиране 
Защото,

муналпия завод 
осигуровки в Пирот, клон Ди
митровград и представител на 
Здравния дом. Салонът беше на тях им наплашат пълната це 

на за вадене на зъби. На една 
мома, изтъкнаха те, в здравния 
дом в Димитровград пломбира 

зъб за 3 динара Пломбата 
не след дълго време изпаднала 
и момата отново отишла 
зъболекаря. Отново « сложили 
пломба (сега без пари), но тя 
пак изпаднала. Тофил Стаме
нов, за превоз на жена си с 
линейката от Пъртопопинци до 
Пирот и обратно, платил 250 ди 
нара — 110 динара повече, от- 

Посочени

нашата
препълнен.

Представителят на Комунал
ния завод искаше да увери сел 
яните в оправдателността на 
-исканията за здравни осигуров 
ки. Привеждаше и цифри на 
суми, изразходвани за здрав
на защита на селскостопански 
те производители. Неведнаж е 
имало спонтанни револти. Мал 
ко е могло да се разбере от то 
ва. На края всичко затихна и 
можеше да се чуе категорично 
то им „Не!“. „Не искаме да пла 
щаме за социално осигуряване. 
Обоснованието, че даждията се 
увеличават само за тази година, 
за да се покрият загубите на 

е Завода, остана без резултат.
Начинът на разискване на бе 

ше приятен. Имаше и прекал- 
яване. Остава впечатление, че

лие осъ-
при

те на тези статии, че по тоя въ 
прос не трябва да се пише, по- 

на сърбохърватски неже е разрешен. Никой в Ди
на съществуваше
училище

в което учеха деца на митровград, а под компетентни 
органи разбирам училищните 
власти, Общинския комитет и 
училищните органи, никога не 
са казали, че този въпрос

език,
служещи от вътрешността, чи 

малък. Поставя

трябвало.колкото
бяха още примери (ако всички 
те са достоверни), които карат 

че здравния

те считат това като 
ствен дълг. Но когато се 
сае за даждия за разширено зд 

те са ка-

йто брой не е
се въпрос да ли български е- 

на тия деца? Да 
такива

към заключение, 
дом не обръща нужното внима- равно ооигуряване — 

тегорично против 
ни от здравните услуги.

зик е нужен
е малък броят на

които работят заед-

и са недоволние за здравето на селскостопа 
ноките производители. Те пла 
щат и онова, което не би тряб

ли при
Ние

правилно разрешен само 
от българска- българската

М. Б.служещи,
«о с гражданите народност.
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ОБСЪЖДАНЕ НА ТЕЗИСИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТОI :Ш ИО ПОВОД 70 ГОДИНИ на БИБЛИОТЕКАТАч

УСПЕШНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

Къде е изходът за 

пасивните краища?
ь.

№—2.

цщ№ь-тщ§?

Чествуването на 70-годишни 
ната на димитровградската би 
блиотека започна с програмата 
„Ревиална среща на комуните“, 
в която участвуваха представи 
тели на библиотеките от Алек 
синац, Прокупие, Бела палан
ка, Куршумлия, Пирот, Димит 
ровград, както и гостите от 
Ниш, между които Миле Йо- 
ванович, директор на библио
теката в Ниш и Предраг Цвети 
чанищ писател, като членове 
на журито. Всичките бяха топ 
ло приветствувани от димитро
вградския библиотекар Момчи- 
ло Андреевич, който благодари 
за участието им в откриването 
на тоя значителен юбилей на 
димитровградската библиотека.

Още в самото начало на про 
грамата Гордана. Предич от Ку 
ршумлия, иначе член на репуб 
ликанската просветно-култур
на камара, с рецитаторските си 
изпълнения изцяло въодушеви 
димитровградчани.

Програмата започна с изпъл 
нения на народния оркестър

м
нестабил-съществува голяма 

ност и разнообразие, които по
раждат трудности. По тези при 
чини отделни трудности 
училищата от българската на- 

учебните 
програми и учебниците да се 
.променят по два пъти и тък
мо тогава ре превеждат на бъл 
гарски език.

Както и материалния

Преди няколко дни в Боси
леград се проведе общо събра
ние на просветните работници 
от комуната, на което се обсъ 
диха Тезисите за образование
то. Уводна реч за значението 
на Тезисите изнесе Душко Сто 
йкович, съюзен

грамата най-добър състав 
доха представителите от Про
купие, с ръководител Томис- 
лав — Мишка Маркович, ком 
позитор на песента 
мо« краю“.

ла Паланка, Прокупие и Дими 
тровград. Всичките отбори бя
ха добре подготвени и осъще
ствиха максимум точки. Въп-. 
росите бяха от областта на ли 
тературата, историята на изку 
ството и съобщенията.

Успешно се представиха и 
младите поети Любица Евтич 
и Бранислав Ракич от Алекси 
нац, Милисав Джорджевич и 
Радмила Тошич от Пирот, ка
кто и Борис Тодоров от Димит 
ровград.

Концертното изпълнение на 
откъс от „Боряна“ от самодее
ца Ангел Георгиев бе твърде 
затрогващо, достоверно и каче 
ствено.

Димитровградчани се предста 
виха и с хумористичната точ
ка „В библиотеката“, чиито ад 
тори и изпълнители бяха Бла 
гой Стоянов, Спас Петров и Мо, 
мчило Андреевич. Текстът бе 
на високо художествено равни 
ще, така че зрителите на моме 
нти награждаваха изпълните
лите с бурми аплодисменти.

Накрая на програмата дими 
тровградокият танцов състав 
с ръководител Никола Цеков 
изпълни китка шопски хора.

С тази програма официално 
започна чествуването на седем 
десетгодипшината на Димитров 
градската библиотека. Занапррл 
ще се устройват различни про 
грами, а на 18 януари тържес 
твеното чествуване ще прикл
ючи.

изве
имат

радност. Случва се
„Топлице, 

заснета на грамо
фонна плоча от „Дискос“. Същ 
инско въодушевение предизви
ка Драган Шпадиер 
нията на мелодиите „Ритъмът 
на дъжда“ и „Гринго“. Зрители 
те им се отплатиха с бурни ап 
лодисменти и букети цветя. Но 
по-малко успешно бе и пред
ставянето и на третия солист 

Александър

представител 
в културно-просветната кама
ра. въ-с изпълне Обстойните разисквания по
казаха, че в Тезисите има неу 
точненост по въпроса за финан 
сирането и учебните програ? 
ми и планове.

Това са два най-актуални 
въпроса от правилното разре
шаване, на които зависи поло
жението на просветното дело 
и в Босилеградската община.

В просветата трябва да има 
нещо общо — се изтъкна в ра 
зискванията. Само така ще мо 
гат да се премахнат сегашните 
социални разлики между раз
витите и изостаналите краища. 
Не става въпрос за някаква 
централизация, но за изнамира 
не начини за по-справедливо 
определяне цената на образо
ванието.

прос и тоя може да се разре
ши с приемането на съюзни 
или републикански документи. 
И още нещо, учебната програ
ма чес.то пъти не е в крак с те 
мпа. на общественото развитие. 
За това трябва да се приспо
собява към основните изисква 
ния на времето. Въз основа на 
това програмите трябва да се 
усъвършенствуват и да следят 
развитието на обществото.

На събранието се предложи 
учебните програми и учебници 
те да имат срок на валидност 
от пет години.

Обсъдиха се и други важни 
въпроси, които не са достатъ-* 
Чно осветлени в Тезисите. Е- 
дин от тях е: каква да бъде 
по-нататъшната роля на педа
гогическите служби, 
напредвид, че досега са упраж 
нявали главно инструкторски 
контрол. Просветните работни
ци са на мнение тази служба 
повече да се посвети на науч
но-педагогическа дейност.

Единодушно се изтъкна, че 
е необходимо по-широко сътру 
дничество между стопанството 
и просветата с цел да се уточ
ни броя и профила на кадрите. 
На работническите и промишле 
ните университети трябва да 
се премахне допълнителното

от Прокупие 
Йованович.

Твърде добре се представи и 
дуетът акордеонисти 
савлевич от Мерошина със со 
листа Радован Илич.

Алексинчани своя дял в про 
грамата започнаха с „Димит
ровградско хоро“, чийто автор 
е Живадин Живко в ич и с тб>

Радо-

ва още в самото начало спече
лиха зрителите. Техните соли 
сти Славица Илич, Миряна Га 
врилович, Любица Евтич и Бра 
нислав Ракич също бяха ус- В разискванията се изкри

стализира становището, че от
ново трябва да се обмисля за 
интеграция на просветните об 
щности, при наличието на об
стоен анализ за ползване на 
средствата, като се изхожда от 
съществуването на бедни и бо 
гати краища.

Предстои и една друга въз
можност. Касае се за измене
нията, конто се готвят в репуб 
ликанската общност за фина
нсиране на слаборазвитите кра 
ища. Във връзка с това мнози 
на просветни работници са на 
мнение да се основе републи
кански фонд.

Изтъкна се, че е абсурдно 
постановлението на Тезисите, 
съгласно което всяка община, 
според материалните възмож
ности и нуждите, може да от
крива средни училища. Какви 
училища ще имат неразвитите 
общини, когато не са в състоя 
ние да финансират и основно
то образование? Подобно е и 
с двуезичното обучение, за ко
ето в Тезисите почти нищо не 
се казва. А тук се касае за но
ви разходи, които създава та
кова обучение.

имайкипешни изпълнители на народ
ни и забавни мелодии.

И БИС „ИСКРИ“ от Пирот.
„бит-музика”,

от Димитровград със соло — 
изпълненителката Снежана Ан 
дрич, която изпя две народни 
песни. Може свободно да ка
жем, че покрай оркестъра 
Прокупие димитровградчани бя 
ха между най-добрите съста
ви. В музикалната част на про

изпълнители на 
имаха овои почитатели. Качес 
твата на тоя състав са безспор 
ни, тъй като със своето преде-

„Пирот-1'
от

тавяне под название 
оки шоу” плениха младите зри
тели.

С наградните игри „Покажи 
какво знаеш“, „Всичко или ни
що“ и „Покажи какво четеш“ 
се представиха отборите от БеИзправка Сретен Игов

В миналия брой на вестника 
са допуснати грешки. На пър-

„По- 
по-голя-

образодзние като начин за по 
лучаване на квалификации. 
Предлага се да се задържи са
мо професионалното усъвъръ- 
шенствуване на работници от 
различни специалности. Така 
ще се премахне бързото и нео 
правдаемо получаване на ква
лификации на бърза ръка.

Районна библиотека и в Звонцива страница в статията 
самостоятелна и все 
ма дейност на местните орга
низации“, в предпоследния аб
зац стои хуманни, вместо 
бави предложения... На съща
та страница, по-долу в седмич 

заглавието.

Народният университет съвг 
местно с Общинската скупщи
на в Бабушница през втората 
половина от тази година пред
прие акции за откриване на ра 
йонна библиотека в Звонци.

В сградата на бившия наро
ден отбор в Звонци е заплану
вано да се помести библиотека 
та. Общинската скупщина «- 
заделила значителни средствз 
за адаптирането й. Работите г 
почнаха и наскоро ще бъде гр 
това. Както се вярва до кра:» 
на тази година ще започне д? 
работи библиотеката и четали- 
щето.

Важно е, че 70 на сто от кни 
гите в библиотеката ще бъда- 
на български език. Смята се 
че в началото библиотекар 
ще има около 1.500 книги, а то

ва число постоянно ще се уве
личава. Освен това към библи
отеката ще бъде причислена и 
книгите от училищната библи
отека, така че в библиотеката 
ще работи щатно лице. 
отколкото досега имаха вт?змо 
жност.

Първата пратка книги 
е дошла, а се очакват и оста
налите. Както узнаваме учили 
щето е купило книги за около 
4 хиляди динара, които наскр 
ро трябва да дойдат.

Смята се, че от страна 
Народния университет и учили 
щето в началото ще бъдат вл;. 
жени около 10 хиляди динара 
без да се зачисляват средства
та около адаптирането на сгра 

К. Гюров

ху-

ното интервю, 
вместо афирмация — стои афи 
рмацня. На стр. 4 долу, вляво

в

В в.подписът под снимката трябва 
да бъде Изглед от Сурдулица, 
вместо изглед от Босилеград.

В същия брой има и две за* 
главни грешки. На 4 стр. в за 
главието трябва да стои 
се чествува 20-годишнина на 
издателската дейност на бъл
гарски език стои ... и на 6 ст~ 
„Седма книжка на сп. „Мост“.

Молим читателите за извинг

вече

на Една учебна програма за всич
ки училища

Каква да бъде учебната про 
грама — беше въпрос, по кой
то се дадоха повече предложе 
ния. Каза се, че по тоя въпросние. дата.

чи и огледа библиотеката си. но не по
смя да търси, защото беше смутен. А 
гостът каза още няколко мъгляви ду
ми и си отиде.

— Каюво ме гледаш, ма — викна на 
чалникът на „Зелени площи” на жена 
си. — Само знаеш да вариш смокини! 
А тая книга се е изплъзнала из очите 
ни. Под носа ни са я разграбили разни 
сноби и сега библиотеката ми издиша.

— То детето... — опита се да каже 
«еицо изплашената жена, но той кипна 
още повече.

— Къде е той? Къде е той сега, тоя 
льохман, да му откъсна ушите, да му 
сплескам носа и да му удря една енци
клопедия по кратуната! Още сега ис
кам да обиколите книжарниците и ан- 
тикварина и ако е необходимо писмо ще 
пишеш на сестра си в София да ми я 
достави, но утре искам книгата да стои 
ей тука, на най-видно място! А оня ще 
го поканя аз още веднъж да яде смо-1 
кини! Тръгвай!

Но в този момент синът се върна 
от училище. Бащата тури .ръце на кръс 
та и крясна: __

— Ти, бе... какавивино такъв, къде 
си зяпал, те си пропуснал такава важ
на книга като тая царица... казаларс- 
ката! Кой ти е позволил да ме лиша
ваш от големите автори и да ме изла
гаш пред хората?

— Но, татко, ние я имаме! — тихо 
каза детето. — Тя е в томовете на Ва 
зов, ето я... — и се втурна към библи 
отеката-

А бащата викна още по-разярен:
— Не пипай!

РАЗКАЗВсеки човек си има номер в живо
та. Един прави комплименти, друг се 
държи в опозиция, но на принципиал 
на основа .трети разказва вицове или 
пее македонски песни, четвърти говори 
високо и категорично, санким туй, ко
ето казва, е поучително за останалите 
и съдбоносно за нацията. А пък завеж
дащият отдел „Зелени площи” при об 
щината на пристанищния град Н. си 
беше избрал друго. Службата му беше 
такава, че нямаше на кого да прави ко 
мплименти, миналото му изключваше 
удобството да бъде в опозиция, вицове 
не помнеше и нямаше глас да пее, ни то 
да говори високо, та някак си споитано 
беше дошъл до идеята да смайва око
лните с високата си култура. Но да хо 
ди на театри, опери и концерти, да ки 
чи къщата си с картини «а велики и 
нашумели художници струва много 
пари и време. Ето защо тон 'се беше 
ориентирал към книгите. И наистина 
оу години наред той се славеше с ам-> 
бицията да притежава всяка книга, ко- 
ятр излиза на български или на руски. 
Библиотеката му беше чудо на чуде
сата. Осем стени 
кабинет и на хола. Книга до книга, том 
до тома, алманах до алманаха. Всичко 
подвързано, подредено, номерирано и 
картотекирано.

Ще покани гости, ще ахнат те пред 
това истинско богатство, а то» скромно 
ще въздъхне:

— Абе, какво да се прави, трябва 
да се чете!

То се знае, че за да натрупа всичко
то това нещо и да се поддържа всеки 
момент реномето, не могат да стигнат 
силите на единствен човек. Пора-

ГЕНЧО УЗУНОВ

Библиографска рядкост
ди това работата беше разпределена ро 
ресори. Жената (домакиня и читалищ
на деятелка) следеше обществено-поли 
тическата, научната, изкуствоведческа- 
та, историческата и мемоарната литера 
тура. Синът (ученик в гимназията) бе 
ше натоварен със задачата да не про- 
пуща нищо из областта на художестве
ната литература. А самият той беше за 
пазил за себе си удоволствието да ку
пува книгите, да ги подвързва и под
режда в библиотеката.

Не по-малко заангажирани в това 
дело бяха продавачката в местната кни 
жарница, старецът-антиквар и библио 
текарката в читалището. Те познаваха 
неутолимата страст на своя клиент и за 
тях беше неотменен закон да уведомя
ват своя капризен познайник за всяка 
новост, тъп като иначе рискуваха да 
изпитат неговия благороден гняв. Зеле 
ните площи на читалището щяха да бу 
ренясат, а антикварната барака на ста 
реца щеоце да бъде гътната, за да не 
загрозява градската градина.

Най-голямата му радост беше да 
мине с купищата книги по улиците, да 
се отбие в кафенето и да каже:

— Изръсих се пак. Купих някоя и 
друга книжка.

А най-голямата му мъка 
окаже, че в библиотеката му няма ня

коя книга. И ето един ден обстоятел
ствата се стекоха по следния начин:

началникътНа гости му дойде 
отдел „Култура". Не за друго, а за- 

се беше самопоканил да бъде по

на

тото
дррпен със смокиново сладко, каквото 
съпругата на нашия човек, а иначе до 
макиня и читалищна деятелка, умееше 
да приготовлява както никой друг. Но 
ще признаете, че за един провинциален 
град и специално за случая това беше 
събитие .от голям разред. То беше мие
не на врати и прозорци, то беше тупане 
и подреждане... А на библиотеката бе 
ше обърнато специално внимание. Зер 
най-толемият от културните деятели, 
самият началник на културата щеше 
да има щастието да я види. Пък ако 
наистина е културен, нека сам си на
прави изводите!...

И гостът дойде, разбира се, Беше по 
срещнат, както подобава. Беше почер
нен и със смокиново сладко. И разбира 
се, че от дума на дума приказката дой 
де до библиотеката.
— — Знаеш ли, преди няколко дни ми 
попадна „Казаларската царица“ и от
ново я прочетох с удоволствие. Личи си 
големият автор. И като имаш пред вид, 
че това е една от първите му книги! 
Да вземеш да я прочетеш, ако я имаш!

— Е, хубава работа I Ами, че имам; 
В. разбира се! — и нашият човек ско-

на домашния му '

да се
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ИЗВОДИ ИЗ ИСТОРИЯТА НА 

МАКЕДОНСКИЯ НАРОД
V НИШ

8. XI. 1908

СГР. 8

Бай-Джора ни пише мия, през втората половина на 
IX в. получила името 
това племе — Драгувития. Тя 
имала овой бискуп. Свои екла 
винии имали и сагудатите, ве- 
лозитите, Еаюнатите, 
те (за които някои твърдят, че 
са бърсяци).

споредНеотдавна съобщихме, чс с дадена^печат първата Ис'
частн за да запознаем

■ 1 I
ДОтория на македонския народ, която 

крал на годината. Ще поместим
историята на македонския народ.

някои
берзити-модатаОния пут ви раоправля кигеве мукье ми задава 

дома. После седо, поразмисли се, па си реко: ,,Я бао Джорс, 
размърдай старе кошчине, излезии малко, прошетай се нагоре 
— надоле, вич кво свет прави, па тъгад нападай децата си.

Ко реко, тека и направи. Цариброд не йе голем град, та 
време да изгубим. Причека само да мъркне, да се иа-

читатслитс с

тазипопулярното название на 
област, с която са обхванати и 
още някои склавинии, които 

VI в. признават 
и техния

Във връзка с борбите меж- 
македоиските

Освен тези, имало и други 
македонски склавинии, населе
ни с известните на нас маке
донски племена. В тези скла
винии освен славяните, живее
ли още и други отдавна насе 
лени народи- Тези народи отна 
чало не се смесвали със слав
яните, а начело на които сто< 
ели архонти или егзарси. 
отделни славянрки племена уп 
равявали регеси. Отделна тит- 
л.ч е
дин анонимен славянски 
дач, начело на някоя македон 

склавиния. Тези титли ви-

ду Византия и 
славяни, няколко пъти се спо
менават склавиниите. 
извор, който споменава 
вини, по право Склавиния е 
византийският автор Теофи- 
лакт Симоката (Г1 половина на 
VI—УП век). Тогава под това 
понятие се подразбирала неор- 

и необединена

много
прави корзо и излезо да видим кво носе другата деца.

Нема да веруйете ама щом излезо у шетньуту йош мал
ко що не друену насред улицу, свет да узверим. Момчурляци 
теквия, мустаци им наболи, узели цуцле и сисаю ли сисаю, ко 

бебетия. Протърля очи да не съиуйом, ама не пе 
иду си тека из шетньуту, закачаш девойчетията, смею се и 
сисаю.

към края на 
властта на аварите

Според това може да се 
че византийските 

от втората половина на

Първия
скла-

иагаи.
предполага,
автори
VI и началото на \'П в. упо- 

като общо
мъничка

требяват това име 
название за

Свсеки край, насе-гаиизираиата 
славянска територия, отвънду- 
навоката Склавиния, т.е. днеш 

Влашко. В „Чудесата на Ди 
митрия Солунски” (П десетиле 

VП в.) вече е известно

Най-после ка се посузе.. реко си, я да питам .некойе ега 
каже кшево йе тЬва чудо. Придо при едно текова църно-

леи със славяни.
Македонските склавинии за 

споменава Теофан егзархонт, който е имал е-
во-

ми
манясто и га дърпну за рукав:

— А бре еннко. кво йе това чудо, защо си турил тая 
у уста? Макьати не це ли те доила, та съга сисаш? 

Боже, ка ми ти се обърну онова детище:
— Я бре стари, бриши додека не съм те мазнул, та че 

погледаш поп Николу у браду ...
После ми рекоше дека теквая била модата и това било

пътно пръв
Контесор (около 760 до около 
818) и то и е всъщност единстве 

който ги нарича
тие на ска

зант.ийските автори давали на 
водачите или на водача на ела 
вяните

л автор.
„Склавинии в Македония ,

и Анастасии
ния а

ги нарича въобще в Македониятака
Библиотекар (800—880). на отделни тамошни пле-иливизантийскияВ писмото на

Михаил П, изпратено до 
(814—840),

мена, както и на ония, които 
се намирали начело на една та 

склавиния. Как са
модерно. Върну се дома, мълчим и се свивам да не ме питаш 
оти незнам кикво да им кажем. Даде бог та не ме питаше.

На йутре дън беше петък. Узе крошньуту и пойдо на па 
зар, не затова дека имам кво да купуйем, а повече да сеирим. 
Тамън мину горньете рампе и пойдо към пазарището, а оно

по пазарат.

цар
Людовик Побоясни 
категорично се твърди за скла 
виниите, които се намирали о- 

Тракия, Македония и Со-

семошна 
наричали на славянски 
не е известно.

език,
АФЕРИМ коло „Архонтите” означавали по- 

вече или по-малко зависими и 
независими главатари на слав
яните в отделни склавинии и

лун.
Всичко това потвърждава, че 

не само склавиниите от край
брежието на Адриатическо мо
ре за които обширно пише е- 
динствено Константин Порфи- 

за доугата част

В информацията за обра
зованието на младежта в 
митровградска община (дое

на отборниците на О- 
бщинската скупщина) е за
писано и следното:

— Това изтъкваме поради 
това, че културния живот на 
младежта не може да се сее 
де само на киното и заведе
нията . . ■

Т ова
Димитровград 
се оплаче че има малко кул
турни институции. И дума 
да не става: в града има се
дем заведения и само едно 
кино.

Само никак не можем да 
..уредим" сметките със съста 
вителите на информацията и 
питаме:

Откога и заведенията се 
числят към културните ин
ституции?

девойчетия завързала палашетия и гьи разводе 
Помисли си — фигурно су гьи повела при марвенога доктура 
и придо да гьи питам киква зараза се е появила, та и я Лишка

Ди

с тях управлявали така както 
и някогашните славянски кня
зе през Дунава в VI в.

таеена
мойега да водим.

Леле малее, ка пришнуше онея ми ти моме да се смею. 
Насъбра се народ, та живи страмове ме изедоше.

— Ква зараза те ватила бре чичо, тека йе модерно да- 
нъска — казуйе ми едно, а другата се кьиокаю мислиш, че 
пукну от смей. — Не гледаш ли телевизшо: кой по-убаво ку- 

по-модеран йе. Тека йе у цел свет, а най-вече у Вран-

рогент, но и
на Балканския полуостров 
намирали, също така. цяла ре 

Те се нами- 
Гърция, Епир, Тесалия, 

а отделно

се

дица склавинии. 
рали в 
Пелопонес, Тракия, 
в Македония.че има 

цию. Може да се правят предполо 
жения, че македонските скла
винии като организирани родо

изтъкваме защото 
не може даЕ па изедем ти теквуя моду — реко си. У наше 

с кучища окайемо кучкаре. А щом дънъска йе тека, че
време

во-племенни заселници са съ- 
80-те го- 

VI в. Известно впеме
теквия
идем на село да доведем Шарка, он йе ко теле. па да видим, 
че буде ли тъгай неко» по-модеран от мене.

ществували още от 
дини на 
те били в опасност от аварите.Бай Джора

Аварите още към края на 
VI в. неудържимо нахлували 
все до ръба на 
до Цариград (584 г. и по-ната- 
тък). При това те помогнали 
на славяните да закрепнат за
винаги и сигурно в по-голяма 
та част на Балканския полуос
тров, където дотогава отделни 
славянски племена създали 
свои склавинии.

Наша карикатура
(М. Андреевич)

/ ииимАршшА— /

Пелопонес и

Македонските склавинии, под 
название се подразбиратКОЙТО ЧАКА. ДОЧАКА това

склавиниите в по-близката 
по-далечна околност на Солун, 
отначало били като огромен ре

и
Иа първата конференция 

на учащата се младеж ба 
критикуван клона на Съюза 
на комунистите в 1 район. 
Оплакват се делегатите, че 
активът на СК в училището, 
по почин на средноигоклския 
комитет, предложил в Съю
за на комунистите осем мла
дежи. П редложението било 
дадено преди два месеца. 
Клонът на СК не устроил 
събрание да го обсъди.

А кой знае, може би в кло 
на си имат по-важни работи. 
Да речем, готвят се за кон
греса и нямат достатъчно вре 
ме да се занимават с такива 
дребни работи.

Битоля — Хераклия
зервоар на военна сила, с ко
ято били провеждани различ
ни стратегически операции на 
една част от Балканския полу 
остров, за да могат след това 
цялата мощ да съсредоточат 
против Солун. Във всяка от 
тези склавинии, както тези от 
някогашната Русия и на бре
га на Адриатическо море, обц 
кновено било населено по ед
но славянско племе, което по 
своята численост не могло да 
се сравнява с германските пле 
мена. '

Както в своята прародина, 
славяните живели по села и 
общини, така, оклавинията, в 
която живело племето Драту- 
вити, се намирала западно от 
Солун. По-късно тази склави-

Според писането на Констан 
тин Порфирогент 
на тези македонски склавинии 
както и на онези в Примори- 

се намирали жупанл 
— старейшики. По-късно те би 
ли заместени с нови управите 
ли с византийската титла ар- 
хонт. Заедно със своето пле
ме в отделна териториална е- 
диница поне формално призна 
вали властта на византийския 
цар и с това превзимали всич
ки задължения, произлизащи 
от тези отношения.

(Следва)

и начело

Р17/ЮЛУ I ето.

— Каква книжка иск^ш да ти купя татковото?
— Спестовна ... М. Б.
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