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Еря-тстШ ИНИЦИАТИВИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ-УСЛО
ВИЕ ЗА ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА САМО

УПРАВЛЕНИЕТО• л
* ВЕСТНИК НА българската НАРОДНОСТ В РФР ЮГОСЛАВИЯ * Едно искане на учениците Иванов, председател на учи- 

от гимназията „Йосип Броз лищната общност. Лена Ива- 
Тито" техният брой в Съвета нова, председател на училищ 
на училището да се увеличи ния комитет на Съюза на 
от досегашните двама на ше младежта, Свободан Димит- 
ст ,ни даде повод да органи- ров, член на Училищната ко 
зираме разговор с някои уче нференция на Съюза на мла 
ници и преподаватели на те дежта, Васил Маринков, пре- 
ма, до каква степен е стигна- подавател, Синиша Нейков, 
ло самоуправлението в тази преподавател и Свободан Ва- 
образователна институция. Ра силев, преподавател, 
зговорът показа, че резолю- На нашия въпрос „До коя 
циите на IX конгрес на СЮК степен са осигурени самоун- 
тук са намерили благоприят- равителните права на учени

ците в училището и какво тр 
ябва още да се направи за 
неговото задълбочаване", уче 

участвуваха: циците и преподавателите от

От общия събор в Димитровград ’

НЕОБХОДИМО Е ПОДОБРЕНИЕ НА 

ЗЕМЕДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО
■ *"*а 31 март, тази година, в ха разгледани Насоките 

Димитровград се състоя общ развитие на стопанството 
събор.- В работата на ,събора обществените служби и бюд- 
взеха участие отборниците на жета на общината. за настоя 
общинската скупщина, члено- щата година, 
вете на председателството на 
профсъюза, ..секретариата, на 
ОК на младежта, общинския 
комитет на СК, изпълнител
ния отбор на ССРН, предстц 
вители на трудовите органи
зации и образователната об
щност. Главно на събора бя-.

за на сто заетостта от 8,7 на сто, на почва за практично при- 
и все пак са проявени й реди

ца слабости, както в стопан
ството, така и другите дейно 
сти.

ложение.
В разговора 

Асен Алексов, председател на 
Училищния комитет, Димитър

говориха:
Още в самото начало бе 

изтъкнато, че осъществените 
резултати през 1968 година 
бележат значително увеличе
ние в сравнение с 1967 годи 
на, така че общия доход въз 
лиза на 119,;:което е пък знак 
на стабилизация в стопанство 
то и успешно осъществяване 
на стопанската реформа.

Поотделно брутопродуктът 
в промишлеността бележи у- 
величение от 11,7, в селското 
стопанство (обществен сек
тор) Щ 4,7, търговията 706,6, 
гостилничарство — 33,3, кому 
палната дейност — 73 на сто 
и пр. Единствено

(Следва на 3 стр.) (Следва на 11 стр.)

Една компетентна оценка

Слабостите на междуобщинската 

кандидационна конференция в Хан
ПРЕД ИЗБОРИТЕ 

ЗА РАБОТНИЧЕСКИ 

СЪВЕТИ

и на общинските кандидаци- 
онни конференции, съгласно 
разпределението на мандати
те. Причината за това еуво 
дното изложение и изказва
нето на някои присъстващи 
на междуобщинската канди
дационна конференция за това 
някои кандидати да получат 
повече гласове, както и на 
агитаторската атмосфера по 
време на самата конферен
ция. Още при идването на 
делегатите от другите общи
ни във Владичин хан е има 
ло опити за внушение за кой 
да се гласува, връчване на 
листи и др. Забелязани са ц 
разни политиканти, които са

На заседанието на рк на ДУлица и Църна Трава, състо 
СКС, Изъпълнителния отбор яло се във Владичин Хан. 
на ОК на ССРН и координа-

строител- ционното тяло в Сурдулиш- от разискванията: 
ството е намаляло с 1,8 на ка община бе дадена оценка Дадена е отрицателна оцен 
сто в сравнение с 1967 годи- за междуобщинската канди- ка за работата на спомената-

дационна конференция по из та кандидационна конферен- 
такова биране на кандидати за пред ция, защото не са били прие 

брутопродукта ставители за общините Боси ти всички предложения на по 
6,7 леград. Хан, Власотинци, Сур голяма част от избирателите

Ето какво е заключението

на.
Тези . дни предизборната н 

следконгресна самоуправител- 
на активност се допълва с 
още една —• работническите 
съвети ще произведат избори 
за половината членове'от със 
тава си,- така че това ще. е още 
един импулс на нашето ина
че динамично обществено-по 
литйческо действуване.

Именно затова и се поставя 
въпрос = — кого да изберем. 
По-сериозно от всякога този 
въпрос търси категоричен от 
говор ; по проста причина, чр 
новите депутати в работНичес 
ките съвети трябва да реша. 
ват все по-сложените ключо
ви проблели* на рефорл*ата, 
като' се започне от пазара,

При наличието на 
увеличение на 
и националния- доход, от

Ч. .«

ОТГОВОР НА СТАТИЯТА: СТАНКОВ НЕ ПОЛУЧИ
„ВИЗА“ ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛV 1 •:

лг
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ренция и съм приложил, как датиран между просветните 
то и останалите делегати, о? работници на едно място по- присъствували със същата цел.

Лошо е впечатлението и от 
делегатите на Власотинска об

Другарю редактор;
Във 6-к „Братство" бр. 387

от 28 март 1969 год. е помес- фициално пълномощно, 
тена статията, под горното Що се касае до въпроса, 
заглйвие. Въз' основа на Зако че съм агитирал, това не вяр 
на. за печата1 и в защита на но. Нека интересуващите се телите, 
личното лли достойнство и' ис 
тината, моля да поместите в
.следващия- брбй—.този мой га да кажа, че аз съм канди- 
отговор:

На. „отвореното” писмо 
ОК на СКС и ИК на ССРН да 
отговоря и, аз отворенф ..

Аз Съм председателка иде
ологическата комисия1 при ОК 
на СКС и смятам, че отговО.” 
рните ръководители е тряб
вало да ме повикат на зассда 
нието да дам отговор на гру 

.бите и неотговорни нападки 
на С. Станков. Тогава 
би форумите са щяли да до 
иесат по-реално решение по 
този въпрос. А по-нататък не 
ка си дадат думата читатсли-

вече от Станков.
И на края нека кажат ду 

мата си читателите и избира щина, специално от секрета
ря на тяхната общинска скуп 

Стойне В. Иванов, дирек- щина, зарад бюрократичното
му обхождане. Те не са во
дили сметка за волята на из 
бирателите нйто за критери-•

проверят това.
За моята кандидатура, мо тор на Основното учили

ще Босилеград
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на.модернизацията и произведи, 
телността на труда, кадрите

процеси
Разискването на секретаря 

на ОС Власотинци бс осъде
но от сьвместиото заседание 
н Сурдулмца в оная част, ко 
ято сс отнася до Станиша Ста 
нкович, председател на Сур- ' 
дулишка община и кандидат 
за общсствсно-политнчсската 
камара в Съюзната скупщина, 
защото изнесеното не отго-

и интеграционните 
и се стигне до сътрудничество 
то с други производители из
вън нашия регион 'и до про- 

на чуждестраннияникването
пазар.

Задачите никак не са леки, 
а изпълнението им зависи на 
първо място от способността 
на органите на самоуправле
нието как ще ги поставят и 
изпълнят. 'Затова въпро

сът — кого. да изберем 
— отразява сериозността на. 
момента не само на едпа тру 
дова организация, но на ця- 

стопанска система.

може варя на истината . • ;
Съвместното заседание стм* 

гна до заключението, че е • 
нужно да се изправят - слабо 
стите на заседанието на 
дуобщииската кандидацнона - 
конференция. Има се пред
вид да сс зачита мандатът на 
хората от Сурдулишка общи 
на за представители в общес 
твсно-политическата камара и 
Съюзната скупщина и Социа 
лно-здравната на СР Сърбия,: 
а не да сс притурят и нови 
без зачитане мнението на мно 
згшетвото избиратели.

За кандидатите в Камарата 
на народите присъствуващитр 
на съвместното заседание ср 
изясниха за 15 души от пред 
ложените 23. Отделно между 
тях са изтъкнати Милентис 
Попович, Милош Минич и Му 
одраг Трайкович, доцент в 
Правния факултет в Белград. 
Становището е да не сс изби 
рат в тази камара хора, кои
то вече са били представите 
ЛИ В НСЯ. , — ■

те.
Да кажа сега няколко ду- 

изявлението на, Ст. Ста 
пред сътрудника на „Бра

ми залата ни
Надяваме се, че колективи 

те и работниците в тях няма 
да повторят пропуските иа 
кандидйциониите конферен
ции за представителните ор
гани и ще изберат повече жс 
пи и младежи. Защото ако 
те са равноправни производи 
тели, защо да не участвуват 
равноправно и в изготвянето 
и приемането на самоуправц 
телни решения. Щом млади
те са най-динамичяи, най-бо 
дри ,иай-амбициозни произво 
дители, тогава защо да не им 
дадем да освежат самоупра- 
вителния живот с нови идеи 
и смели решения през орга-

нков
тствои В. Велинов, поместено

на статията.в първия Дял 
Както Венс, също така и Сто 
ян са неискрени.

съмСтанков казва, че не 
бил делегат на междуобщии 
ската конференция във Вла 
дичин хан, което е груба и 
тенденциозна дезинформация. 
Аз съм присъствувал, не как
то казват Станков или Вели-

ВОДЛ В КАМЕНИЦА
селото бсС общи усилия па всички жители от 

оправен водопровода в Каме ница. Изразходвани са 40 000 
ст. динара. Средствата събраха самите селяни и по този 

начин пак имат вода за пиене.
След тази акция каменичаии очакват помощ от 

общината, за да решат и другикомунални въпроси (пътя Д° 
автобусната спирка „Друм", мостово и др. обекти). I

инкогнито, а с право.нов
понеже съм бил избран ле? 
гално от Общинската конфе
ренция на ССРН зЯ делегат
на междуобщинската конфе-

ните па самоуправлението.
М, Бакич



Въпроси от IX конгрес на СЮК Децентрализирането на о<йце 
отвените отношения в комунашвао с ионстуциониия штт

КОНИЕПТ НА НОМУШШ111Л1Ц1>111 ПИ ■■VIII мири Стана дума и за това, че
разни други „изземва редица общински, форуми сс 

и мерки отговарят на държат като държала,.,в лър
~ жава, като се затварят в свои

Осъдена антиюгославската кампания 
в НР България

на-Съюзната комисия за кул- минало на македонския 
турии връзки с чужбина на род, отричайки специално ма 
сесията си, състояла се на 28 ксдонския език и култура — 
март в Скопие, изрази дълбо по мнение на членовете нц 
ко огорчение зарад грубата българското ръководство и 
антиюгославска и особено ан- неговите културно-образоватс- 
тймакедонска кампания в НР лни институции — те влоша 
България. Фалшифицирайки ват отношенията между две- 
историчсските истини, приспб то съседни страни и изобщо 
явайки близкото и далешю па Балкапитс.

Дали югославските комуни ния и 
са „непълнолетни“ да сс ния"
организират сами и да си урс комуните ' също толкова, кол 
ждат самоуправителнитс от, кото до вчбра им отговаря- черупки. Сигурно е, че това 
ношения така както е най- ха съюзните. Затова на кои- пречй на редица акции, лър- 
добре за хората, които там греса се чуха, думи, може би во в смисъл на договарянето 
живеят и работят. Ако се малко по-остри, че многото и сдружаването. 7 
съди по изказванията на мно сегашни бариери по пътя на Затварянето на общините 
зина делегати на Деветия ко самоорганизиране^о на обход към съседите и общността 
нгрес на СЮК, на някои из- нитс нямат Оправдание. носи опасни кълнове на бор-
глежда е трудно да признаят А общините желаят и си бата за . власт и постове, а 
пълнолетието" на комуните* искат правото да определят също ражда явления, които 

" Беше констатирано, че ре- своята функция, организират са вън От структурата- иа об- 
публиките и покрайнините управлението, уреждат жидй ществото,
така или иначе са увеличили щните и комунални, отноше- На Деветия конгрес на 
своето опекунство над общи ния и да оцредслят режима СЮК значи бе открито рази 
нитс с редица закони и раз- на градското ‘ землище.. Да не скваце за общината. Комуни 
поредби, използвайки това, се разбере гщгрешно — ни- стите. ще имат пълна подкре 
че с най-новите коиституцио кой нс засягаше областта,., па от цялото население, ако 
пи промени са стеснени зна- която трябва да се урежда провеждат политика, която 
чително нормативните функ- за цялата федерация, репуб води комуналната общност 
ции иа Федерацията. Вместо лика или покрайнина. към истинското й място в, на
в общините действително да Естествено, ни- отношенията шата самоуправитедна, соци- 
сс почувствуват благоприятни в комуната^ не бяха пощадени алистическа общност, 
те последици от обездържав от критиката на делегатите. С. Миялкович

Почина Айзенхауер
лницата „Волтор Рид" във 
Вашипгтои.

Двайт Айзснхауор беше по 
следния представител на ре
публиканците, който стоеше 
начело на Белия двор до ид
ването па демократите на

Бившият министър-предсе
дател : на Съединените амери
кански щати Двайт Айзсихау 
ср почина на 28 март след дъл 
го и тежко боледуване. Офици 
алнр е съобщено, че Айзенха
уер починал в 12,25 часа в бо власт.

Положително развитие на 

сътрудничеството СФРЮ—ЧССР
пак са паднали 

на „държавни
явансто, тс 
под влияние 
функции", обаче сега от по-ни 
ско равнище.

В ЧЕСТ НА 50-Г0ДИШНИНАТА 

НА ЮКП И СКОЮЮгославско-чехословашкия тната заключителна сесия и 
стопански комитет констати- па пресконференцията в Пра 
ра че е положително развити га па 27 март. 
ето на стопанското сътрудни- Най-важният резултат ог 

, чество между двете страни и заседанието е договора по из 
даде подтик за по-нататъншо 
то му разширяване. Това пот 
сърдиха председателите на 
комисиите — Марин Цетинич на ,,а югославски строителни 
и Вацлав Валеш на съвмес-

г

Мъчно е да се оспорва кон 
статацията, че републиките са 
твърде разнородни, че имат 
по-силни и по-слаби общини 
и такива, които стоят на вър 
ха на югославската листа на 
жизненото равнище и които 
едвам живуркат. Следовател
но, републиканските облага-

Паралслно с различните проя
ви по повод юбилейната 50-годиш- 
нина на Комунистическата пар
тия в Югославия, СКОЮ и Синди
катите във Вуковар, в който пре
ди 49 години сс състоя II (Вуко- 
варски) конгрес иа ЮКП — сс про 
веждат подготовки и за централ
ните тържества на извндниците 
под название „50 години ЮКП". 
В тези тържества ще вземат учас
тие стотици най-добри извидници 
от всички краища на страната.

Преди централните тържества 
нзвидниците ще се състезават иа 
общинските и републикански пре

гледи, а във Вуковар. 
тралните. ще настъпят най-добри 
те. Някои ' от тях ще. получат и 
партийни билети на заключителни 
тс тържества когато ще бъдЗт 1а 
палени лагерни огньове, така ка
кто мнозина са били приети в ре
довете на Партията по време на 
Народоосвободителната борба.

По време на тържествата изви 
дниците ще посетят 
Вуковар (на снимката), където е 
проведен конгреса, след това Му
зея на Народоосвободителната бо 
рба и други исторически местя в

на цен-

граждането на 13 000 жили
ща в Чехословакия от страт

предприятия.
■ез-с? музея във

Актуална международна тема

Европейска конференция комуната.

Варшавския от Варшавския договор в Бу 
договор. Ръководители на пар курещ през 1966 година Из-
тиите и правителствата на насянето на
СССР, Полша, Германиската 
демократична република, Ун
гария, Чехословакия, Румъ
ния и България се събраха 
да разгледат въпросите, по 
които съществуват различни 
възгледи не само по отноше 
ние на пристъпа към тях, 
и по същество.

Очакваният диалог за съвс 
тско-китайските стълкновения
и. евентуалната подкрепа на предвестява възможността от
Съветския съюз в тези стъл- среща на представители на 
кновенйя не се явиха. Ръко- Съветския съюз и ГАТТТ по 
водителите на делегациите лщ’ до
разговаряха за това, за кое
то най-малко

кументът от Будапеща е от
правен към народите от Ев- Щ 
ропа след турнето на Никсън 
по стария континент, т. е. в 
дните, когато може да се пре 
дположи, че СССР би искал 
по-мирно развитие на евро- ■ШШЦ 
пейското политическо поло-

ните-членки на

това предложе
ние пред ръководителите на 
делегациите означаваше 
разглежда един въпрос, по 
който никога

Да сц
жение, което през последни 
те месеци е значително

не е имало ра
злични становища. И 
съгласие бе потвърдено 

но зи път.

нару
шено зарад известните съби-товц 

и то тия във връзка с Чехослова
кия. Изглежда, че това е не
обходимо и зарад инцидента 
в Далекия изток, който не мо 
же да не тревожи.

Възванието от Будапеща 
пристига в момент, когато се шШ

м. г.
е разговаряно 

на предишното двудневно съ 
вещание на заместник-минис 
трите. Затова стана така че 
съветско-китайският конфли
кт остана настрана и за „по
добри времена".

Б. Илиев Н№П в периода 

на НОВ и революцията
идеята за братство н единство 
ху нови основи и 
не на всичко, 

подхранваше 
тежнения.

Създаването на АВНОЮ и ре
зултатите на
инициативата на ЦК на ЮКП за 
създаване на национални антифа
шистки вечета, бяха крупна крач 
ка в решаването на националния 
въпрос в Югословия н в нзграж- 

да нронъзгласи хитс в дотогавашната йп„й, П дането на темелите на нова об-
създавансто на народно правнтсл възванието до югогл«,,игРба' Във жност на югославските 
ство, защото това не го позволя- е посочено че плй»?С*ИТе народи Централният комитет на ЮКЦ

че условТяЖАОба,?1еА11ИТС отнош^ния Ч славскнтс народи ще Гпълнл " Върховният Щаб на НОВ и ПОЮусловия. Обаче за по-натаТъшно сс осигури съзпаня/н^-Л. пълна’ ако посветиха голямо
дГ"уеслНоавияВОеЙН„Тжно об^ --ж наХГГб^е^^

номощията на най-виещ орган на тяло, “ко^т^^^абот^^а^по-тяс- своб°оКРаЦНЯ’ За ""гра^ане^на вет иГАВ^ОЮ^"^""^"“" “б 
властта да изрази общо.огослав-. «о сплотяван? на^ нарЪдните^сн общ» Не3аВИСИМа “ брвтека и^ат^^В» яН„уВа»»Т гоТ„®
ския характер и обществсно-полн- “ борбата за окончателна победа На засипани»™ к на своя нота доУ поавителствататическата ориентация на народо- и което д апосме организирането „«^ССДаВ^ето 6с Решено да На гггр «..?° правителствата
освободителното движение. Според " ръководството на народната н„тглГ У“а ПР««Диум и Изпъл- "ня като гн г.^1.„„„„»К“бР”1х: 
ръководството на НОБ такова тя власт. Заседанието прне два по ^ Л СЪВСТ ва АВНОЮ. който осведомяваха за сът-
ло би допринесло за утвърждава- кумента — Резолюция за Аучредя- ня АИ работит« на органите ГЦ^зКо четниците н»
не на „ародоосвободителното дви ванетона АВНОЮ ,, ВъзваниеТа въппосч'7“ и Аа се внимава с поставях^ и?» 1.,С °купатораи
жение в международни раз- АВНОЮ до народите «а Югосла' !ие Т тза,и,иР«.ото Разви- суадт за ^
мери и би разобличило дс- вия. В тези документи р „„ * вка тези органи поеха сЬун- „ 11иг,_л_ Рвдателската работа на
йствнтелната роля на емигрант- оценка за политическото положе- щогоелзн”3 най'висш орган на об- на роля зК<яг?яя„"Г?телство- Ва*‘ 
ското правителство, което още при "ие в Югославия след априлската Щ°г«>славско политическо тяло, а тинятя аРазпространяване на не
знаваха правителствата „аЩ сили- капитулация и е измъкната роля ю™™ !“433“0 единството Г за развитиетГ н? НГЗ^жеяие 
те от антих.нтлеристката коали- та на ЮКП във вдигане на въетя <•» ЮГРСлавските народи, родило изиДо*звитието на НО движение 
ция, считайки го за съюзническо, "пето, воденето на Народоосвобо- пояня^»еВ2Л!°ЦИОННата борба и на- станция?,. пр2Даванията на- раДир" 
Централният комитет, на ЮКП бе дителната война, а също °° у°пс- ляТ ™В°“ЦИЯ' Това беше го която •• Свободна Югославия .
решил да се свика учредително ' ' у -V ляма стъпка по оживотворяване на
събрание на Антифашисткото съб 
ранне на народното освобождение 
на Югославия. По призив на Вър 
ховния щаб на НОВ и ПОЮ на 
26 и 27 ноември през 1942 година 
в Бихач се срещнаха делегати на. 
но движение от всички краища 
на страната. В поздравителната 
Реч при откриване на заседанието 
„ 77,, „Ю генералният секретарна ЮКП и върховен 
Иосип Броз Тито 
родоосвободителното

вър
при надделява- 

козто раздухваше 
разколннческнтен

Първото заседание,
Румънците отхвърлиха ис

кането да се вземат решения 
по този инцидент, който е 
работа на 
две социалистически страни. 
Те се позоваха на решението 
на Варшавския договор за е-» 
динство в противопоставяне
то на „опасността 
риализма".

отношенията на Обсъждайки военно-политическото 
положение в страната, създало сс 
в края на 1942 година, Централни
ят комитет на ЮКП

народи.

установи, 
са назрели условията за образува 
нс иа едно югославско общополи- 
тическо тяло, което поемайки

внимание на ме
от импе-

пъл

След като предварително бе 
отложена с пет часа, срещата 
на ръководителите 
гациите привърши в рекорд
но кратък
след разисквания от 80

на деле-

срок от време —I
мину

ти. И докато заместник-мини 
стрите настояваха да утвърд 
ят. дневния ред за 
заседание, разглеждайки

съветско-китай
ския конфликт, ръководите
лите на делегациите 
даха. Будашеща, 
резултатите от последните о- 
пихи на. своите заместници. 
Желанието не са осъществц

една 
погле-

главното
и аспектите на

започна да работи на И 
ноември 1941 година.разгле- 

очаквайки
Благодарс-

братство I ■

ждаВре™иннабкГе?ГяаТ| ^ главГгГ „
* 1-ехнически^редактор МАТЗД АНДОНОВ
нппГ т ТСЛСф0Н 25'444 и 25-480^ Годишен, 
нара. Тек. сметка 625-3-78 Нар. Банка Нищ

и. срещата, си остана с 
точка в дневния ред: 
дите. са. обърнати към. Евро
па и. към идеята за свикване' 
на. една конференция на ев-

Югославия. Излиза всеки, петък *г Уре» 
отговорен редактор: АвЕН- ЛАЗАРОВ:

..Вук Караджич" -тт. Нищ

:
. .комендант 

изтъкна, че На :движение ня-
г
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Димитровградска предизборна хроника
КОЛКО ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ОТБОРНИЦИ ЩЕ ИЗБИРАМЕПо-старому-малко жени и младежи

В в„^е?ГМ„У« ИсеТОЗ„Ир„Гр^-
Г “°брната«д“' ха То".™ к1м крии”,,

телите ?и газаха ге за "Румурма «а ОС. Ма,
телите си казаха .думата. На ко жени са кандидатирани а
43 събрания са кандидатира- също и младежи. Навикът »

През април ще избираме общо 3 399 пред
ставители (републикански, съюзни и в покрай
нините) и 40 000 отборници в общинските скуп- 
щини.

СЛОВЕНИЯ: Скупщината ще бъде съставе
на от четири камари, в които работят 285 пред
ставители. Републиканската камара ще нма 90, 
а в трите камари на трудовите общности ще 
има по 60 представители, (^амо Словения е на
малила броя на представителите със й 15 души 
и напълно е премахнала Организационно-полити 
ческата камара).

СЪРБИЯ: Съставът на Скупщината 
тава същият — пет камари с 440 представители. 
Републиканската камара ще наброява 120, 
другите четири — по 80 представители.

на

620 СЪЮЗНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ПЕТ КАМАРИ. В Камарата на народите ще 

избираме 140 представители — републиканските 
скупщини ще делегират по 20, а покрайнински- 
те по 10. В Обществено-политическата, Стопан
ската, Културно-просветНата и Социално-здравна 
та камара ще бъдат избрани 120 представители. 
Общо: 620 представители (Премахнати са две 
камари: Съюзната и Организационно-политиче
ската).

си ос-

а в

620 ПОКРАЙНИНСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ВОЙВОДИ НА: Скупщината ще има 

мари с 350 представители. В Покрайнинската ка 
мара ще бъдат избрани 90, а в Камарата на об
щините по 65 представители.

КОСОВО: Скупщината ще бъде съставена от 
пет камари с 270 представители. Покрайнинска
та камара ще има 70, а трите камари на тру
довите общности и Организационно-политическа
та — по 50 представители.

пет ка-
2 159 РЕПУБЛИКАНСКИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА: Скупщината щс 

има пет камари, в които ще бъдат избрани 400 
представители. В Републиканската камара щс 
бъдат избрани 120, а в Обществено-политическа
та (вместо Организационно-политическата) и 
три камари на трудовите общности по 70 пред
ставители. 40 000 ОБЩИНСКИ ОТБОРНИЦИ

ЧЕРНА ГОРА: И Скупщината на тази ре
публика щс има пет камари с 254 представите
ли. В Републиканската скупщина ще бъдат из
брани 70, а в Камарата на комуните (вместо Ор
ганизационно-политическата) 
трудовите общности по 46

Според още непълни сведения, в 501 общи
на, колкото има у нас, през април ще бъдат из
брани 20 000 отборници в Общинските камари и 
също толкова в Камарите на трудовите общно
сти.и три камари на 

представители.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА: 

ще избере 7 188 отборници.
ЧЕРНА ГОРА: в 20 общини — 1 343 отбор-

ХЪРВАТСКО: в 104 общини

в 106 общини
ХЪРВАТСКО: Съборът ще съчиняват пет ка

мари с 440 представители. Републиканската ка
мара , ще има 120, а останалите четири 
80 представители.

ници,по
8 868 отбор-

МАКЕДОНИЯ: в 32 общини ще бъдат из
брани 2 822 отборници,

СЛОВЕНИЯ: в 60 общини ще бъдат избрани
— 3 723 отборници,

СЪРБИЯ: в 479 общини ще бъдат избрани
— 16 335 отборници.

ници,
ни 89 лица за отборници в 
общинската камара, но дей
ствително за 29-те места -ще 
се избират 75 лица, тъй като 
някои са кандидатирани на 
повече, места. Но и това не с» 
окончателен бре/й, 
вече се явяват хора, 
отказват кандидатството си. 
До преди два дни десетина 
са се отказали пред Избор
ната комисия.

Подобно е положението и 
за камарата на трудовите об
щности.

МАКЕДОНИЯ: И Собраннето ще има пет 
камари с 340 представители. В Републиканската 
камара ще бъдат избрани 100, а в Камарата на 
общините (премахната е Организационо-полити- 
ческа) и трите камари на трудовите общности 
— по 00 представители.

този път се показа по-силен! 
над изискванията на предсто 
ящите ни усилия. Инерцията* 
значи, оставя още 
зад
те процеси, и осъжда младе
жта и през следващия ман
датен период да бъде самц 
наблюдател на процесите н:/ 
стопанската и други консолй 
дации и на растежа на наша 
та общност.

жената 
обществено-политически

защото
които Обществено-политическа хроника

НА ИЗБОРНИ ТЕМИ
М. Б.

Макар общинската избор
на комисия да не е прегле
дала всички протоколи от 
събранията на избирателите 
и не е озаконила даже съб
ранията на избирателите и 
кандидатите, разговорът меж 
ду секретаря на ОК на СКС 
в Димитровград с Мирко Ма- 
ноилов, земеделски стопанин 
рт Градини взимаме като по 
вод за диалог по някои схва 
щания за функцията предсе^ 
дател на ОС и за задачите на 
самата скупщина, като най- 
висш орган на самоуправле
нието на една обществено-по 
литическа съвместност.

Мирко е кандидатиран в 
Градини за отборник. Амби
циите на този осемдесеттоди 

и шен човек сега са по-големи 
би искал да стане председа
тел на ОС. С такава идея и 
предложение е дошъл в ОК

да иска помощта на партия- щина по предложение на съ 
та и то не да го помогне не- бранията на трудещите се и 
го, но програмата за разви- съборите. Вън от това никой, 
тие на комуната, която пред- макар и да има добри на
лага бъдещият председател, мерения, не може да напра- 
Мирковият замисъл се свеж- ви нищо. Просто казано, вол 
да до следното: председател ята на председател е ограни- 
трябва да стане оня, чиято чена с редица самоуправител 
програма за развитие на об- ни институции, които опреде 
щината е най-приемлива. А лят развитието, правят про- 
ако пък този председател не грамите и организират съот- 
изпълни програмата си за ед ветните служби за реализира 
на година да бъде сменен с 
друг.

В Сурдулишка община ПРИКЛЮЧИХА 

КАНДИДАЦИОННИТЕ СЪБРАНИЯ
Също така на събраниятаКандидационните събрания 

на избирателите в Сурдулиш- са били предложени и нови 
ка община приключиха на 28 
март. С малки изключения по 
чти във всички избирателни 
единици са предложени пове 
че кандидати за едно отбор- 
ническо място, така че се има 
възможност за избор на най 
добрите. В Сурдулица за три 
отборнически места са пред
ложени даже 19 кандидата,
.което дава възможност за по 
солиден избор. Кандидацион 
ните събрания все пак не са 
подобрили състава на канди 

малко има 
и производ-

кандидати за представители 
извън кандидационната листа 
на междуобщинските канди- 
дационни конференции на 
ССРН. Така например за об
ществено-политическата кама
ра на Съюзната скупщина ос
вен Станиша Станкович, кой-» 
то бе кандидатиран от меж- 
дуобщинската конференция, е 
изтъкната кандидатурата и на 
Миле Анджелкович. Също 
има нови кандидати и за дру 
гите камари на съюзната 
републиканската скупщина.

нето, и все в духа на закона.
Значи, другарю Мирко,. ня

ма програма на председател 
но има програма на О. скуп 
щина за развитието на общи 
ната, която предварително се 

нещо не сте доразбрали в си- обсъжда и одобрява от- изби- 
стемата на самоуправлението. • рателите ..Ако биха се узако- 
Председателят на ОС няма

По повод на това желаем 
да побеседваме с предложе
нието на Мирко Маноилов. 

Другарю Мирко, като че

пили програми, каквито вие 
своя програма, а това значи, предлагате, тогава какво е са 
че не е упълномощен да обе 
щава на избирателите нищо.
Това защото всичките сред-

моуправлението и какво ще 
е със самоуправителния ме
ханизъм. А ние това самоуп 

ства за стопанството, култу- равление издигнахме до сте- 
рата и другото идват от обе пената на най-голяма полити 
ствеността, а не от джоба на 
председателя или от някак
ва изборна каса. А и със сре 
дствата не разполага предсе 
дателят, но общинската скуп

датите. Много 
жени, младежи 
ственици. М. В.

1 труда на представителите 
на ЮКП в Коминтерна и на юго- 

комуиисти, които редак

ческа отговорност и полага
ме усилия^ за неговото укреп 
ване, а особено Съюзът на ко 
мунистите.

ние на

славските 
тираха тези предавания, световна 
та общественост беше осведомена М. &юго-не само за положението на 
славския фронт и за това, кой ор 

води народоосвободи- Необходимо е подобрение на земе
делското производство

ганизира и 
телната война, но и за сътрудни-

и другитечетницитечеството на 
буржоазни сили с окупатора.

Продължавайки традицията на 
интернационализъм

(Продължение от 1 стр.)
В разискванията особенц 

място зае незавидното поло
жение, в което понастоящем 
се намира селското стопан-) 
ство, а по-конкретно земеде5 
леката кооперация „Сточар", 
чиито годишен баланс е отри 
цателеи е няколко десетки 
милиона стари динара. Прйп 
чини за това, както бе каза
но, има и в обективните тру
дности: липса на пазар, неста 
билни селскостопански цени 
и пр., ио бяха направени и 
остри забележки върху лоша 
та организация на труда, ло 
шото стопанисване и отсъс- 
ствие на планово и програм
но развитие.

Върху повечето от тези пробле
ми много по-обстойио и с по-го- 
лпм критически жар о говорено на 
събранията на избирателите, така 
че на събора с изключение на 
две-три предложения нс се чуха 
съвсем нови неща. Едно от тези 
предложения бс и да се купи раз 
пърскоатслна радно-станцип в Ди 
мнтровгрпд, и по тоя начин чув

ствително подобри осведомяването 
па гражданите и културно-забав
ния живот.пролетарския 

ЦК на ЮКП настояваше да уста- 
и разшири връзките и сътру 

комунистическите 
страни в бор 

на Остта. Пло

За съжаление, както каза едни 
от днекутантите. трябва да отбеле 
жим, че имаше и такива разисква 
ния, от които проличава пълно 
неразбиране на нашата система. 
Песимистичните разисквания на 
някои отборници наливаха вода 
на воденицата на административ
ното ръководство, което отдавна е 
отживяло и което говори, че об
ществените сили в поотделни сре
ди нс са действували достатъчно 
— на първо място СК, профсъюзи 
те и други.

Нс трябва да отминем и забе
лежката, която бс направена по 
отношение на местното самообла
гане в града и решаването на на 
лежащите комунални проблеми. 
Защото, както бс констатирано, 
години назад в града местното са 
мооблаганс пито се въвежда,

нови
дничсстоото с 
партии от съседните
бата против силите

сътрудничество бс уста- 
с Албания. С помощта на 

ЮКП, които

дотворно 
новеио

ЦК наделегати от
Албания още по- 

бс извършено обединя- 
на самосто-

бяха пратени в
раио, там 
ваието и свързването

групи.комунистическиятелните
Това даде възможност за провеж- 

събранис задане на учредително
Албанска комуиис-създаване на 

тическа партия. До по тесни връз 
ЮКП и Българскага Първото заседание иа и

ки между 
работническа партия (комунисти) 
не се стигна, зарад опортюнисти- 

БРП (к)

апата антифашистка младеж на 
Югославия. Тези учредителни кон 
греен на младежта п на жените 
подчертаха . масовото участие на 

младежта в борбата и

масовите антифашистки органнза- 
В освободения Босненски П« 

през декември 1042 година 
национална 

в Бихач

още по-малко използва.
Накрая бе прието заключе 

ние, че преди всичко във вси 
чки области трябва да се раз 
чита на собствени сили, а по

идва

ции.ческото становище и а
решението на Коминтерна ма тровац 

партийна организация
след
ксдонската 
да остане в със/ава на ЮКП.

ЮКП обърна особено внимание 
на по-нататъшното сплотяване иа

бе устроена първата 
конференция на АФЖ, 
също през декември бс организи-

жените и мощта отстрани, дето 
трябва да бъде само насър-» 
чение в тази насока. Ст. Н.

революцията.
— Следва —конгрес на Обсдннс-ран първиятпрогресивните сили в редовете на
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НА 5 АПРИЛ 

СЕСИЯ НА СОБИОГРАФИИ НА 

КАНДИДАТ-ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ
Последна сесия на общин

ската скупщина в Босилеград 
в стария отбори ически състав 
щс се състои на 5 април. Ме 
жду другото тя ще обсъди от 
чета за работата на скупщи 
иата в изминатите две годи
ни, ще вземе важни мерки за 
развитието на животновъдс
твото в комуната и др.

Не по-малко важен е и въп 
роса дали скупщината ще взе 
ме решение за закриване на 
услужното предприятие „Ус-

в. В,

ЛЮЮИСАВ ИЛИЕВ, председа
тел ма общинския съд п Димитро 
нград Закършил е правни факул 
тет. Като ученик в гимназията е 
бил секретар иа училищната мля

отбориик

билСлед освобождението е 
отговорни постове п стопанство' 

общината. Задочнооколията,
икономически фпкул- деж, а като студент

ОНО в Нови Вслград. Бил е 
Ръжаиа и 

комитет иа

е завършил
наПрез 1048/40 е секретар

Бюрото ни ОК 
Бил 

отбор

натет.
отбориик във Височка 

ОколийскиСКОК) II член на 
на СКС н МК ни партията, 
е член на Републиканския

член на
СКСв Пирот. Няколко пъти е 
биран за член на ОК на СКС и 
на ОК на ССРН в Димитровград.

на Идеолож

и 1-

луга“.
профсъюза на търговските ра

ботници в Сърбия.
на

Сега е председател 
ката комисия при 
подпредседател на 
съвет на

Кандидат за 
Общ. политическата камара на ре 
публнканската скупщина 
бия.

От 10Г.7— 15И14

БОСИЛЕГРАДСКИ
МИНИАТЮРИ

ОК на СКС и 
Изпълнителния

на Общинския ко-годнна е член 
митст на партията. Сега е членГЕОРГИ ЛЛЕКСОВ, кандидат за 

Републиканската ОК на ССРН.общинската конференция 
СК н член ма Комисията за меж-

■I междуиа •

напредставител в 
камара на скупщината иа СР 
Сърбия.

на представител с в

дуиародип отношения 
работническо На отчетното събрание на 

гораните в Босилеград не при 
съствуваше нито един дирек
тор на земеделските коопера
ции, макар че навреме бяхц 
повикани и макар, че събра 
нието се проведе в неделя.

Присъстващите обясниха 
така: директорите отказали 
да присъствуват, защото на 
това събрание се заплащали 
малки дневници..,

па Сър*Роден през 1926 г. в Т. Одороп- 
в земеделско семейство. От 

юношески години е миньор, първо 
в близката мина „Ерма", а през 
окупационните години — като мо 
билизирац — в мина ,,Кпрдифм в 
България. През 1947/50 е войник- 
моряк, а после работник-слсктро заслуги и 
ннеталатер при централата в Ди 
митровград. От 1952 до 1957 г. е 
директор на електроцентралата п 
града, като година по-късно 
ма ръководенето
профсъюзен съвет в Димитровград 
ско. Председател на общината с 
бил през 1957 г„ а от 1958 досега 
е секретар на общинския комнтег 
на СКС.

От 1953 година с избиран посто
янно в околийските 
на СКС в Димитровград, Пирот 
и Ниш, а в периода от Петия до 
Шестия конгрес на СКС бе член 
на Централния комитет на Съюза 
на комунистите в Сърбия.

Завършил с Виеше политическо 
училище в Белград.

Член на СЮК е от 1949 година.
Преди това е членувал в СКОЮ.

ДИМИТЪР МАНОВ, 
тел на ОС в Димитровград, е ро
ден 1924 година в Каменица. Уча 
ствувал е в Народоосвободптелна- 
та воина от септември 1944 годн-

диижепперодното
при ЦК на СЮК. Член на парти
ята е от 1048 година. Бил е дело

ци,

СКС.гат на Шестия конгрес иа 
Носител е на Медала за народни

1 па Медала ма труда. 
Кандидат е за представител в Съ 
юзната стопанска камара.

ИЛИЯ ПЕТРОВ, председател на 
общинската конференция па 
в Димитровград, е роден

Бил е директор 
на об-

ОСРИ
1981 го-пое-

на Околийския дина. Учител е. 
на училище, председател 
щипения съвет на I 
Димитровград, 
търа за култура и 
1967 година с председател 
■динената конференция на 
Член е на 
национални

профсъюзите в 
управник на Цеи- 

пбаиа, а о> 
на Об 
ССРН.

*
На същото събрание един 

участник предложи да се фо 
рмира комисия, която 
веднага да замине в заведе
нията и доведе всички кому 
писти, които не бяха дошли 
на събранието.

Тоя път обаче 
нямаше много успех. Защото 
вече беше късна вечер и те
зи които са били в кафене
тата заминали си у дома.

Комисията за между- 
отношения при рсмуб- 

конференция на ССРН.
е от ученически 

През тона време е бил и член 
Околийския комитет на младеж 

та. Участник е в младежките * ак- 
Нови Белград, на Лвтоиътя.

1951 годи-

ръководстпа
ощеликанската 

Член. иа СКОЮ
дни.
па

Ц1Ш в
Член на партията е от

Носител е на отличия, за тру
комисията

на
допи успехи.

Кандидат за представител е в 
политическатапрсдссда- Организационно 

камара на републиканската скуп
щина на Сърбия.

Здравеопазването пред реорганизация
'::и 5* ’ '•!

ПРЕДСТОИ ЗАКРИВАНЕ НА СТАЦИОНАРА?ДИМИТЪР СЛАВОВ, директор
на кооперацията „Сточар” в Ди
митровград. Роден с през 1932 го
дина. Абсолвент е на Висшото зе 
меделско училище. Член на СКОЮ
е станал през 1947 година като 
ученик в средно земеделско учи
лище в Лесковсц. Дълго години 
е бил управител иа кооперацията 
в Каменица, сега е директор на 
кооперация ,,Сточар". Бил с член 
на Ок комитет на младежта, ня
колко пъти е избиран за член на 
общинския комитет на партията, 
за отбориик в ОС. Бил с отбориик 
иа околийски отбор в Пирот и 
Ниш. Носител с на Медал и Ор
ден на труда. Сега с кандидат за 
представител в Съюзната стопан-

всички необходими служби.Всъщност, не става дума за
вътрешна реоргани^ каквито са: диспансерите

жени и деца, антитуберкулоз

лежки между представители
те на здравния дом и общи
ната. Повод за обвинения бе 
констатацията в насоките за 
развитието на стопанството и 
обществените служби в об
щината през 1969 година, къ- 
дето между другото бе каза
но ,че в здравеопазването ли 
ггева добра организация на 
труда.

Представители на здравния 
дом изтъкнаха, че негодува
нията на здравната служба 
са неоснователни, особено, ко 
гато става дума за селскосто 
ланските осигуреници, поне
же здравният дом от Завода

само
динара, докато 

е срав- 
Така на

пример, за девет месеца в ми 
налата година, ако бе прило 
жен ценоразписа за направе
ните 10.640 услуги, здравният 
дом е трябвало да наплати 
от селсккостопанските произ
водители 10.885 динара, дока 
то от Завода за социално е 
получил паушал 90 хиляди 
динара. Те, също така, изтък 
наха, че само за наплащане 
на услугите около събиране
то на парите от селкостопан- 
ските производители община 
та взима 5 на сто, докато в 
съседните — пиротска и ба- 
бушнишка, общини взимат 
3. процента. В крайна смет
ка губи селскостопанският 
производител, който дава до 
ста пари, а услугите, които 
ползва са минимални.

Всички обаче *бяха съглас
ни, че макар и да съществу
ват районни амбулантории,
здравеопазването на село не 
е на нужното равнище и че • 
подобрения в тоя смисъл тря 
бва да се очакват от новия 
закон по здравеопазване т.с., 
че ще се подобри това здра
веопазване и кадрово, и мате 
риално-технически. Ст. Н.

занякаква
зация, а за придържане на

ния диспансер, поливалентна- 
хигиенично-

здравния дом към новопри
етия закон по здравеопазва- та, патронажна, 
не, който ще стъпи в сила епидемоилошка ретгенова, сто 
през месец август, тази годи матолошка служби и служ

бите по обща практика и бър 
за помощ.

Засега здравният дом в 
т0 Димитровград има повечето 

служби, които се изискват от 
закона, благодарение на то
ва, че няколко години специ 
ализира лекари от различни 
специалности. Но и покрай 
това, новите служби налагат 
приемането на още двама ле 
кари и две медицински сест
ри, лаборант и бабица, 
то и подобрения в сегашния 
кадров състав.

Най-трудният въпрос, оба
че, пред който е изправен зд 
равният дом, и не само той, 
а и общината, е дали 
ният стационар ще бъде за
крит. Защото в закона се ка 

Не е нужно обяснено в ка зва» че Да се запази една об-
ква крайност се отишло с ^ болш,Ча тРябва да има

400, а специална болница 200 
легла, което за условията 

тази кооперация. Дали не е Димитровградско 
било невъзможно, безоглед, мислимо. Действително

кона има една кауза, 
която републиканският

на.
Според разпоредбите на н 

вия закон, ако един град ис
ка да има здравен дом, 
здравната служба трябва ця
лостно да се комплектува. С 
ДРУГи думи — трябва да имаска камара.

В Босилеградско
за социално получава 
120 хиляди 
действителната цена 
нително по-висока.

как-

Малко кандидати земеделци
Й втория етап на предизбо^ 

ната дейност в Босилеградска 
комуна приключи. Последнц 
се проведоха кандидационните 
събрания в стопанските, трудо 
вите и в профорганизациите, 
на които се изтъкнаха канди 
дати за отборници в Камара 
та на трудовите общности на 
общинската скупщина. Обаче

Босилеградската земеделска 
кооперация например за ка
марата на трудовите общнос 
ти на общинската скупщина 
ще даде 5 отборника. Споо- 
ед критериите .повечето от 
тях трябва да са земеделски 

/ производители. Обаче не е та 
ка. На кандидационното съб
рание, когато е уточнявана о- 
кончателната листа за канди
дати — отборници, от пред
ложените девет кандидати 
случайно се намерил само е- 

за дин земеделски производи
тел. Останалите са служещи и 
работници на кооперацията.

били работници от коопера
цията.

сегаш
\

кандидационното събрание в на
е почти не 

в за- 
споредче не са присъствали доста-

съвет
по здравеопазване може да 

те били осведомени разреши запазването
ционари и с по-малко 
ако

тъчно хора от селата (въпрос 
е как сакакто и онези в селата и те

зи събрания на ста-за това събрание) да сене изпълниха пре
длагат най-добри земеделски

легла,
селището, където е тсуй 

е свързано с лоши съобщите 
лни вързки с близките бол
ници, и ако

очакванията. Грешките от ми
налите избори не са изправс 
ни когато става

производители? По такъв на 
чин т.е би били по-равноправ 
но застъпени

въпрос
структурата на предложените 
кандидати. Поради недисци-

отдалечеността е
в общинската твъРДе голяма, в тази насо

ка здравният дом и общинс
ката скупщина ' предприемат 

само случай мерки да се запази 
с босилеградската коопера- Ра< понеже неговото

скупщина.
Но това не еплина .и злоупотреба на демо 

крацията отново между пред 
ложените отборнически

Да абсурда бъде още по- 
голям това предлагане е ста
нало при присъствието само 

■' на 7 хора от 14 села, колко-
И

то принадлежат към тази ко-

стациона 
присъс-

ция, а и с другите организа- твие е необходимо, зарад не
възможността

кан-
дидати не намираме младежи, 
земеделски производители 
жени. Дори това се е случи-

ции. Ето защо не можем да 
дадем положителна 
за тези

лекарските ин 
тервенции да бъдат навоемо- 

преценка нни и ежедневни в района 
събрания Такава една мисъл бе 

зана
последни 

на избирателите. изка
„ _ и на неотдавнашния
събор, на който обаче бяха 
направени остри взаимозабе

л'о' и там където има повече операция. Останалите приет 
предложени кандидати. тващи на това събрание са В. в.?
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Димитровград безправна продажба и купуч 
ване на добитък, но за да ги 
залови на-място са нужни про 
возни средства, които Общиц 
ската скупщина поне засега 
не винаги може да осигури.

Сега е назначен нов търгов 
ски инспектор с малко по-оп- 
ределено разграничение на 
работите в тази служба. Как 
во ще донесе тази промяна 
не можем да говорим, обаче 
гражданите искат да бъдат? 
защитени от разни спекулац 
ти и неоправдано покачване 
на цените без оглед на „обЬц 
тивните трудности" с които, 
така често спекулираме, а ко 
ито всъщност са отраженид 
на лоша организация.

Какви са забележките по адрес 

на търговската инспекция?
Вздтчета на-органа' на управле 

Общинската скупщи.
Димитровград 

на последната сесия на 
за работата на 
инспекция, между 
се казва;
контрол' е довел до 
своеволия от страна 
зинерите, до чести своеволни 
увеличения

Какво не можете 

да си купите 

в града?От друга страна на инспек 
тора, въпреки всички препо- спектор Томислав Делчев уз

нахме, че той не е имал поч>
нието на 
на в изнесен

Божана Делче 
ва, учителка: „Д’и 
митровградските 

нямат

ОС
търговската

другото, 
че „несистемният магазини 

голям, избор 
текстил и трико
таж. Преди един 
месец търсих обу 
вюг и не наме
рих.

разни на
на мага Д. Йотов

на цените итн.,
което е предизвикало недовол 
ство сред гражданите".

На’ същата сесия 
кванйята също бяха 
нй редица- забележки 
работата на търговската 
спекция. Бе казано, напри
мер, а тОва може да се чуе 
и' в града, че инспекцията 
хбащала „дребни рибки“, до 
като действителната спекула 
цъвтй.

Преди 20 години... Трябваше да ходя в Нищ. Ня- 
и зеленчук. ДаЖе 

и когато има, той вече е разва- 
лен. А пазара с> доста замърсен 
и няма особен избор.

в разис-
отправс

върху
ма и овощия

КАКВО СТАВА 

С иКАОПОТАРя?
ИН-

Цанко Петров, 
митничар: ,,Нс
мога да кажа ни 
що, защото не ку 
пувам. В града 
обаче няма серви

Какво става с „Клопотар"? 
Какво става, спи вероятно зй 
мния си сън. Съгласен съм, 
че материали има, че това е 
„хумор", 
подмладява и ободрява", въ
преки, че хуморът и смехът 
не ще премахнат отрицател
ните явления.

В отчета на 
спектор изнесен пред 
та на Общинската скупщина 
вината за несистемния 
рол' се слага 
„обективни трудности“

Според него обективно 
например, че на това място 

най-много 
хора; че инспекторът се за
нимава и с работи от рефе
рата по стокооборот, че 
служебна длъжност е- и секре 
тар на Съвета за стокообо
рот; гостилничарство и тури
зъм итн.

търговския ин 
сесия-

а „смехът помага.
зи.конт-

Перална маши 
на трябваше да 
карам в Пирот 
на поправка.”

под знаменател

с
Последното ме кара да ка

жа нещо за „Клопотар". В 
същата дописка стои „но ко
гато някой чиновник е пре
селил", Пишещия горните ре 
дове не е неизвестен по свое 
то често пъти и дори петак 
тично отношение спрямо слу 
жещи, които „пресолят". Каз 
вам това нещо, за да не бъ-

са се променили

Цветанка Це- 
нкова, учителка: 
„За семейството 
си мога да купя 
всички видове т"ь 
кани. НЯкои от 
тях са по-евтннн 
в Димитровград, 
отколкото в Пи
рот и другаде. 
Но градът няма 
зеленчуков мага
зин и пролет нс 
можем да си взе , 
мем млад лук, зс 
ле, спанак сала
та и друго.-

ПО

За търговския 
наистина^ всичко това е „вис
ша сила". Обаче по наше мне

инспектор Контролът не е само за града де наречен адвокат на „чино 
вниците". Какво се подразби
ра под „чиновник". дали и
самия израз не говори за не 
що отживяло времето си, и 
дали в този израз, респекти

ние слабостите са пак субек ба, не са осигурени 
тивни. По-точно, направен 
пропуск от' организационно ес 
тество. Честите промени 
хора в тая служба никак не 
допринасят за нейната ефика 
сност, а напротив от година 
на' година усложняват работи 
те. А известно е, че още ми
налата година Общинската 
скупщина взе заключение да 
се подобри ефикасността и 
оперативността на тази служ
ба, особено след излизането 
на Насоките на ДК на СЮК.

всички контролира всички магазини 
е условия за безпрепятствено из на терена. Той например е и-> 

лълнение на длъжността. От мал много показания, че раз 
на разговора с досегашния ин- ни матрапази се занимават с вно в даването му такова мя

сто, не може да се намери 
и цинизъм, — в този въпрос 
не навлизам. Но струва ми 
се ,че най-голямата активност 
па „Клопотар" е някаква 
„противчиновншпка" линия.

С това сс снабдяваме от Пирот 
и Ниш. Пазарът ■ града е само 
в петък и ако зарад работа про
пусна пазара, тогава трябва да 
кам чак следващия петък. В Дн 
митровград няма сервиз. Ако се 
открие, ползата ще е двойна — 
ще има работа за някои безра
ботни- другарки, а нне ще можем

трябва
Сега например тря 
на фризьор в Пи- 

М. Б.

Сесия на ОС в Димитровград
ПРИЕТ БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНАТА да си оправяме 

тук, в града, 
бва да ходим 
рот.”

каквотоА много големи въпроси, 
които споменах по-горе, не
ка ги разрешава някой друг. 
Или нека ги разрешават „чи 
новниците",а ние ще ги раз
пъваме в „Клопотар".

За непълна седмица само зи година, непосредствен^ 
общинската скупщина в Дш след общия събор, централ- 
митровград устрои две сесии, но място зае обсъждането и 
И докато на първата бяха приемането на общинския бю 
разгледани и приети отчети- джет за тази година. Всъщ7 
те на различните обществени ност, това беше и прощална 
служби, то на втората, коя- сесия на досегашния състав 
то се състоя на 31 март, та- на общинската скупщина,

тъй като в настоящия месец 
трябва да се изберат нови 
отборници и нова скупщина.

Трябва да отбележим, че 
освен общото увеличение на 
личните доходи на всички, по 
лзващи дотации от бюджета 
на общината, от осем на сто, 
съществени преразпределе
ния, в сравнение с миналата 
година, няма. Единствено от
борът за чествуванс на 25 
май е получил вместо чети
ри хилиди шест хиляди ди-

ИзправкаПри посочените' условия ин 
спекторът малко може да на
прави за провеждане в дело 
заключенията- на Скупщина-

В „анкета за културата” от мина 
лня броД вместо 8,4% — трябва 
да со чете 
нскня бюджет се отделят за кул
турата.

Тодор Велчев
„Глас на българите" бр. 251; 
1 март 1954 г.

„Там- 4,8% от общн
та.

СЛЕД ГОСТУВАНЕТО НА ДЖОРДЖЕ МАРЯНОВИЧ

Публика, която цени
та на културно-забавния' це 
нтър. Димитровградчани, пц 
тоя начин потвърдиха рено
мето си на публика, която 
знае да цени качественото.

Програмата беше на из
вънредно равнище: всички из 
пълнения бяха успешни, а 
Джордже Маряновйч' с над по 
ловинчасовото си изпълнение 
предизвика същинско въоду- 
шевение сред посетителите. О 
собено бяха възхитени млади 
те любители- на забавната му 
зика, инак почитатели на тоя 
прочут югославски изпълни
тел. И за пръв път дймитроц 
градските най-млади зрите
ли връчиха цветя на един из 
пълнител на забавни мелодии. 
А младите зрители бяха по
вече от две трети от общия 
брой на зрителите.

Когато трябваше да се ре
ши: да гостува ли Джордже 
Маряиович със „Синия анса* 
мбъл" и още няколко извеО 
тни югославски изпълнители' 
на забавна музика, мненията 
бяха разделени. Мнозина каз 
ваха, че това гостуване няма 
да се „отплати". Действител 
но сумата от 3 хиляди дина> 

ку л ту р но- з а б а в -> 
пия център трябваше да за
плати на гостуващите изпъл
нители, бе доста висока за ск

тази 
по-голямо

нара и червеният кръст вме
сто пет осем хиляди ди
нара.

От друга страна, някои за-, 
конни задължения, каквито
са да речем социалната защ* 
та, и. народната отбрана съ
що са предизвикали необхо
димите увеличения. Тук мо
же да причислим и новите
Ю хиляди динара за отборни ромните възможност на 
цитс, които ще сс изберат, институция. Още 
тъй като числено съставът недоверие бе изказано кога 
па общинската скупщина се 7° Цената на входните билети

бе определена — 5 и 6 дина
ра. Всъщност-, това 
би най-висока цена;

ра, колкото

увеличава.
По области, разпределение 

то на. бюджета изглежда та
ка: за културата 730 хиляди 
и 20 хиляди динара за Сеп
темврийски награди,- за соци
ални и други помощи — над Па все пак програмата нц 
143 хиляди динара, здравната Джордже Маряиович и оста- 
защита и друго от областта палите изпълнители: Радмиля 

здравеопазването 45; кому Микич, Драган Стойиич и Зо 
палмата дейност -— 124 хиля- раи Георгиев, съпровождани

от „Синия ансамбъл", макар 
че бе дневна, напълни зала-1

е може 
която

досега димитровградските зри 
тели плащат за подобно гос
туване. Трябва да напомним, че го 

стуващите изпълнители бяха 
приятно изненадани от 
лината и сърдечността, с коя 
то ги прие, привстствува и из 
прати димитровградската пу
блика.

топ

на
— 3» бяло пране, кой детерджент употребяваш, съседке?

. Мита и мъжа ми, откак съм кандидатка за отборнич- 
ка, тия дреболии не ме интересуват

ди динара и пр. Ст. Н.Ст. И.
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6,000за залесяване недостигащите
ра могат да се

дина- 
получат

ако на заинтересованите ли
ца, се продадат 350-те хиля
ди акациеви дръвчета по 2, 
стари динара едно, което в 
крайна степен ще осигури за 
лесяване на 100 ха голини.

Към тази програма трябва 
да се прибави и програмата 
по залесяване на „Ерозия" 
от Ниш, която ще провежда 
самостоятелни акции в слива 
на река „Ерма", по-точно в 
местността „Кусовранска ре
ка", където и нашата община 
трябва да участвува с около 
500 трудодни.

Освен това, в програмата се 
предвижда засаждане на около 30 
ха с фуражни треви. Всъщност 
пъргюиачадно в програмата са 
предвидени 16 ха, но направените 
спестявания дават възможност д.т

Интересът 
главно съществува сред сел- 
скотостопанските производитс 
ли и земеделските стопанс- 

Момснтално от земедсл- 
се търсят

Залесяването в Димитров- 
особсно богатаградско няма 

традиция. Гораиското движе 
все още е прощъпалниковощни градини мис

с неуверени крачки. Но и 
край това, резултатите 
следните две години са сра
внително добри — през 1967 
година са засадени 84 хиляди 
борчета и 20 хиляди акаци
еви дръвчета, или общо 104 
хиляди млади 
площ от 26 ха, а през 1963

по тва.
ските
към

стопанства 
350 хиляди акаДиеви дър 

и 85 хиляди борчета/

в по
Нашите земеделски стопани още не са свикпа- 

да торят своите овощни градини. Обаче ако искат 
качествени плодове и дръвчетата

вчета
или общо 435 хиляди дърв- 

посадъчеи

ли
да имат .доста и 
да раждат ежегодно, нужно р да ги наторяват.

За наторяването препоръчваме следните минера-
материал,чета.

За да се набави тоя матсри 
нужни са 23,5 хиляди но 

ви динара.
лни торове:

На 10 декара да се употребят: Нитромонкал — 
400 до 600 кг. Суперфосфат — 300 — 400 кг. Калиева 

— 200 — 300 кг.
Ако се разполага със смесен тор, тогава трябш» 

да се употребят 600—800 кг на 10 декара. Но тогава 
трябва да се хвърли количеството ма два пъти 
половина от торта се хвърля през пролетта, а другата 
половина през лятото.

За единиичцмте торове ,които споменахме горе, 
употребата е следна: На пролет преди растежа 
дървчетата около стъблото на дръвчето в кръг, 
рок колкото короната му се слага цялото количество, 
суперфосфат и калиева сол и 200—300 кг. от нитро- 
монкала. А през Лятото, когато плодовете се обра
зуват, на същото място се слага и останалото коли
чество нитромонкал. • •

Иначе всички плодове са от голяма полза за чо
века. Специално това важи за ябълката, която е бо
гата на витамини и минерални вещества. От древни 
времена още ябълката -е употребявана като лекарс
тво. Ябълков сок с олио 'се употребявал за лекуващ 
на рани, а също и варени ябълки. Печени ябълк/ 
и сярата се употребявали заедно за лекуване на ко
жни болести.

дървета на ал

сол

на
ши-

се засадят с треви още 14 ха.
Програмите по залесяването по 

настоящем се изпълняват 
инспектора по селско и 
стопанство при ОС. което изглеж 
да ще остане и занапред.

За отбелязване е, че горанека-

чрез
горско

та организация, поне засега, не 
проявава особен интерес за вклю 
чването в тези акции. А има въз 
можности да се включи и в само 
то залесяване, а особено в пронз 
вежданего на посадъчен . матери
ал. Защото учениците-горанн и в 
града, и на село, могат да създа 
дат разсадници, в които да отгле
ждат акациеви дръвчета. 
Изпълнението на програмата 
изисква всеобщо ангажира
не, както на службата по сел 
ско и горско стопанство при 
ОС, така и на селскостопан
ските производители и оста
налите фактори. Особено, че 
има прояви на отделни лица, 
макар и единични, в Кусз 
врана, които казват че няма 
да дадат своите голини за за 
лесяване. Затуй акциите тря 
бва да бъдат координирани 
и единни.

Ябълката като храна също има свои особености 
: Намалява теглото на хората, а й се приписват и въз
действия в процесите на подмладяването. Например 
яблъков сок забавя стареенето. Кръвното налягане 
спада от ябълка, а по-ефикасно е когато се взима 
заедно с ориз. Някои лекари препоръчват компот от 
ябълки и варен ориз за намаляване на кръвното и 
за лекуване на бъбреците. Една или две ябълки, взе
ти сутрин на гладно ще са от полза на всеки човек.

Агр. Й. Маринков

В службата по горско сто
панство при ОС считат, че те 
зи средства могат да се обез 
печат. Първо, десет хиляди 
нови динара ще обезпечат о~ 
фонда по селско и горско 
стопанство, средства от так
сите върху сеченето на гори
те. Част от средствата за на- 
бавка на посадъчен материал 
се осигуряват от средствата 
на Републиканския фонд по 
водите, който ще даде от 80 
до 100 хиляди дървчета в 
стойност от 8 хиляди нови 
динара, с който посадъчен 
материал ще се залесят къл{ 
20 ха голини. И трето

година: 68 хиляди борчета и 
40 хиляди акациеви дръвче
та на общо 27 ха голини. Ко 
лко и скромни да са тези ре
зултати те сочат, че залеся- 

по-широкването взема все 
размах.

ГОРОСЕЧ ДО 15 АПРИЛ
На последното 

общинската скупщина
заседание лошите климатически условия След тази дата горосечът

— лютата и дълготрайна зи) отново ще бъде забранен.прие
решение да се позволи и про 
дължи горосеча до 15 април, 
изключително 
година. Това решение общин 
ската скупщина взе, понеже

ма е попречила хората отДи
митровградско да се снабдят 
с дърва и изсекат маркира
ните дървета.

ДИВИТЕ СВИНЕ 
— ДА СЕ ИЗБИВАТ!

само за тази
Ст. Н.

И а същото бсзаседание 
прието и решението да се у- 
биват дивите свине, които са 
се намножили в районите па 
селата Пъскашия, Петърлаш 
и В. Одоровци и нанасят огро
мни щети на

Годишно събрание на ловцитеБосилеград
Ловджийският дом на продажба ДА СЕ СПРЕ УНИЩОЖАВАНЕТО НА

ДИВЕЧАземеделскитеНа годишното събрание ло 
вджийското дружество в Бо- кт за сега нито една сто-, култури.

папска организация от Боси- Както бяха осведомени пт- 
силеград взе решение постро леград не е заинтересована за борниците и ловното 
ения преди три години ловд- нея. Това е голяма щета зл ловното
жийски дом край река Дра- щото се касае за привлекате 
говищица да се продаде. Дру лен обект, който може 
го решение не е намерно, за 
щото ловджийското

В неделя на 30 март ловд
жийското дружество „Сокол" 
в Босилеград проведе отчет
но събрание на което обсъди 
няколко важни въпроса, отна йството 
сящи се до ловджийската де 
йност в комуната.

1Ш1Ш1ИШШ11ШШ111Ш1Ж1ШШНШ11ШШШШ1П1

друже
ство, а и горската секция са 
се изказали, че те не пречат, 
тъй като дивите свине

В отчета се изтъкна, че то 
ва дружество, което числи 
165 члена е било дейно и съз 
давало голям интерес ловджи 

в комуната да укреп 
ва и да не получава комер- 
чески характер.

Изтъкна се, че Босилеград 
ско обилствува с разнообра
зен
се запази от

Д? до
принесе за развитието на ту- 

дружес- ризма в комуната.
не ъ.

под тяхна защита т.е .тоя ра 
'йон не е провъзгласен 
вен резерват.

за ло
Ст. Н.

тво не е в състояние да отк 
плаща ануитетите.

Касае се за дълг от 11 ми ..............................................
лиона стари динара .

Макар ,че е тази сграда из 
годна за гостилничарски обе- =

В. в.

ДРЕБОСЪЦИ1 1СЕГА НЕ Е КРЪЧМАР
СКА

В края на миналата 
година писахме за ха
отичното състояние 
имуществено 
отношения в Димитров 
град. В отговора на ор 
гана
тогава бе 
журналистът черпил ин 
формации за своята ста

дивеч, който трябва да 
прекомерното 

= унищожаване. В отделни слу 
§= чай правилата на дружество- 
= то по тоя въпрос не са доста 
§= тъчно зачитани. Някои неди 
Н сциплинирани ловджии и вън 
Щ от определените сезони са от 
|§ ивали в лов. Като унищожи- 
= тели на дивеча бяха спомена 
= ти

Разликата 
това, че сега информа 
циите потичат от ОС.

е само в личен доход от агроно 
мите в „Сточар".

Може би и това има 
връзка с горното.

=Кооперацията в. Д. Тълмино =

Тези дни земеделската ка- = 
операция в Долно Тлъмино = 
набави четири бикове монто Е 
фонска порода, които ще се =
използват за откриване на ра = ™я в една от Димитров 
зплодни станции. Според пла Е градските кръчми. А
на кооперацията ще открич = ето какво между дру-
такива в Долно Тлъмино, Бра = гото пише в годишния

= отчет за тази служба:
- „Съществуват случаи от

по-раншните години — 
които все още не са 
завършени главно пора 
ди това, че няколко слу 

_. жещи се работили в та 
= зи служба и всеки во

дил работите по свое
му".

Набавя породи- 

сти бикове
в

правните НАЙ-СЕТНЕ

АКО БЕШЕ ЗА ТЕХ- 
НИЯ ДЖОБСдружената земедел

ска кооперация най-се
тне започна да се занн 
мава с производство, а 
не само

на управлението
казано, че

Миналата година Об
щинската скупщина 
Димитровград е запла
тила за

и ловджийските кучета 
= които са пускани от страна 
= на стопаните им за да се „тре 
= нират".
Щ Преценява се, че в момен- 
§ та на територията на комуне 
1 та има над 1.300 заяци, 110 сър 
Ц ни, КЪМ 2.000 лисици и много 
= яребици, фазани и др. Това 
= представлява ценно богатство, 
ц което трябва да се запази от 
= масово унищожаване 
§ За нарушаването на тези пра 
Щ вила предвиждат се' остри на 
Е казания, а също и дисципли 
5 нарна отговорност пред дру- 
= жеството.

вс търговия. 
Миналата година про

изведе 62 милиона (ста 
ри) динара загуби...

лекуване на 
свои граждани в болни 
ците незначителна су
ма от 9 милиона дина
ра. Мнозина от излеку 
ваните идвали лично в 
общината да си заплат 
ят разходите, но служи 
телите

нковци и Голеш. 
Това ПАК ВЪВ ВРЪЗКА 

СЪС „СТОЧАР"е първа кооперация, = 
която веднага след взетото ре = 
шение на съвета по земеде- = 
лие за формиране на разпло = 
дни станции набави порадис- = 
ти бикове. Сигурно е, че с та- — 
зи акция за кратко време ще 
се подобри расовия 
на добитъка в тоя район .

В. В.

' Внимателни 
ци забелязали, че шоф 
ьорът на представителя

аналнти-
„нямали време" 

да им вземат парите. 
Ако тезина скопеното предприя 

тие „Стокопромет" 
с 400I пари вмес- 

общинската каса 
бяха за техния джоб...

............... 1....................... . 'Ш|1Ш11|||||шшпшшиш1Г

състав има
динара по-висок

то за
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Из трудовите колективи •> Съдебната 1968
ОРГАНИТЕ НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО

СЕ НАМЕСВАТ ПРЕОБЛАДАВАТ ДРЕБНИ ДЕАА
Оплакванията, които 

наха до производителите 
облечените гумени нишки 
Димитровград от страна 
купувачите, бяха

И миналата, 1968 година, 
не се различава съществено 
от предишните години по оно

Очевидно 
всяка цена.

Но да проследим делата ко 
ва, за което хората от Димит категориите им: 
ровградско се съдят. Лоша ду
ма, подхвърлена обида, мал ПРЕОБЛАДАВА ДРЕБНИЯТ 
ко пререкание — и веднага КРИМИНАЛ 
се изкарва „правдата” чрез 
съд. Ето защо, на повечето 
дела четем категориите: об
ида, клевета, лека телесна по 
вреда.

стиг- „правда" натрол на производството, за ка 
на чеството

и на преждата, която 
на ка в

ща не стрували вносните 
гумени нишки, преждата, ма 
шините и подобно. Всеки е 
виновен, само не този който 
разисква. А всъщност 
къде има по нещо. Затова по 

на ра- време на почивката и

на вносната нишкаЧ се пус-
производството. Затова 

се късат нишките, а. намота
ването е слабо и нестандарт
но, зарад невнимание 
ботниците.

Вече се знае защо 
гнало до некачествено 
водство. Но все

сигнал за 
тревога в целия колектив. Ко 
нстатацията на потребители
те ,че стоките са 
ни подтикна органите 
моуправлението към 
лна намеса. Решенията 
дваха веднага — 
те бяха пратени 
почивка,
спряно, а специалистите 
ководството на цеха бяха за 
дължени да проучат причи
ните, които са довели до 
зи нежелани последници.

В предприятието се 
тира, че цехът 
обзаведен във 
има добри машини.

навея

време
нното спиране на продукция 
та ще се проучи организаци
ята на труда и ще' се постави 
така, че всеки работник да от 

не- говаря за

некачестве
на са- 

решите
В групата наказателни 

броят им се
дела

увеличил в срав 
нение с 1967 година. Докато 
през 1967 година имаше 141, 

за то миналата година те нараст 
наха на 157. Но вече казахме, 

др. че дребните поводи са при- 
— И просто чина за много дела. В това 

е чудно как вярват, че щом число най-бройни са обидите 
съдят, непременно трябва да и леките телесни повреди. Че 
спечелят делото. А то поня- е действително така, потвърж 
кога е смешно за какви нищц дават 74-те помирвания на зз 
жни работи е възбудено. Но вадилите се в съда. Значи мо 
това не пречи на ония, дето гло е да не се дойде до съд, 
съдят, упорито, дори неразу ако е имало повече разбира- 
мно, да вярват в своята „пра телство между хората.
вда” и да я търсят понякога _ Съдът обаче е бил. справе

длив при донасянето на прц 
съдите. В потвържение на то 
ва идва факта, че 33 обжал 
вани

се е сти
произпосле 

работници- 
на годишна 

производството бе

пак вината
се хвърля върху други производствената 

операция, която върши. Без 
това
потръгне, даже има опасност 
облечената 
благоприятните пазарни уель 
вия да не си намери потреби 
тели.

„Хората се 
нищо и никакво 
дседателят на съда 
Любисав Илиев.

съдят 
— каза пре

и без контрол няма даи ръ

Водопои 

за пчели
нишка въпреки

те-1

конста 
е най-добрц 

фабриката.
Все пак самоуправителните 

органи са се намесили на вре 
ме и са предприели мерки зц 
оправяне на положението в 
производството на качествена 
нишка.

високо
продуктивен е. а производ
ството на нишките участвува 

брутопродукциятав с десет и до най-висшите съдебни 
М. Б. заведения".
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Бележка

на сто от цялото производ
ство. А тази година' за разли
ка от миналата, пазарът тър
си облечените гумени нишки. 
И ето, въпреки благоприят-

присъди били потвърдр 
3 ни от по-висшите съдебни за 
щ ведения, а само една присъда 
= премахната като неосновател 
= на.

Как работят местните 

канцеларии?
ните условия за производство

пристигат оплаквания.
§_ Може би, дребните престъп
1 ления и съответно __
= ни дела, биха намаляли

КАКВО СТАВА? Последните събра
ния на избирателите н 
Босилеградската общи 
на изтъкнаха много на 
лежащи въпроси, а съ, 
щевременно дадоха и 
предложения за реша
ване. Един от тях отнц 
ся се до местните кан-) 

/ целарии, които са ус< 
троени и работят така> 
както преди десетина ц 
повече години. При то
ва, забравя се, че в се
гашните услоБИя роля
та на местните канцелц 
рии е много по-сериоз» 
на, дейността по-обем-

наказател 
ако

между хората се установят до 
верие и разбирателство, а шо 
ровете решават при чашка 
ракия, приятелски .

търси и твърдението, 
че на някои канцела
рии са необходими по- 
голям брой служещи. 
Или може би са необхо 
дими служещи с по-ви 
соки квалификации.

В някои села хората 
търсят пояснение загцц 
се завеждащите на ме
стните канцеларии не, 
преизбират. Според за
кона това е необходи
мо. В

Например въпрос р 
дали е необходимо и в 
Долна и Горна Любата 
да съществуват канце
ларии, а на тлъминс- 
кия район, който е мно 
го по разпръснат и от
далечен от центъра нд 
комуната да работи са) 
мо една.

Като трет въпрос е 
как работят местните* 
канцеларии и дали те 
успешно изпълняват за 
дачите си. Защото но 
трябва да се пренебря- 
гват забележките на хо 
рата, които говорят прц 
тивоположно. Защо п 
тоя случай и канцела
риите не Дават отчет 
на общинската скупщи 
на, както и всички оста 
нали служби на общи
ната?

Това са въпроси, кон 
то незабавно трябва да 
разгледа общинската 

В. В.

Няма оправдание с обекти
вни причини. Става въпрос
за неотговорност в самия
цех, за слаба организация на
тРУДа- както и за слабия кон ЗАРАД ЛИПСА НА ПО

НАМАЛЕН БРОЯ| МОЩ 
§ ДЕЛА

В групата пък на граждан 
дела броят им намалял 

ц от 542, през 1967 година, на 
461 — миналата година. Нц 

ц и това намаление не е резул 
повишено съзнание 

= и по-голям разсъдък, а че 
— миналата година общинската 
= скупщина не е осигурила ока 
= зването

ските

1КОНФЛИКТНО
= тат на

На заседание на трудовия
колектив на общинското упра 
вление в Босилеград е има

на.
За разлика от преди 

канцелариите сега имах 
бройни нови компетен
ции. По такъв начин 
те стават „втора" общц 

= на. Това е, разбира се
3 положително начина

ние, което дава редица 
= предимства. Да напом

ним само това, че пЦ 
■такъв начин услугите 
на явната управа се дО 
ближат до народа.

Обаче някои неща, 
отнасящи се до дейно
стта на канцелариите 
са останали предим
но неразрешени. Най-!

= напред изпъква въпро
са дали повишения о- 
бем на компетенции дг, 
ва възможност сегашни 
те завеждащи канцела-

Раде Стоев, който неотдав- Щ ^„ГаГ'Изучаване 
на сам напусна служба в ми-) в изпълняват, изучаване
лицията ще отговаря за кра |11Ш1Ш1Ш11Ш1ШШ11111111ШШ1ШШ111111ШШ1ШМ1ШШ1111Ш111Ш11М1ШШШШ11Ш1Ш1111!П1Ш11ШШ
жба на камион-хладилник.

Тази вечер в едно заведе
ние в Босилеград той пил до 
два часа подир полунощ. Пц 
сле заминал на мястото къде 
то се гарират колата и се „оп 
ределил" за
ник. Успял да го отключи и 
търгная към Божица. Обаче) 
вече на петия километар от 
Босилеград той ударил в ед
на стена и повредил колата. в НАШАТА най-нова исто- 
Докато се опитвал да ги по рия, от събитията през Вто- 
прави настигнали го два ка- рата световна война между1 
миома от транспортното пред най-важните е сигурно изсел 
приятие „Бесна кобила". Щом ваисто на евреите от Пирот* 
като спряли веднага разбра* ск0 и Македония. Това 
ли за какво се касае. Успели

ло разни разисквания за опу на правна помощ на 
онази степен, каквото имаше 
по-раншните години.

щения в работата и за слаба
работа. Страшимир Шкоров, Въпреки, чепредседател на съвета на тру 
довата общност си дал остав 
ка, защото ае бил разбиран 
от секретаря на ОС. Драган 
Трайков, завеждащ правната 
служба, е поискал секретар
ят да бъде подведен под ди 
сциплинарна отговорност. Ха- 
ралампи Михайлов твърди, че 
секретарят е бюрократ, кой
то спъва работата и полезни 
те инициативи. Срещу 
обвинения секретарят отгова
ря че причината за нападки
те срещу него е само в то
ва, че иска да се работи, да
же и от тези, които го обви
няват.

А най-важното тук е, 
трудовата организация, кактр 
преди три години, и сега ус
тановила, че има несъгласия.

И тук държат дела за дре 
поводи

= межди, нарушено или пък от 
3 нето трудово право и пр. Осо 
з бено затрудение са междите, 
=5 които понякога действителнц 
= са неразмърсими Гордиеви въ 
= зли. След присъдите именно 
= тук засегнатите най-често об- 
= жалват присъдите. Па все пак 
= общият брой на жалбите 
= сравнение с 1967 година е на 
3 малял. Докато през 1967 годц 
= на е имало 196 жалби, то мина 
| лата година бяха 164 жалби, 
= което, когато се вземе намал 
3 яването броя на делата и не 
= представлява всъщност няка- 
= кво значително намаление.

Ст. Н.

далеч от пчелина на Мирко 
Маноилов от с. Градили, той 
направил оригинален водопой 3 
на пчелите.

Водопоя се състои от едно Щ 
издълбано дърво и една сто- з 
та, от която постояло капе ^ 
вода. По този начин пчелите = 
на бай Мирко имат вода пред Щ

(Сн. и текст Б. Ник.) Ц

бни неустановени

вратите си.
втези

ОТКРАДНАЛ
ХЛАДИЛНИК =че

скупщина. е

НА МЪТНО

ИЗСЕЛВАНЕ НА 20.000 ЕВРЕИ
___  -г Т /ПГ УЛ Т /«V т Увх Т Ж

— В Димитровград залови
ли човек, който безправно ло 
вил риба и съдията го 
зал. Сърдит от 
той се оплакал на комшията

_ . чг и българските фашистки вла
ГЯГТ сти сс задължаваха следно-%мтт назначеното са в тяжест на 

България.
Българските държавни же

лезници и Германските дър^ 
жавни железници ще се спо
разумеят пряко по разписал 
нието на влаковете като и да 
ването на разположение тран 
спортните средства.
В НИКОЙ СЛУЧАЙ БЪЛГАР 
СКОТО ПРАВИТЕЛСТВО НЯ 
МА ДА ИСКА ВРЪЩАНЕТО 
НА ИЗСЕЛЕНИТЕ ЕВРЕИ.

Споразумението, подписано 
между българските фашист
ки власти и германските оку 
пационни власти за изселва-; 
не на евреите от окупираните 
територии на днешна Югос
лавия преставлява акт на на
силие от една страна и под
чинение па българската дър 
жава и армия, която 
пречно изпълняваше исканиц 
та на фашистка Германия на 
Балканите.

нака-
по стъпката. камион-хладил - ТО:

„Българското правителство 
дава на разположение нуж
ните хранителни припаси за 
15 дена .считани от дена на 
търгването на влака, както и 
нужното число водни бъчви) 
Въпроса на охраната на тра* 

нспортите да се реши още 
евентуално една германска 
охранителна команда ще при 
емс транспортите вече на из 
ходиата гара.

СИ;
— Улових една рибка и ме 

наказаха добре, а тия дето 
носят контрабанда разни ала 
рати — косъм от главата им 
не пада.

Кой му е виновен ,че и той 
не умее да лови в мътно.

„СЕДМОЮЛСКА" стана в резултат на договора 
комисар

по еврейските въпроси Алек 
сандър Белев и германския 

В Босилеград тъкмо на су- пълномощен Теодор Данекер 
тринта се разбрало за тази подписан в София на 22 феа

руари 1943 год.

да го въведат в един от ка- между българския 
мионитс и в с. Божица го преНа сесия иа ОС в Димит

ровград най-сетне съобщиха, 
че следствието около „Седми 
юли" е приключено и доку
ментите са дадени на Окръж 
ния съд.

За сега няма опасност, че

Размера на едно платимц 
от страна на България обез
щетение, което ще се изчис
ли според изселващите се глц 
ви, ще се реши със специал
но споразумение. Своевреме
нно .прокарване на транспор 
тите с това не ще се засяга!

Разноските

дали на милицията.

кражба и компетентните вед
нага излезли на местопроиз
шествието.

Следствието е в течение.

Според това споразумение 
от Пирот бяха изселени 2.000 
евреи, от Битол 3.000, от Ско 
пие 5.000 от Г. Джумая 3.000 
души и т.н. Според това спо- 

В. В. разумение, което подписаха

безу-
кооперацията ще вземе фир
мата им. по транспорта 

от изходната гара до место-*М. Б. Б. Ник.
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Подготовки за деня на младостта100 години учебно дело в Димитровградско

СЪС СТАРИ КОНЦЕПЦИИНАЙДЕН ■

на литературна вечер, на кц 
ято освен поети и писатели 
от народността би присъству 
вал и някой известен югосла 
веки писател, културно-забаг» 
но-спортни прегледи по рай- 
оните, в които ще вземе уча 
стие и група изпълнители
от Димитровград, за да подц 
Ори качеството на районните 
срещи.

От друга страна — запаз
ват се спортни състезания по 
различни дисциплини, какТо 
и гимнастическите упражне
ния на учениците от основни 
тс училища-, изложбата на из 
датслската дейност на' „Брат 
ство" 
жба на 
художник.

Единствена новина е, че се 
предвижда и викторината: 
„Литературното, художествено 
и научно творчество на твор 
ци от народността".

Както и по-рано обаче на 
най-добрите музикални из
пълнители, певци, спортисти 
и участници във викторината 
ще се връчат парични награ

народността ни имат именно 
такава физиономия. Ние и 
по-рано изтъквахме, че закъ 
смяването в подготовките е 
първопричината за обеднени, 
еднообразни и 
фестивали. Струва ни се, че 
в тази насока смс натрупали 
богат опит, а все още не сс 
решаваме да направим пре
ломната крачка и

И тази година концепциите 
- по случай 

па младостта 25
па фестивала 
Празника 
май — си остават същите. И 
тоя път фестивалът на бъл
гарската народност в Димит- 

запазва онази фи
КИРОВ некачествени

ровградско 
' зиономин, за която години 

паред говорим, че ис с най- 
добра: полустихийни райо
нни срещи, под нужното кул 
турно-художсствсно 
и централно тържество 
строго установено съдържа-

рс-Извсстиипт наш 
волюциоиер НайДсн Ки 
ров сс занимавал и с 
педагогическа работа в 
Димитровградско и с ос 
тавил ярки следи в пс 
говото развитие в пача 
лото на това столетие.

изменим,
положението.

Но да сс измени това поло- 
преди всичко,

равнище 
без

жение, значи 
всестранно да се разгледа въ
проса. Защото при наличието 
ма толкова

ние.
Найден Киров с ро- 

в село Градини.
Па всс пак, пс може да у- 

прекваме тазгодишният 
бор за чсствупанс, както ня
махме основание да отпра в-

малко средства, 
година общин- 

скупщина едва смогва
от-ден

Димитровградско на 31 
януари 1880 година от 
баща1 Киро и майка Ге 
оргия, в семейство със 
средно имотно състол-

които всяка 
ската

и художествената изло 
някой народностен

, ________ И ИС.
Киров се учил в родното си село. Прогимназиално об

разование получил в Димитровград, а педагогическо учи
лище завършил в Кюстендил. След завършваме па педа
гогическото училище става учител в родния си край. Пър
воначално в Желтоша, заедно с жена си Мария Куссва—Ки 
рова. По време на учитслствуването си в Желгаша и Димит
ровград той допринесъл за подобрение на учебното дело 
което било в своето развитие. Неговата дейност като учи
тел се съвпада с дейността му в създаване на работничес
кото' движение в своя роден край. Киров с можал да до
принесе за' развитие на учебното дело и културния прос
перитет на Димитровградско защото е бил най-учения чо 
век по това време.

След завършване на юридическия факултет, и усъвър- 
шествуване на френски език той отново се завърхца в Дп 
мйтровград. В Димитровград започва да сс занимава с ад

1

ди.
Може би с предвидените изменс 

ния и попълнения, както и с по- 
отговорно отношение на онези, ко 
ито подготвят районните прегле
ди. бихме могли да се надяваме 
на известно подбрение качеството 
на фестивала.

Но знакът въпросителен на ка
чеството не може да изтрием, за“ 
щото досегашните подготовки не 
ни уверяват, че ще бъде по-инак. 
Напротив, вървим по стари- пъти- 
а, със съща походка дори без 

оня ентусиазъм и приповдигнато 
настроение, с каквото вървяхме 
през подготовките на първите фе
стивали.

Крайна оценка обаче щс може 
да се даде във следфестивалнитс 
дни, защото винаги са възможни 
изненади.

вокатура.
В Димитровград Киров идва в момента, когато всс още 

бушуваше Първата световна империалистическа война и в 
околията владееше глад, болести и мизерия. В това време 
той не само, че работи в Димитровградско но сс включва 
в работническото движение на България и международно
то работническо движение. Участвува на няколко конгреси в 
България и в работата на учредителната конференция на 
Румънската комунистическа партия, както и в работата на 
комунистическия интернационал в Москва.

Докога ще се чака преломната крачка?

да отдели (и от без това бед 
на общинска каса) за органи 
зация на фестивала, не може 
да очакваме някои същества 
ни промени.

Ако останат само 4-те хил-

яме упреци и на предишните, 
защото те не носят пълна от 

говорност, че фестивалите наБ. Пик.

Босилеград Тържество по случай деня на училището яди нови динара, колкото е 
предвидено в бюджета за та
згодишното устройване 

В навечерието на празника фестивала, то и акциите, ко- 
в киносалона в Босилеград 
се проведе литературна вечер 
на която млади поети' и писа 
тели — ученици четоха свои 
творби. Между тях най-мно
го се изтъкнаха Милка Хрис 
това, Димитър Аргакиев, Да 
ринка Евтимова и Миряна Ми 
лчева.

Като гости настъпиха Хара 
лампи Иванов с разказа „Си- 
мулант" и Асен Лазаров, ди
ректор на „Братство“.

На следващата вечер уче- = 
ниците от гимназията преда- = 
доха пиесата „Женитба" от Ц 
Гогол, която беше масово по = 
сетена от гражданството. _

В чест на празника се про- ^ 
ведоха и няколко интереси з! 
спортни състезания по фут- = , 
бол, волейбол и др.

на
та белградска гимназия в при 
съствие на Раде Констатинов, 
учител от босилеградската ги 
мназия, положиха венец 
гроба на Иван Караиванов.

Босилеградската 
„Иван Караиванов" най-тър- 
жествено отпразнува своя па 
тронен празник 
Най-напред в Алеята на ве
ликаните, учениците от Шес-
нови книги

гимназия
ито е запланувал отборът ед
ва ли ще могат да се про
ведат, така както са замисле 
ни. А това, което се предвиж 
да е сравнително скромно: ед

27 март. на
Ст. Н.
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»РАЗВИТИЕ НА НОВ ВЪВ 
ВРАНЯ И ОКОЛНО СТТА«

КУНЧО ГРОЗЕН

ЕМАНЦИПАЦИЯВ издание на Съюза на бойците 
във Враня неодвана излезе от пе 
чат книгата „Развитие на народо- 
освободйтслното движение във Вра 
ня и. околността и хроника 
сръбска ударна бригада”
Стошич и Й. Петкович. На около 
200 страници авторите разказват 
за развитие на работническото дви 
жение във Вранския край, анти
фашистката борба и участието в 
борбите за окончателно освобож
дение на страната-.

В предговора Васа Смаевич каз

изражение най-големата придобив
ка в революцията 
единството, 
получи ордена братство и единс
тво I ред.

Затова препоръчваме книгата на 
всички културни работници, бой
ци от НОВ, учители и всички о- 
ния, които сс интересуват за пар
тизанското движение 
ския край. защото в нея щс на- 
мерят много данни за тази вели
чествена борба.

братството и 
Затова бригадата и

на VIII 
от Сг. ХУМОРИСТИЧЕН РАЗКАЗ§

Ако сега съм жс да направи човек? Ня
ма как, подхвърлих нещо 
за еманципацията, която; 
общо взето, означава зачи
тане правата и на мъже
те, но тя хич и не се трог 
на. Мислих, мислих, но ка 
жете ми едно двеста лева 
как може да даде простор 
на фантазията? Накрая сй 
купих ловджийска 
А тя

окръжен 
първенец в животновъдство 

имам Почетен ди- 
за най-добър читали 

щен лектор и ако спечелих 
второ място в зоналния фс 

художествена 
това

само благодарение на 
на ми!

то, ако 
пломвъв Враи-

В. В.Б. Ник.

I
I

стивал 
самодейност,

пова: стана
жс-„Вранският край преди револю

цията1 беше много беден, неговите 
трудови хора са отивали в печал
ба- най-много в минното дело и 
строителството (район Пчиня, Кри 
ва^ Фея; Босилеград; Власи на). 
Там'* на работата те са имали въз 
можност да се срещнат с активни 
комунисти , и под влиянието на 
ЮКП дойДат до класово съзна
ние! Това влияние са пренесли в 
своя роден край* което улеснило 
работата на партийната организа 
Цйя’ на терена . .

Книгата излиза' в момента кога
то нашите- народи ще чествуват 25 
години от народната революция. 
Тази книга ще послужй на всич
ки хора да се запознаят с една 
борба, която се провеждаше 
на област, чиито
жаХа да поднасят окупацията и 
робството, а избраха пътя на ре- 
вол юцйята и борба за свобода.

За* хората от Димитровградско 
кййГат им'а значение защото п 
една част на- книгата се описват 
боевете от Ниш до Срсмския фро 
нт когато към VIII сръбска бри
гада се° приключи и Първа цари- 
бродска бригада и в нейния със
тав взе участие в боевете за осво 
ббжденйгето на страната; В брига 
дата’ която обединяваше бойци от 
различни националности дойде до

Из дейността на ученическите секции , А иначе до 
година бях 
— никой не можеше

из полето като

по-миналата 
истински мъж 

да мс 
жс-

пушка. 
телевизор, че и пс

ВЕЧЕР НА МЛАДИ ПОЕТИ ралня.
По едно време като ре- 

■ коха — станала първенец- 
от много голям мащаб.

Един ден си стоя в крь 
чмата и гледам 
дана спря кола и от нея 
току изскочиха двама ДУ' 
ши с фото-апарати и много 
интелигентен вид.

— Чичо. т- викна- едиии- 
къде можем да на

мерим другарката 
Митова, ние сме журнала 
сти и ни трябва? . . .

— Аз съм 
мъжът й • • •

— А така ли? — зарадва 
се единият дънгалак с фо 
тоапарата и аз почувству
вах, че ми става някак си- 
драго. - 
при нея!

Тръгнах да ги водя към 
градина', »

види
ппте и изобщо се чувству
вах на положение, 
то в края 
лучихме 
рекох си 
на себе си

Но кога 
на годината по 

възнаграждението, 
дискретно само

Секцията „Думата иа младите'1 Това е всъщност първата само- 
при димитровградската гимназия стоятелпа литературна вечер, 
„йосип Броз Тчгго” тези дни ус- която учениците четат свои твор 
трои литературна вечер, на която бн. 
млади поети 
свои стихове, 
съученици —
поети се представиха като начева 
щи поети, чиито стихотворни тпо 
рбн притежават известна поетич
ност и чиито светоусещания са 
твърде разнообразни и интересни.

Всъщност, може да се каже. че 
това бе вечер на млади' поетеси, 
тъй като в литературната вечер 
взеха участие три поетеси и един 
поет: Троянка Димитров, Емилия 
Ма,пич, конто четоха стихове са
мо на сърбохърватски език, и На- 
да Димитрова и Цветно Зарков, 
конто четоха и на сърбохърват
ски и на български език.

В разискванията освен препода 
вателите Властнмир Вацев и Сво 
бодан Николов, взе участие и Бо- 
рка Асенова.

и п на- мег
: „Тошо, Тощо, , 

къде отиваме? ..." А ние ■>' 
явно не отивахме на добре;' 
понеже жената взе 
пъти повече 
този начин 
не може да се 
авторитет, 
беше там,
Да си

Инак — досега на— ученици четоха 
Пред 40 свои 

гимназисти младите
трибуната = 

„Думата на младите” са изнесе- = 
пи предаванията: „Егзнстспцна- =
лизмът като основа на модерни- 3 
тс литературни течения” — преда = 
вач Властнмир Вацев и „Творче- = 
ската фантазия и творческия про = 
пес в литературата" — продавач = 
Свободан Николов.

„Думата па младите" е една ог = 
по-дейните секции в гимназията. = 
по тазгодишната й дейност пе е = 
йа онова равнище, па което бе _ 
е, че съществуват реални условия = 
преди няколко години. Известно = 
тя да обогати своята дейност, но. 3 
при по-голямо ангажиране па 
чки преподаватели по литература 
и езици, тъй като понастоящем 
дейност се провежда 
трима.

четири 
от мене а ' по 

всеки знае, че 
гради семеен 

Но най-лошото 
че бях рещил 

купя „Балкан" — 
250 кубика, а жената -— те 
левизор н диван. Казах 
своето мнение.

— Като искаш

ят.
Сийка

в ед 
жители не по казвам —

=
й

вика, 
камион. Ето— купи си и 

ти твоите Я ни заведетедвеста и едина
десет лева и десет стотин
ки и прави каквото знаеш . . .

Знаех аз, 
с толкова пари

зеленчуковата 
из пътя двамата се за дъх 
ват от бързане да ме раз
питат за Сия* какво* четя-

вси
ама кажете ми 

какво мо-от двама-
Ст. Н. 111111111111111||Н111111И11И1Ш11ШШ|Ш|ПН||ШПШ1ШП11111Ш1ШМ11Ш11ШШ1111,1||||Н||ПШ1111ПШШ11Ш1 
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Анкета за състоянието на г

културата в Димитровградско

КОМЕРЦИАЛИЗАЦИЯТА НА НУЛТУРАТА 

ПРИЧИНА ЗА НЕЙНОТО СТАГНИРАНЕ
На нашия 

мисли за 
ние

Наши художници
Шш!щ ж ш Ив

ттШтНИКОЛАвъпрос: какво 
сегашното състоя- 

на културата в Димитро 
вградско и къде вижда изхо 
да. тоя път даде отговор ЛЮ 
БОМИР ГОЛУБОВИЧ,

на 25 ма'й не ползва много, 
защото след това настава ва- 
кум в културния живот и дей
мост изобщо. Вероятно :: _
РаА това, че културната дей
ност не е получила 
ното Обществено признание.

По отношение

а училищата като институции 
все още не са заели мястото" 
си в културния живот. Защо
то, отново ще подчертая — 
не са намерени нови форми: 
преди се изнасяха

ПАНТОВ тл - ;
и за-

гимна 
и ДЪЛГОГОДИ- 

културен деец в града. 
— Преди всичко.

съответ-зиален учител 
шен предават

на финансиране- ния> рецитали, народният у ни Iискам да 
кажа, че културата не се със 
той само

то считам, чс досегашният н^чин 
не с добър. Уверен съм обаче, че 
с приемането 111Йверситет бе самостоятелна се

кция. Днес не е така. Исти
на, може би тези форми са 
застарели, но трябва да се 
намерят нови.

И което искам особено да

в гостуването на 
един или друг ансамбъл те
атър, певчески

1на закона за финан 
културата и създавано 

ТО на културната общност, къдсто
я штсиранс на

или
лен състав. Според мен 
нещо по-широко: вкус за г»о 
дреждане на

музика- 
тя е

щШЩ шсъщо закъсняваме, ще се намерят 
по-стабнлни яш

Щш

извори и
добри финансовото

ще се по- 
положение наквартирата, по

държане на домовете, 
ни обноски с другите 
С други думи — 
вид елементарната 
която, за съжаление, у 
града ,а още повече
Т^*'т, °ЩС ЛИПСВа. пости, с която реорганизация би

ИО ако говоря за култур- се изменил статуса ма библиотека 
ните прояви и манифестации, 
под които обикновено 
збираме културата.

Ш
и ■изтъкна — културата никога 

не е била „рентабилна“, па 
зату'й и механическото

взаим културата. Отделен
културната общност ще бъде 

само общинска

с въпрос да-
И пр. 

имам пред
ли Никола Антов; ро

ден на 20 декември 
1933 година в град 
Ниш (по произход от 
Лукавица, Димитров
градско), завършил ги
мназия в Димитровград 
през 1953 година и Ху
дожествена академия в 
Белград през 1961 годи 

отдел скулптура, 
е участвувал в редица 
художествени изложби 
в Белград (от 1963).

Член е на УЛУС от 
1963 година. Понастоя
щем е консерватор в 
Народния музей.

или за няколко шпри
лагане на стопанската сметка щкултура, 

нас в
общини. Същевременно вярвам, че 
е нужна една 
организация

по-задълбочепа ре 
па културните дей- повече вреди отколкото 

донася полза. Тя винаги е би 
ла финансирана, а дадените 

“ капиталовложения

ш щ
I!
ш»|ЙШ

на село що шшшшш
ШШжподобрил кадровия съставта,

културно-забавния център н рсиш ПО-КЪСНОние ра 
ще кажа, 

чс не задоволяват нуждите; 
Дори имам впечатление, 
от година на година 
лтура стагнира. 
правя

„са се „отплащали" чрез по- 
добро производство. Да сс 
надяваме, 
ще се измени

ли още много въпроси от тази об 
ласт. на 0?Шш

че тче към културата 
отношението

тази ку 
Тоя извод 

върху сравненията о 
порано. Преди много повече 
се работеше и в града, а осо 
бено на село. Безспорно 
и причини, че е така:

Штслед създаването на култур
ните общности и тя стане до 
йствително богата и разноо
бразна.

рЩшшима 
явява- Никола Антов: Фигурина I '•Ст. Н.нето на телевизията, несполу 

чливата интеграция на всич# 
ки културни де'лности в ли
цето Из дейността на общинската образователна общностна културно-забавния 
център, особено комерциали 
зирането на културата. Култу 
рно-забавният център се 
затворил в себе си вероятно 
зарад' нерешени Каква е цената на образованието?4

материални 
въпроси и определя културна 
та политика така, че финан 
совите ефекти да са добри. 
Понякога за сметка и на ка-

Общинската образователна 
общност в Босилеград е нова 
самоуправителна организация, дрите, възнаграждаването 
Тя няма дългогодишен опит.
Затуй в своята работа няма

Става все по-необходимо -и 
веденост на училищата, ка- в просветата да се заплащат

резултатите на работата, а 
са въпроси, с които най-мно- не прекараното време. Наис
го трябва да се занимава об тина сегашните средства са

Ако недостатъчни, но и в такова 
се прибави към това, че це- положение училищата тряб-

а младежката и другите обще- Това беше констатация, ко- ната на образованието по уче ва да се борят за качество в
нови още не са намерени, ствено-политически организа- ято бе изнесена на скупщина ник постоянно се увеличава, обучението.
.Имам впечатление, че в гра- ции, както и на стопанските та па тази организация, 
да, а особено на село, само- предприятия. Когато казвам 
дейните прояви напълно за- това, имам предвид, че с кул 
глъхнаха. Кампанийната дей- турна дейност

мещения, материалната обза
Л. Голубович

Всъщност, културата не тр 
От друга страна, считам, чс; ябва да бъде само грижа на 

съществува известна криза, просветните работници и кул уточнена програма, каквито разователнатп общност, 
нарочно в самодейността. Ста турните институции, а и на имат другите организации, 
рите форми са "отживели.

чеството.

става ясно колко е голяма 
сложсността на въпросите в 
просветното дело.

Всички тези въпроси могат

Все още няма уточнени кри 
терии, според конто образо
вателната общност да заделя 
средства на училищата. Раз- 

да се решават само програм- бира се, това е последица на 
но и систематично, а не от 
случа'й до случай.

Гимназията е единствено

Просветното дело в комуна 
та се намира пред известни 

сс занимават трудности, които търсят спе 
ност,свързана с чсствуването отделни просветни работници, шно решаване. Учебните по-

недостатъчен опит. Например 
миналата година разпредедя-||1|11М1Ш11111П1П11|11111111111111111111111Ш11Ш11111ШШ111111111Ш111(ШШ11111Ш11111ШШ!11|1ШШа1111:11||||||||||||1Ш111!111111Ш11111ШШШШ1111111Ш11Ш|11|||111| нето на средствата е провеж- 

средно училище в комуната, дано според броя на учени- 
= С оглед на нуждите, то тряб- 
= ва и занапред да остане. Обц 
Е че това училище не е в със- 
= тоянис да приеме

Е
дошъл е Тодор Митов. иск.1 
да говори с тебе.

— Кой?
— Тодор бе, па Сийка 

Митова мъжът . . .
— А. тогава да влезе! . . .
Скръцнах със зъби и вля 

зох. Подхванах отдалеко. 
Хеле излезе разбрал човек, 
влезе ми в положението.

Така станах животновъд.
С компетентности по едрия 
рогат добитък.

Първата вечер жената — 
нали навикът е велика си
ла — ми вика:

— Тоше, прибери козата 
и вземи хляб, пък аз ще 
прегледам това руско 
санис, да видя там 
работят другарите.. .

— Да прощаван!, ама и 
аз имам нещо за четене и 
искам да видя как работят 
другарите, Относно хранене 
то на кравите с концентри 
раи фураж 
и навирам под носа й бро 
шурката.

И нали беше станал въ
прос за достойнство и пре
стиж, станах първенец в ок 
ръжен мащаб. Чс даже и * 
моята снимка поместиха ,в 
окръжния вестник. Тогава 
Сийка започна да посеща
ва разни курсове и по ед
но време взе да изнася 
лекции по атеизъм в чита 
лището. . Отидох една вечер 
и аз. Гледам, салонът иоч 
ти пълен — като на Нова 
година, А Пейко, трактори 
стчего, дсто стоеше от една 
та ми страна, я зяпнал и 
устата!

— Слушай, я да оставим 
тези женски истории, ами 
да сс измъкваме и да на
правим един белот! 
викам аз.

Не ще! Продължава да 
я зяпа. Само попът, който 
беше дошъл тука от про
фесионална заинтересова
ност сс отзова. Изпихме по 
няколко ракии и погледът 
му по едно време стана 
влажен като на тел на кра
ва. Даже сс разчувствува, 
започна да си бърше съл
зите с ръкава на расото и 
да ми изповядва угризения 
та на съвестта си. Оказа 
се, че още миналата годи
на продал църковната биб
лия на един антиквар, л 
тревникът и евангелието би 
ли окончателно прондени от 
молците, И сега знаел само 
д»с молитви за венчавка, с 
които се отсримвал при пен 
■пейте служебни задълже
ния.

ла, какво ядяла, колко де 
ца имала и какви по цвят ците, без да се имат предвид 

и други критерии. Така са нарокли предпочитала . . . 
Стигнахме до градинар

ската бригада, посочих им/ 
я аз и те ме зарязаха. Е- 
диният извади бележник п

правени много грешки, от ко
всички. ито довеждане училищата в 

н които завършават осемгодиш неравноправно материално по 
= но образование. Въпросът с ложение е най-голяма'та. По 
= тези ученици става все по-сс
Е рйозен. Тоя „излишък"" на сички училища в комуната 
= ученици може да се решава са намалили броя на парале 
= единствено с откриването на лките. Тоя лошо избран на- 
| училище за квалифицирани ЧИн на „пестене" се е отра- 
= работници, и то от повече зил най-много върху резулт- 
= специалности. Едно отделение татите на обучението.
= на такова училище вече ра- 
= боти в Босилеград, обаче ис- 
Ц говата съдба още не е реше- 
Е на. Материалното и кадрово 
Е то му положение е съвсем 
Ц слабо.

започна да я разпитва как 
е постигнала нам-какво си 
и как е реализирала нам- 
що си, а другият току кля 
ка около нея като на ръ
ченица и все щрака. Даже 
по едно време ми махна 
с ръка да съм се дръп
нел настрана, понеже ис
кал да я улови на фона на 
доматите.

Оставих го да я 
къдсто си иска и както си 
иска и си тръгнах зампслс 
но към село. „Тошо. То
шо, така няма да я бъде?... 
—си казах аз и ми 

,още по-тъжно.
Не стига това, , ами ■ по 

.едно време пратиха Сийка 
по София. За обмяна на 
опит. А пък аз останах да 
гледам децата, частната со 
бственост и другите женски 
работи.

ради тази причина, почти в-

Би било ио-оправдано — 
изтъкна се на скупщината, 
да се заделят средства спо
ред броя на паралелките, 
броя на просветните работни 
ци. Като обективно мерило

лови. епи
ка к

Хубаво приказва жена 
- тъжно каза по едно 

Кажи й.

стана
ти!

Евреме попчето, 
следващия път да поговори 
нещо за десетте божи заио 
педи, че ог тях знам само 
дпе-трн ...

е и успехът на учениците, ко 
йтоЕ БОСИЛЕГРАД

1 В гимназията - 90
казвам й аз посредством 

установява педагогическия за 
вод от Враня. Обаче това са 
все още въпроси за обмисл-

тестиране

,,А, щом н попът прикпз 
ва така, трябва да се стег 
иа”|
взех също да изнасям лек 

за семейството

ученика— Много хубаво беше! — 
ми разказва- после тя. А в 
очите й един такъв, опа
сен блясък, 
ха малко, но ни 
много интересни работи и 
много неща научих . . .

А пък аз си викам: Абе. 
ти си уж кротка такава, 
ама кой те знае какъв о- 
■пит са обменяла . . .

И точно тогава стана не
що с мене. Какво точно — 
не знам, но ми стана. Вди 
гиах сс и — право в 
иеларията на ТКЗС. Питам 
расилиия тука ли е пред
седателят и чувам оня да 
му докладва:

— Другарю председател,

яне, които търсят сериозно 
В идната учебна година бо и задълбочено проучване. -

„И-

помислих си аз н
зпции

еманципацията н 
Не е трудно, 
по-отракан може да

= силеградската гимназия 
= вай Караиванов“ в първи клас алното положение на просне 
= ще има три паралелки, или 
Е към 90 ученика. С оглед ца 
Е финансовите възможности ги
Ц мназията не е, в състояние Преди всичко — да се осигу 
= да приеме по-голям брой уче рят по-значителни1 средства 
Е ници, макар че кандидати зд| от общинския бюджет и ре* 
Ц това училище ще има пове- публиканската образователна 
1 че. общност. Също така е необ-

На предстоящото заседание ходимо тези средства равно- 
| общинската скупщина ще ре мерно да се прибавят. Защо 
| ши окончателно колко учени то всяко закъсняване в тоя 
= ци е се приемат в гимназия- смисъл създава трудности.в. в.

Жените бя Когато се касае за матери-нрочос. 
сега всеки 

изпа-
казаха

тното дело в комуната под 
внимание трябва да се взе 
мат и

ся лекции. Но хората ме 
оцениха. Даже грамота по други обстоятелства;
лучнх.

Понякога, когато си почи 
пам след работа, си мис
ля: то това еманципация
та, не е лото нещо, ама 

постига, 
яземят.

кан-

миого трудно сс 
дяволите да го 
Трудно!

му

В. В.та.
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ДОКУМЕНТИ И ВРЕМЕ

МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС 

В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1944
биологически активни вещес-> 

При тоиа сс повишаваха 
функциите на кръвосъздава- 
не, ендокринната система, об 
мината на веществата. Подо 
бряваха сс самочувствието, 
сънят, апетитът, мускулната 
сила. В резултат на тези из
следвания 
новият биостимулатор.

Какъв е механизмът на не 
говото действие? Препаратът 
съдържа биологически 
тивни вешества, 
способността да влизат в кои 
такт
пите жлези: те 
ческо

КЛЮЧ КЪМ
ДЪЛГОЛЕТИЕТО

тва.

1.
Книгата на Ангел Динсв „Етнографската идея на 

македонските славяни" разобличава великобългарска 
та политика на днешните ръководители на БКП.

Нашата партия изправи допусната грешка на
селението в тоя край (Пиринска Македония) насил
ствено да се регистрира като „македонско , съгласно 
решенията на X пленум на Централния комитет, при
ет през 1946 година с намерение да се улесни пред- 
стожцето създаване на федерацията на южните слав 
яни. По-късно на това население беше дадена пълна 
свобода на най-демократичен начин да си определи 

национална принадлежност. При последното 
преброяване през 1965 година само около половин 
процент от населението в Благоевградския окръг се 
изясни като „македонско“. В същото време нито на 
един българин в СР Македония не се дава право да 

своята българска национална принадле

беше създаден и

Списание „Слугини" помсстап ние предполагаме, ЧС ще МО 
„Ключ към дълголетие- жем да се борим с различни 

разказва за усн хе форми н<1 понижаваше фу 
нкциите на ендокринните жле 
зи, да привеждаме в нормал- 

състояпие физиологичес- 
възможности на човека, 

се каже,- да „подмла

статията
то", • която се 
лията на съветските учени да пре

ак-
които имат

дотяратят преждевременното остар
големия интерес цояване. Поради

към този проблем, предлагаме та киТС 
зи информация на нашито читвте- така Да

дяваме" организма му.
Немалко неуморни бор

само с клетките на поло 
имат биологи

и химическо сродство.
лекарятли. Чрез инжекция 

вкарва препарата в организ
ма. Подхванати от кръвния 
поток, биологически актипни-

бавно

С проф. Юрий Спасокукоц 
ки се зацознах в Киевския на ци против преждевременната 
учноизследователски институт старост са минали по^ зсмя- 
пЬ физиология. На този слаб та. Хипократ, Шарко, Боткип, 
човек с тънки, правилни чер Ерисман, Павлов, Мсчпиков, ьо 
ти на лицето и едва забележи 
мо прошарена коса ис ще да 
деш и 45 години. Всъшност 
ученият е много 
тен.

своята

те вещества започват
си декларира 
жност".

Института по история на БАН през 
известната брошура „Истори-Така пише

ноември 1968 година в 
ческо-политическа информация по македонския вън 
рос". В тази брошура се отрича македонската нацио- „ 
налност и дори решенията на X пленум на БКП ко
сато на чело на партията беше великия син на бъл
гарския народ Георги Димитров. В тогавашна Бълга
рия, през 1944 година, обаче не само, че се призна- 

националната македонска принадлежност на ме

по-възрас-

— Това е естествено: бор
бата срещу старостта е моя 
професия — усмихва се той.
— Въпреки че финалът на 
борбата е предварително 
вестен, все пак ние се стре
мим да намерим средства, ко 
ито да запазват човека от пре 
ждевременна старост, да про 
дължат активния, 
ння период на живота му. Нц 
ли помните, още Гьоте е го 
ворил за инстинктивния стре 
меж на човека да запази вси 
чко, което му се харесва: ро
дил се е — иска така да жи
вее цяла вечност, влюбил се е
— иска така да люби и да 
бъде любим цял живот. Чо-; 
век страда от това, че преж
девременно загубва свежест
та на чувствата, 
възприемане на живота.

Сърдечно-съдовата, нервна
та и ендокринната система 
най-силно са предразположе
ни към емоционалните влия
ния. Когато избухне взрив, в 
къщата най-напред се разби 
ват стъклата. Така е и тук. 
Нервната суета, неспокойствц 
ето,
кохолът и градският шум — 
всичко това точно бие по кре 
хките мишени. Затова инфар 
ктът „младее" и хората пре 
ждевременно стареят. Но, из 
глежда, че на първо място 
стареенето на целия органи
зъм е свързано е нарушава
не дейността на половите жле

из-
ваше

създател- 2.
кедонцитс в днешна СР Македония, но се' признава- 

македонската националност на македонците в Пи 
ринска Македония и македонците емигранти в НР 
България.

ше

седемдесетгодишния от Родсииа През 1944 година, веднага след освобождението 
на България от фашизма излезна книгата на маке- 

Ангел Динев, в която се разобличаваше вели-

Крепък
— всички те са по да се плъзгат край тъканите 

и органите, докато накрая 
и обяснят кръвната вълна не ги откара 

на желания бряг. И тук им 
нно стават твърде любопит

гомолец 
ложили много старание и сн 
ли да разберат

донеца
кобългарската и великосръбската политика по отно
шение на Македония. Още в предговора автора каз7 

„Радостен факт. На наша южнославянска база фа 
шизма е бит. Македонският народ разкъса веригите 

политическото робство. Отхвърли духовния гнет 
на пропагандите, създаде своя държава и тръгна по 
пътя на изграждането на своя македонска национал
на култура. Тоя исторически факт мобилизира 
творческа работа всички налични прогресивни сили 
вътре в Македония. Тоя факт определя и нашите ку. 
лтурни задачи сред емиграцията в България".

стареенето.
Трагедията на пионерите на 

ендокринното подмладяване е Ни неща. Да погледнем прг 
в това, че те подхождаха ем-

решаването дим.

активното ва:

микроскопа и да ги прослс> на
лирически към 
на проблема, без да имат въ 
зможност зад работата на по 
ловите жлези в микроскопич лца, свързани едно с друго в 

клетъчни предели дълги живи вериги. Тук име
нно се изработват 
хормони. Но ето че в цен- 

е безпоря-

В прозрачната клетъчна 
протоплазма плават тъмни те за

ните им
половитеда определят с помощта на 

обективните лабораторни ме
тоди количеството и състава тра на клетката

в организма, дък: веригите са разкъсани 
на отделни звена. Пристигна

В тази книжка, която е противоположна на сега
шните схващания на БАН по македонския въпрос, а 
разработена историята на Македония в пет поглавия: 
1. Духовно пробуждане на македонския народ, 2. Ет 
нографската идея на македонските славяни след И- 
линден, 3. Следвоенното възраждане на Македония 
и 5. Конкретното, което обуславя македонската бор-

грижите, никотинът, ал-
на хормоните
Сега положението коренно сс 
измени. Учените са въоръже лото на местопроизшествието

биологически активно вещес-ни с такива съвършени мето
ди за изследване, които им тво веднага се включва в ра- 

да предизвикват бота: то събира, всмуква в
всички разпокъсани 

звена и парченца. Образува 
се плътна „бучица", която пц

позволяват
„ефект на подмладяване" без себе си 
операционна намеса.

В продължение на много 
години се правеха стотици, ради голямата си плътност 
хиляди опити върху живот- пада като утайка. Образува
ни. Изследванията показаха, лото се пространство се за- 
че организмът въпреки ста
ростта запазва

ба.
За нашите читатели препечатваме само последно

то, петото поглавие на книжката на Динев, с малки 
съкращения, за да се види тогавашното становище 
на македонската емиграция в България и ЦК на БКП 
по Македонския въпрос.

зи.
от хла-Ученият изважда 

дилника кутия е ампули, пъл 
ни с жълтеникава течност.

— Това е биологически сти 
мулатор, с помощта на който

пълва от млади, новосъздаде 
способността ни клетки и „фабриката“ за 

хормони вече. е заработила с 
пълна мощност, дори по-ак
тивно от преди. Защо? Оказ 
ва се, че „бучицата" . съвсем 
не е безжизнено тяло. В не-

да реагира на действието на

Опашати рекордьори 3.
го се извършва сложен съзи
дателен труд: ферментите ра 
зчепкват парченцата на кле 
тките и от образувалите се 
„детайли" също създават 
особени биологически актив
ни вещества. През определе
но време тези вещества за
почват да стимулират жизне 
ната дейност на клетките. По 
следните сега работят с пъл 
на сила, но вече без прена-

КОНКРЕТНОТО, КОЕТО ОБУСЛАВЯ МАКЕДОНСКА
ТА БОРБА

Когато най-добрите сприн- 
тьори пробягват 100-метрова 
писта, достигат финиша със 
скорост не повече от 42 км в 
час. Така ако световните ре
кордьори можеха да се състе 
зават с животните, те не би- 
ха получили, нито един медал, 
а може би и нито една точка, 
като се почне от 100-те метра 
и се стигне до маратона.

Откъде идва това смело 
твърдение? От учените, които 
изучават птиците, рибите, мле; 
копитаегците с помощта на 

' кинокамери и други апарату-

от 30 км в час, но стига и до 
50 километра. Разгневеният 
слон пробягва 100 м за 10 
секунди. Лъвът бяга с 65 км 
в час. При състезание на 200 
метра на първо място биха 
били еленът и антилопата, 
следвани от кенгуруто, зае
ка и коня (заедно с жокея), 
а човекът би стигнал после
ден ...

А каква е възможността

Онова, което е обуславяло и обуславя македонс
ката борба, както в миналото, тъй и днес,-е автоном
ното начало .автономната идея „— автономията като 
цел. Днес тая автономия се превръща в държава, в 
една от своите разпокъсани части и се слага като 
съставна единица на новата федеративна демократич 
на Югославия.

В процеса на борбата за освобождение на Маке
дония от турците, нашето ръководно начало е било 
автономната идея. По същество тая идея си остава 
неизменна. Днес тя ' е по-важна, по осезателна, по- 
належаща и по-обединяваща. Автономията днес сс 
превръща в държава и става .знаме на една равно
стойност за борба в трите части на разпокъсаната 
родина. Ето тая държава придобива вече правото на 
суверенитет и прерогативи, да се грижи1 за съдбата 
на неосвободените части на майката-родина Македо
ния.

прежение, в границите на нор 
мата. Друг отред от образува 
лите се биологически актив
ни вещества излиза от рамки 
те на клетките и чрез пото
ка на лимфата и кръвта се 
разсейва по целия органи
зъм, а не само в ' половите 
органи: тези вещества са ср 
преродили. Прониквайки в 
клетките, те подобряват про
цесите на дишането и обмя
ната на веществата, прочист
ват протоплазмата

на човека във водата? Сини
ят кит, който тежи 120 т, а 
лекота бразди морето със 
скорост 35 км в час, като раз 
вива мощност 520 конски си
ли. Рибата-меч достига ско
рост до 80 км, а рибата-лод- 

100 и повече километ

ри.
Еленът например по данни 

на френския учен Франсоа 
Булер пробягва разстоянието 
от 650 м само за 20 секунди, 
което значи, че той се дви
жи със 110 км в час! Още в 
първите метри след старта 
еленът набира скорост до 75 
км в час, което засега не е 
постигнато от нито един ав
томобил.

ка
ра в час.

Анализът показва, че при 
едно състезание на най-доб- 

с животните

Никой няма право да ръководи борбата. Само 
тя — Македонската държава. Емиграциите тук и от
въд океана са доброжелателни с помощни прояви за 
нейното закрепване. Научните институти с целата си 
книжнина се пренасят там вътре в Македонската дър 
жава, където под контрола на централната държавна 
власт ще се развива македонската национална кул
тура. А имота им се прехвърля на Македонската дър
жава. Туй е политическото и моралното право за пра 
вилни отношения между емиграцията и държава.

• •• . . г— Следва -г-

с еднц
е дума, заставят всички клетка 
и да се трудят на оптимално

рите спортисти 
на бягане ,на 200, 1500 м
маратон, на скок на височи
на и дължина, 
дал ще получи 
сребърния — конят, а брон-

равнище, като предизвикват 
златния ме- общ стимулиращ ефект, без 
антилопата. да последва изтощаване. 

Завършени са опитите с 
зовия — кенгурото, а на ви- препарата върху животни, а

Кенгуруто благодарение на 
големите скокове, които пра 
ви е краката развива по
стоянна средна скорост

— делфинът и панте също така и лабораторно-кли
ничните изследвания.

сочина
рата.

1
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V- Ж Г ^ !. то развитие на самоуправле- шенията с учениците ние се 

нието в училището пречи и стараем да не бъдем натра- 
бюджетния начин на финан- пен фактор. Правата на уче- 
сиране на образованието. Ние ниците са големи. Друг е 
цяла една година загубихме въпросът, че те все още 
в разисквания около матери не използват докрай тези 
алното положение на учили- свои прави. Ще приведа

кд стрд н и ца
самоулравителите щето и занемарихме напъл

но възпитателната страна. Бя 
хме принудени да 
жем от едномесечните си за 
плати само и само да се по
добри материалното положе
ние на училището. В предс
тоящия период ще настоим 
да включиме учениците и в 
работата на учителския 
вет защото досегашната пра
ктика ни говори, че от взаи 
мните разисквания и взема-> 
не на решения имаме само 
полза.

ИНИЦИАТИВАТА НА УЧЕНИЦИТЕ - УСЛОВИЕ ЗА 

ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО

се отка-

съ-

(Продължение от 1 стр.) в извънучилищните Дейности 
Асен Алексо^: т— Неотдав- и секциите. Трябва да кажа 

на заключихме; че самоупра и това- 4е всички наши пред 
влението в училището не мо ложения Съветът 
же да бъде съвцо както в сто Щет° разглежда и в

то случаи приема. '
Лена Иванова: Самоуправ

ление в училището 
най-добре да осъществим чрез 
работата в секциите. По-рано 
отношенията между ученици 
те и преподавателите не бя
ха демократизирани и то по 
вина на 
Ние не

г
чнихме, а след това осведо
михме преподавателите и те 
ни оказват 
и помощ.

Васил Маринков: Самоупра 
влението в културните и об-

пълна подкрепана учили- 
повече- Свободан Димитров: Наша

та активност през последни
те две години даде и практи

можем чни резултати. Ние вече се41■ !1 наложихме като сила с коя- само един пример-, ние вне
дрихме практиката ученици
те тайно да се изказват 

баче трябва да кажа; че тру работата на преподавателите, 
дно си пробиваме Път. Ние

то може и трябва да се раз
чита и извън училището. О- за

В това им е гарантирана пъл 
на дискреция. Считам, че то- 

отборничес ва право учениците все още 
ко място в Общинската скуп не използват напълно. Ние

сме включили и родителите 
в самоуправлението.
Съвет на родителите в който

нас учениците, 
подемахме никакви 

инициативи. Сега, когато ини 
циативите потичат

все още не сме успяли да се
изборим за едно

от нас по 
ложението коренно се проме
ня. По-рано нашите , предста7 
вители в Съвета на училище 
то бяха напълно безде'йни.

щина. Кандидатурата на един
Имаме

:
те разискват за работата нц 
училището и дават градивни 
предложения. Тук трябва да 
изтъкна нашия договор с рц 
дителите и тяхната материал 
на помощ за подмяна на ме 
белите в училището. НО до
сегашните мероприятия нв из 
черпват всички възможности 
за още по-голямо участие на 
учениците в самоуправление
то и в разрешаване на проб-1 
лемите в училището.

Свободан Василев: Новия
закон за средните училища 
изисква да се извърши вери
фикация на гимназията до 
1970 година. Според него в ги 
мназията могат да работят 
само преподаватели с виеше 
образование. Макар че квали 
фикационната структура е

ттт

разователни институции е
зобщо в закъснение. Но през
последните 2 години достапапските организации, защо

то ние от учителите черпиме 
знания. Но заключихме също 
така, че в Съвета на учили
щето имаме малък брс'й пре 
дставители и затова предло
жихме техният брой да се у- 
величи на шест. В нашите ра 
зговори заехме единно 
новище че ние трябва да 
имаме по-големи права при 
оценяването на учениците, 
отколкото досега.

Васил Маринков — Мисля Дори не присъствуваха на за 
че самоуправлението в учи- седанията на Съвета., Трябва
лището все' повече се задъл- да кажа, че често пъти не
бочава, защото от ден на ден бяха осведомявани от страна 
се стеснява язът между учени на ръководството на учили- 
ците и преподавателите. На- . щето за заседанията. Сега 
пример, въпреки различните присъствуват на всички засе

дания и активно участвуват в 
У/' I ~ . работата на Съвета. Разиск-

: * ват равноправно с останали-
те членове на Съвета за раз- 

& . . 1 ни дисциплинарни нарушения
както от страна на ученици- 

ЙЩйЩ®< те' така и от стРана на пре- 
иИШ подавателите. Положително е 

и това, че започнахме свобо 
дно да разискваме и да тър7 
симе да се предприемат съот 
ветни мерки по въпроса за 
метода на преподаването на 
някои преподаватели. Име
нно, доколкото преподаването 
на някой преподавател не ни 
е достъпно, можем да поис
каме да се подобрят методи
те. И това сме практикували.

направено в тази област, още
повече ако се има предвид

специфичността на образовател
институции. Нееластичните

ните отношения между пре
подавател — ученик често пъ
ти имат и свое оправдание.
Ние сме принудени да задърста- жим известна дистанция, Ед
на част от печата /гаканаре- 
чена булевардна литература-
улицата оказват влияние вър наш ученик се провали. Недо 
ху ученика. Наш дълг е да волни сме също така, че има 
се борим против тези явле- ме съвсем незначителен брой добра, проблем ще бъде да

стипендианти. тели.ния и оттук произлизат мно
го недоразумения. За пълно Д. Йотов — М. БакичСмилила Нейков В отно-

е&хугт» Две поредни поражения
I

Младост“ (Орляне) - „А. Балкански“ 2:0 и „Вучйе (Вучйе) 

3,А. Балкански“ 5:1
з51
Първите две срещи в пролетния страна на най-добрия играч, бив.и 

дял на футболно го състезание, в футболист от „Дубочица”, се за- 
м еж ду под зо но ват а група димнгрон върши с гол. Той почти се пораз

ходи между отбраната на Дими
тровград чанн и подаде 
па свой сънграч, който от ръба 
па наказателното поле улучи го
ла. До края на полувремето до
минираха само ломаппигге футбо
листи, които отбелязаха три гола 
н още в първото полувреме обез
печиха висока победа 

Доволни от резултата футболи
стите от Вучйе във- второто полу-

н петня гол в тази неравноправ
на игра, в която домакините бяха 
съвсем иад-мощки.

Тройката на съдиите от Леско- 
вац успешно нзпъл^ш задата сн. 
На студеното време мача наблю
даваха над ЗОо зрителШ

Второто поражение в пролетния 
дял говори, че очкаваиията и про 
гнознтс „А. Балкански“ да се кла 
спра високо оа неоснователни. О- 
ще повече, че няколко стандартни 
футболисти редовно отказват уча
стие. Безспорно, това още повече 
затруднява техническото* ръковод
ство на клуба и трябва да 
предприемат спешни Мерки1, за да 
се задържи ,,Л. Балкански” 
достойно място в групата.

Ст. Н. —С. Маков

градският футболен отбор „Асен 
Балкански” загуби.

Първият мач между „Младост” 
от Орляне л ,,А4 Балкански** бе 
игран в Орляне при твърде ло
ши климатически условия 
шс силен вятър, койго не позво
ли- да се развие хубава и инте
ресна игра. Освен това димитров
градският отбор бе ослабен, тъй 
като участие в играта отказаха 
Кръста Кръстев и Григор Пейчев, . време препуснаха играта на д-Пмп 
па затуй Димитров град чан и 
представиха като безопасен против 
(ВИК.

топката

духа

4:0.

се тровградсюия отбор, който в сро- сеТрябваДимитър Иванов:
да изтъкна, чс без дисципли 
на и пълна отговорност само

дата па полувремето отболяла с-
динстиопия гол, и то от единаде
сет метров удар. Екзекуторът бе
ше Йопапопнч. В края па второто 
полувреме домакините отбелязаха

През първото гюлуцремс, когато 
вятърът помагаше на нищия ог- 

управленисто В гимназията С бор 1е имаха няколко благопрпн- 
немислимо. Всички ДИСЦИПЛИ тни възможности да

гол. Мо н тоя път, както през сее 
ината част на състезанието, про
лича старата болест: липса 
реализатор и неточност в удари
те, Затуй мрежата на противни
ковите врата ои остана недокос
ната.

За сметка на това, домакините 
бяха по-съобразителни и от една 
не толкова опасна контраатака та 
бслязаха първия гол в своя пол

ип
мнения по въпроса за откри 
тото окончателно утвържда
ване на бележките, ,то на пра 
ктика вече победи и се при нарни нарушения на учени

ците ' най-напред разглежда
ме в училищната общност, 
дори и преди самите препо- 

бъдат запо-

забележат

палага от всички преподавате- 
ли. По въпроса за демокра
тизация на отношенията ме 
жду учениците ‘и преподавате . даватели да 
лите също иямд никакви пре зна'ти с 
чки, освен когато става дума 
за професионална тайна и ди 
скреционно право на препода
вателя. Мисля, че мерило ко но сътрудничество е препода
лко самоуправдението в на- вателите. Ние още няме елу
шето училище 7 си е прокара- най някой ученик да е нака-
ло път е и фактът, че дума- зан или изключен от учили-
та на преподавателя не е ве- щето без предварителен дого
че абсолютна. В°Р и Разговор както с нару

( шителя, така ИС ВСИЧКИ уче лист Александър Златанов, дока-
Свободан Димитров: За са- Искам да подчертая то останалите бяха под нужното

™мГто"™аЧтсма иТт с™° »» КЗ&Лг «X.
ваме. хо с чоога н-иа и в па пиха и моите Другари, ЧС ВСЦ ината: част заемаше чак трннаде
шите разговори с представи „„„„матмпм нями- ССТО място от общо шестнадесет
тели на гимназиите от Пирот, ппепо отбора' колкото сс състезапят и ?Вяла Паланка и Бабушнипа Рат Д°бър прием сред препо между пода-юношата гру.па.
***а давателите .Наша е напри- и вторият мач срещу „ВучйеМИСЛЯ, че ОТНОШенИЯТа МСЖ- от Вучйе завърши трагично
ДУ, учениците и преподавате-: меР инициативата' за провеж^ днмитровпрадския отбор.
лите все повече се демокра- дане на гимназиада. Предва Домакините още в осмия минут_ на играта навестиха високо пора-
тизират, особено в работата рително ние всичко сами уто жсиие. Една акция от дясната

КРЪСТОСЛОВИЦА
ВОДОРАВНО: 1. Желание;

Град в Португалия: 3, Хайдушки 
— звяр; 4: Инициали 

известен сръбски пнеа- 
— чуждестранно 

име; 5. Цвят; 6. Съд за къпане — 
втората буква; 7. Река във Вой
водата — средство за изплащане:
8. Химически съодняния; 9. Герой 
от един филм на- Уолт Дизйн.

ОТВЕСНО: 1. Инициали на че- . 
хословашкн крмпозитор две оу 
кпн: 2. Чйсто име ип н,аши :гра
дове; 3 .Мюсюлманско мъжко име»

наруше
ния. Това показва колко на
шата отговорност е нарастнц 
ла. В тази област имаме пъл

такива а д -ч 5 6
пакрилаик 
на одпн\ ? тел сатирикза.

Във второто полувреме, пак под 
помагани от вятъра, домакините •} 
бяха тези. конто обсаждаха вра
тата на днмитропградчшш. И след 
повече удари едни намери 
към мрежата.

В димитровградския отбор осо
бено се изтъкна младият футбо

лът 3

Ч

Ь —- име на английски философ 
борец' за мир: 4. Водно животно.
— име на киноактриса — мойто-у 
имение: 5. Две букви — оргац., 
чрез който се движи. кръвта й 01» ;. 
гаинзма А част от' време;' 6. Бил 
художествена творба — гфъцка’' бу 
кна; 7, Инициали на наш ^изпъл
нител на моконкпнеки мелодии — ■■ 
име на южновнетнамски премиер.

0
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БрщутВо САТИРА * ЗАБАВА * ХУМОР * САТИРА * ЗАКАНАХУМОР *

Чужд
хуморКАРИКАТУРЕН ЕКРАН гЛафмоабет с бая Джора

I
I

Останал К
Един голям богаташ вид- 
, цс синът му започва да 

му дтрува твърде скъпо, оти 
ва гфи свой приятел, заемащ 
висок държавен пост, и му 
казва:

— Трябва да се намери на 
нашия Селман една работи
ла, г§ да Стане най-сетне чо
век. -

ял

без
работа 1V - Добре,, отговаря прияте 

лят му — има една работа с 
5000 лири заплата, да То на
станим там.

— Не, не бива, много са 
парите. Селман е голям пра 
хОсник Нека бъде такава ра-* 
бота, че да Не мбже да вди
гне глава.

— Добре, тогава да го-наз 
начим в ОЗЗГРМР с две^хй- 
ляди заплата.
— Какво пък

— Организация, за защита 
на големите риби - от малки
те риби. > д .

— Аха I... Нб и тази р^бр , 
та е с висока заплата. Синът 
ми трябва за НякОлко месб- ‘ 
ца да види какво е Глад. Ще 4, 
бъде добре да му намерим - 
едно място с 250 лири зап-

— Какиото и да с, само да 
не е на село ...

Вчера Посетихме Бай Джо
ра в Бюрото, за незаети, къ- 
дето тОй; се. "намира слсд ка
то изгуби служба в „Братс
тво“ като кореспондент 
вестника.

Той Пи отговори на иякол

— Защо?
— Идва пролет и там из- 

на лиза сериозна работа.
— И как върви?!
—Трудно, като „журнали

ст“ закачих се с много хора 
и сега едва ли ще намеря 

чините за твоето уволнение? работа...
— Казват, че не зная май-

з> •
това ОЗЗГРМР?ко въпроса.

— Бай Джора, кои са при
— Кой удря но масата?
— Нашият директор „само управлява“

N
— Защо ти нс помогне, 

твоя приятел Марин Младе
нов?

чиния си език...
— Каква работа търсиш? :>— Той ми препоръчва дц 

следвам при него български 
език, но ...

— Защо се мислиш тогава?
— Не ми" се харесва, и с 

тази специалност трябва да 
ида на село.

— Какво ще кажеш за пе-

>

Радио 

Ниш 

за вас

V

лата. - • • у.
Сега вече държавникът по 

клаща глава-.
—. Но, драги мой, за тако- 

място трябва да се дър 
жи изпит!

• ;
V.чата?

— Нищо да ти кажем: чо 
веци су ви казали све но вие 
не аете. Ка вие пишете това 
било бугарски, а ка я пи
шем било шопски. А я ви ка 
жем дай да се променимо 
па да видимо кой по добре 
че писуйе.

— Хич не се разкарвай. НосиСЪБОТА. 5. IV. 1969. 
12,10 — Нашия джу-бокс 
16,00 — За събота след пладне 
13,03 — Каним ви да играем

го направо на баба му ...

(Турски хумор).НЕДЕЛЯ. 6. IV. 1969
*6,15 — За утринно настроение 

6,30 — Предаване на земеделците 
9,05 — Резервирано за Днскос

10.02 — Младежта пред микрофона 
10,50 — Слушателите честитят и по

здравяват
12.10 — Музикални поздравления
13.02 — Неделен радио-магазин 
13,35 — Весели радио-вести

ПОНЕДЕЛНИК, 7. IV 1969

16.00 — Слушателите честитят
поздравяват

16.45 — Музикални честитки и поз-
18.03 — Резервирано за днес
18.10 — Избираме—.избирайте

. ВТОРНИК. 8. IV. 1969
16.00 — Музикални честитки
16.45 — Музикални честитки —

продължение
18,10 — Избираме — избирайте 

" СРЯДА,' 9. IV. 1969
16.00 — НАВИП за вас
16,45 — Народни танци
18,03 — Резервирано за вас
18.10 — Избираме — избирайте
19.10 — Избираме — избирайте —

продължение

ЧЕТВЪРТЪК, 10. IV. 1969
16,00 — Музикални честитки
16,45 — Музикални честитки —

продължение
18,03 — Резервирано за днес 
19,10 —- Любителска трибуна

Над леглото на тежко бо
лен лекарите споделят свои
те впечатления.

— Сърцето му бие като ка 
мбана.

— Бъбреците работят без: 
упречно-

-— Дишането е равномерно.
— Стомахът му е здрав.
Тогава болният се намесва 

с тих глас.
— Ако съм ви разбрал до 

бре, значи умирам излеку
ван.

Б. Ник.

»Тея пусти нье« бина и стекъл навици, по-й> 
накви от нашите селски. Бе
седвали си през деня бащата 
и синът ,пийнали. А когато

И

Дядо Тачко от Славиня,
стар пастир и земеделски сто 
панин, беше известен по бър- дошло време да си лягат дя 

остена, а лулата дими от ус- до Йото занаблюдавал 
тата му като малък комин. И 
бърза ли, бърза ...

По едно време погледнал 
настрана и видял, че воловете 
с впряга1^ ги^ Няма никакви,
Като се обърнал, ги видял чил на рамката на кревата, 
някъде, долу в „Прогон“, над 
селото, как впрегнати си па* 
сат в нивата.

— Ей, тея пустинье — про 
псувал старецът и се върнал 
назад да ги прибере. В бърза 
нето си бил ги изпреварил.

зина и работливост. „Сърцат; 
човек е той“ синаси . казваха 
хората, когато го видят как 
почти осемдесетгодишен 
пурка след магарето, натова
рено с големи гюмове с мля-

си ,как ще легне.
А синът взел та си свалил 

облякъл
ТОт панталона, ризата, 

друга дреха и вещите си зака
*

Ето как майката на едно 
многобройно семейство обяс- 
нява защо облича еднакво 
всичките си деца:

—' Когато децата ми бяха 
само четири, обличах ги

ко.
Старецът не изтърпял 

му рекъл: „Щом качиш пан 
талонье на чрмугу, ка сакаш 
да спиш, уйо ми че имаш во

, Но с бързината си често е 
изпадал и в малко смешни по

но

ложения, зарад които и днес 
го споменават хората.

— Тръгнал веднаж на сено 
в „Коиловац“, в планината: 
Ходи той край волския впряг 
с остена и постоянно подму- 
шва добичетата, да побързат 
по нагорнището.

— Де, а де 
той на воловете

лове за пролетно оранье. , 
Мислил дядо Йото,. че като 

се съблича нощем, няма да 
става през немцта да нахрани 
добитка и той ще изпадне до 
пролет.

чнакво, за да не загубя > ня
кое. А сега — продължава^ ПЕТЪК: 11. IV. 1969 *

16,00 — Музикални поздрави и че
ститки

16,45 —■' Музикални честтки и поз- 
продълже-

тя, като -поглежда деветте си* 
питомци — ги обличам една»Уйо ми волове«

А на дядо Йото, . също от 
Славиня, дошъл син 
чалба. Дълго ходил из чуж-1

дравления..— 
ние

18,03 — Резервирано за днес 
19,10 — Избираме

кво, за да зная кое не' е от— подвиква 
и помушва с

от пе- моите.избирайте
Записал М. Н. Н. . ^(Чехски хумор)!1|Съвременни 

критерии
-защо мег /7уиелА ссУатчЛ Л
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