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■ЗА ИЗБОРИТЕ 

В СК И ЗА ПЕЧАТАШя-тстЩ
.^^^ВЕСТНМИ на БЪЛГАРСКАТА Н А Р о д н

На единадесетото заседание гласен с казаното тук, че ко- 
на ЦК на СКС говори и пред гато говорим за квалифицира 
седателят на ЦК на СКС Мар ност, не можем да говорим 
ко Никсзич. Поместваме част само за училищна подготов- 
от изложението м-у: ка, но за квалифицираност и-

„ Изборите се отнаеят непос зобщо. Нашата ориентировка 
средствено само до организа- към квалифицирани хора слр 
циите на Съюза на комунис- два да се разбира именно та- 
тите, обаче те са от значение ка.“ 
и за обществото, захцото вли
яят върху цялата работа на 
Съюза при условие, че СК и предприятията и селищата но 
всяка негова организация по си бремето по осъществява^ 
време на изборите се насочват нето на политиката на СК. То 
към основните работи, които- сигурно са в състояние сами 
предстоят в стопанството и в да си изберат и хората, кои- 
другите области. Изборите то ;в следващите две години 
трябва да доведат до разчи- щС организират тяхната рабо 
схване на становищата, до ор 
ганизиране на акции, включ
вайки и кадровото разпреде
ление, което ще осигури из
пълнението на задачите“.

„Реформата ни даде много 
нови хора на първо място ква 
лифицирани и млади. Те

В БОСИЛЕГРАДСКАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ

КЪДЕ СА КОРЕНИТЕ 

НА БЕЗДЕЙСТВИЕТО?
„Организацията на СК по

та. Този път считам за важ
но това да стане без олекун-Местната организация на възможност да се взимат ре- ните за тааи пасивизация. Ня 

СКС в Босилеград, в която са шения. Водеха се дискусии, о- кои я виждат е слабата идео- 
зачислени 250 члена в кому- баче без изводи, които да об- логическа подготвеност на 
ната е най-голяма и с по-доб- вържат всички, 
ри условия за работа — вече 
няколко месеца бездействува.

На 2 неомври насроченото Из дейността на ССРН в Димитровград

ство, на първо място от дру
гарите от различни краища 
на републиката, които живе3 

са ят в Белград. Политическата 
помощ, работата по сеъщест-

(Следва на 4 сгр.)Става въпрос кои са причи-

достатъчно компетентни по за 
дачите, които ни предстоят в 
стопанството и обществените

и по-дълго време подготвяно 
събрание не успя. И покрай 
всички залагания на ръковод 
ството на организацията само 
една трета от членовете се о- 
зова.

Дори не бяха дошли и сек- нарастнаха и нуждите му 
ретарите на партийните кло- комуналното 
нове и някои членове на об- Тъй като есенните дни са най 
щинокия комитет. -подходящи за решаване на

Как да се раздвижи дейно- някои комунални въпроси Из
в пълнителния отбор на общи

нския отбор на ССРН в Ди
митровград посвети едно свое 
заседание специално по 
просите на комуналното стро
ителство. На това заседание 
освен членовете на Изпълни
телния отбор присъствуваха и 
някои обществено-политичес
ки дейци и представители на 
някои предприятия.

вяване. линията на СК е едно. 
Обаче съставяне на ръковод
ство е'друго. Избирането на 

служби и те все повече тряб- ръководството трябва да се
предостави на самите орг1яи|

Какво след водопровода?
С растежа на Димитровград, посочи някои трудности в ра «а да поемат отговорността за

в ботата. Той каза, че предпри- работата и на организациите 
(Следва на 4 стр.) (Следва на 2 стр.)на СК. Обаче съм напълно състроителство.

стта на тази организация, 
която членуват и някои най- 
отговорни хора в комуната?

въ-
Секретарят на тази органи

зация Раде Константинов ка
за: — Съществува пълна паси 
визация. Болшинство член сос 
се оолидарттрат с това по ложе 
аше, а дори и с най-неактивни 
те. Нашата организация прак 
тически не се чувства. По-доб 
ре ще е да предложим на Об
щинската конференция на 
СК да ни разпусне!

Това казва оекертаря.

Какви предложения се дадо 
ха на това заседание във врь 

с комуналното строител-зка
СТЕО?

Само известно число ко.му-
наистина активно рабо- Директорът ^ на предприяти-
то във всички общеетве сто „Услуга“, което сдинстве- 

оргаиизации. но се занимава с комуналните

кисти 
т.ят и
з ю-политически 
Но това не е достатъчно за услуги Станул Нацков запоз- 

присъствуващитс с пробле 
мите в своето предприятие и

цялата организация.
И тоя път, поради отсъстви на 

сто на болшинството нямаше

ВЛАГАЙТЕ В
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА 

БАНКА В ЛЕСКОВАЦ
Л ЕБА НЕ,И НЕЙНИТЕ КЛОНОВЕ ВЪВ ХАН

ВУЧЙЕ, ГЬРДЕЛИЦА, БОСИЛЕГРАД, ВЛАДИ 1ИН ХАН,
СУРДУЛИЦА И БУЯНОВАЦ.

/ БАНКАТА ПЛАЩА ЛИХВА в*/» И 74*1» —
ГОВВ СЪС СРОК 1 ГОДИНА.

НА ВЛО-

КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВАЦОБЕДИНЕНАТА 
ОРГАНИЗИРА СПЕСТОВ НА ЛОТАРИЯ 

СПЕСТОВНИЦИ, КОИТО ОСРОЧАТ НАЙ-МАЛКО 1 000 ДИ
НАРА НА 13 МЕСЕЦА — ПОЛУЧАВАТ 7**1» ЛИХВА, А СЪ- 

ЩЕ БЪДАТ ОСИГУРЕНИ ПРИ ОСИГУРИ-ЩЕВРЕМЕННО 
ТЕЛНИЯ ЗАВОД ЮГОСЛАВИЯ. _1пмат.

ПОКРАЙ ТОВА СПЕСТОВЕН БИЛЕТ ОТ ЛОТАРИЯТА,
КОЯТО КАТО ПРЕМИИ ИМА:

— АВТОМОБИЛ „ЗАСТАВА 750*
- МИНИ-ТРАКТОР яАДРИА" ОТ 5 КС 
— САЛОН—МЕБЕЛ.

ТОВА МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ПЕРАЛНИ,ОСВЕН
ТЕЛЕВИЗОРИ, ШЕВНИ МАШИНИ, МОТОЦИКЛЕТИ, ХЛА
ДИЛНИЦИ, НАФТОВИ ПЕЧКИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЧКИ

И ТН.
СПРАВКИ — КЛОНОВЕТВ В БОСИЛЕГРАД И СУРДУ

ЛИЦА — ВСЕКИ ДЕН ОТ 6,30 ДО 1440, ОСВЕН СЪБОТА. 
ТЕГЛЕНЕТО НА ЛОТАРИЯТА - НА 30 НОЕМВРИ 1966.

ВНЕСЪЛ НАД 1000
ПОС-ТИТО: „ЦЯЛАТА ОБЩНОСТ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАЕМЕ С ПРЕМАХВАНЕТО НА 

ЛЕДИЦИТЕ ОТ ГОЛЯМОТО НЕЩАСТИЕ“
Ставах вече две седмици откак силният 

Разрушенията остават, но животът постепенно се
Армията, изпълнителните органи на

нодейютвува за смекчаването на последиците.^^ ^ д стр)

ВСЕКИ СПЕСТОВНИК,
ПОЛУЧАВА БВЗПЛАТНО ОСИГУРЯВАНВ 

КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЩЕ ВАЖИ
тръст разруши Баня лука и околните со- 

връща в талвега нп нормалното. Бъ 
федерацията и републи-

ИОВИ ДИНАРА 
СРЕЩУ НЕСГОДИ.
СПЕСТОВНАТА КНИЖКА НА
Обединената кредитна банка в Лесковац.

ла.
рзатга помощ, оказана от 
китс и трудовите колективи



РЕШЕНИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ В СЪЮЗА 

НА КОМУНИСТИТЕ В СЬРБИЯ

Марко Никезнч:

ЗА ИЗБОРИТЕ 

И ПЕЧАТАНа предстоящите избори за 
органите па ОК е необходимо 
да ое изберат повече работни 
ци и млади комунисти, съотве 
тен брой хора от народности
те и повече жени.

Наблягайки върху полити
ческото съдържание и оанов- 

политичеоюи критерии

В края на миналата седмица в Белград се състоя 
XI заседание на Централният комитет на Съюза на 
комунистите в Сърбия. Бяха разгледани редица въпро 
си между които основни теми бяха: избори в органи
зациите на Съюза на комунистите и акциите по повод 

У заседание на Президиума на СЮК.

самоуправление това се опре
деля от една страна от обще- 

сегашмия курс, стаения характер на средства-

(Продължение от 1 стр.)
по-лоша'зации, защото няма 

услуга иито на
на ОЮК нито на единството та за производство и с преми
на организациите и на СК и- хването на държавна ообсгас- 
зобщо отколяоото е обновяване мост върху тях. Онова което 
тс на старите течения и разде е особено важно за средства- 
лшието между вкжитс хора. та за масова информация е,

чс с премахването на държал 
ката форма на собственич е е- 
тво е неразделно свързано и 

Във (връзка с печата и сред прекратяването на командва - 
ствата за масова информация та роля на Комунистическа па 
Никезигч е казал: ртия. В нашето общество по-

Напоследък много пъти го ложението на сродствата 
порим че от печата и другите информации става по-овобод- 
сродства за масова информа- но, но същевременно и по-от- 
ция очакваме да бъдат по-оп говорно. Те са част от обще- 
редслеии и ло-ангажирани. стаото и му служат подобно 
Другарят Тито неотдавна ка- на другите институции, 
за в Зренянин, чс имаме до- Същевременно трябва да се 
бър печат, макар че направи стипне до промени в поЕеде- 

,някои забележки по дадени нието на наялите политически
организации, акугпцини, пред
приятия и всички институции 

ствата за масова информация към средствата за масова ин- 
у нас, като изключим единич с].юр.мация. Казвам до. по-ната 
ни прояви, са социалистичес- тъиши промени, защото дос- 
ки и демократично енределе- та сериозни промени вече са 
ни. Тс са способни в по-голя- постигнати. Ако не са осведо- 
мата си част да изберат глав
ното, да обобщят актуалното.
Без такава роля е невъзмож
но да си представим нито се-

решеннята на 
Бяха приети решения за изборигге в Съюза па кому

ните
при избирането,на органи на 
СК, ЦК очита, че е необходи
ма такава изборна процедура, 
която съдейютвува за дсмокра 
т.ишю публично и отговорно 
участие на всички членове и ' 
организации на СК в общин
ата при утвърждаването на 
критериите в предлагането на 
кандидатите и в тяхното из
биране.

Централният комитет също 
счита, че за организациите на 
СК в Републиката трябва еди
нно да ос уреди въпросът за 
броя на членовете иа общин
ските конференции и комите
ти. Прежалено големи конфе
ренции не са подходящи за 
по-често заседаване и затовг| 
броят им би трябвало да сс) 
движи от 60 до 120 членове 
или до 150 в най-числените об 
щ им ски организации.

Броят на членовете на Об- 
щшюкия комитет трябва да се 
движи от 15 до 25 души. В ре 
щенията се казва, че общия-; 
ската конференция трябва са 
ма да прецени реалната необ
ходимост и възможност да ли 
общинският комитет може да 
има един или повече полити
чески работници на постоял-, 
на работа.

За да заемат- тези

пистите в Сърбия, които поместваме.

ЗА ПЕЧАТА
На предстоящите избори 

Съюзът на комунистите тряб 
па Да настои в неговите редо
ве и в органите да бъдат за
стъпени повече и да получат; 
попголяма подкрепа и роля 
ония комунисти, които са се 
изтъкнали в борбата за неот
клонно провеждане па само-; 
управлението и в борбата про 
тмв монопола на бюрократиз
ма и на технократоките стр см 
ления, калето и за съвременно 
и ефикасно организиране 
предп риятията, 

се върху самоуправлението и 
икономическите отношения.

Във връзка с ускореното ра 
звитие на политическата сис
тема и на стабилизирането на 
политическите отношения, ЦК 
изтъква, че в предстоящите 
избори организациите и ръко 

-родствата на СК трябва да осу 
стят опитите за груповщина 
и за определяне извънприетн 
те политически критерии. Ако 
се стипне до такива опити, ко
мунистите трябва да им ое про 
тивопоставят организирано и 
енергично.

Напомняйки, че Съюзът на 
комунистите в Сърбия е раз, 
вивал през изтеклия период 
интензивна дейност в борбата 
против национализма, ЦК при 
зова комунистите в Сърбия 
да издигат и в изборната дей 
ност принципите и практика! 
та на равноправието и един. 
стаото на народите и народно 
стите и да се проитвопоставят 
на -всички видове национали-, 
зъм. Това следва да бъде един 
от главните критерии за изби 
раяето в органите на СК.

Тъй като в досегашната пра 
ктика ое явиха тенденции към 
пренебрегване на идеологии е с 
ката и теоретическата работа в 
решенията се набляга при из 
бирането на хора в органите 
на СК да получат място на ва 
жен критерии идейното рав
нище и епос обността за иден 
на- работа.

Посочвайки, че има явления 
■на задържане върху старите 
отношения и методи на рабо, 
та в Съюза и че тези явления 
са частично израз на инерт
ността и непохватността на ед 
на част от членовете и орга
ните, а също често пъти и съд 
нателно отричане на новата 
роля и начин на работа на СК, 
ЦК изтъква ,че в изборите тр 
ябва да се оцени досегашният; 
ход на промените в начина 
ка работа и организирането 
на СК, да се утвърдят резул
татите и положителният опни 
и да се подкрепят хората, ко 
ито са носители на тези проб 
леми.

По повод предстоящите из 
бори за членове на секретари 
атите в организациите на СК, 
на общинските конференции 
и общинските комитети, ЦК 
на СК на Сърбия на заседани 
ето си от миналата седмица 
прие рошения, в които се из
тъква, че тези избори са под
ходящ случай за гго-нататъш- 
нно развитие на идейната и 
политическа акция на СКС, да 
се прецени досегашната дей
ност на членството, на органи 
зациитс и органите на СК в 
провеждането на конгресните 
решения, да се обсъдят пости 
женията и опитите, а също

за

явления.
Политически гледано средна

основаващо

така и причините за изостава
нето в отделни области и да 
се осъществи договор за глав 
ннте насоки на бъдещата ак7 
тивност на комунистите.

В решенията си Централни
ят комитет посочи някои ос-;

в политичес-

мени сами, средствата за ин
формация не могат да осве
домяват другите. Затова мис
ля, че не е достатъчна само 
свободата им да следят рабо
тите, а трябва да са в състо
яние да виждат процесите от- 

се вътре. Това изисква журнали
стите да бъдат по-подготвени 
и по-ангажирани, обаче се и- 

никога зиеква и с по-малкю резерви

гашната, а още по-малко жс, 
ланата утрешна степен на по
литическа работа на по-голя- 
мата част от трудещите 
в нашата страна.

Проста истина е, че средст
вата за информация 
не са извън обществото. В сб 
ществото на социалистическо

ловни въпроси 
кия жишот и в развитието на 
Съюза на комунистите в Сър
бия, които ясно определят съ 
държанието на изборите и зц 
дачите на комунистите в тях.

По своите икономически рс
места

най-опособните кадри необхо- да им се отварят -всички вра
ти“.димо е с решения на самоуп- 

рашителните органи и с дого
вори с трудовите организации 
из които идват тези кадри да 
се уреди въпросът за тяхно
то връщане в организацията 
от която са дошли.

Заради .изключително голя
мото политическо значение 

■на предстоящите избори, ЦК 
счита, че с този текст трябва 
да се запознаят всички члено 
ве и организации на СКС.

зултати тази година, се изтък 
ва в рещенияга, ще бъде. ед
на от най-успешните в следво 
енния период. Тези резултати 
се изразяват в увеличаването 

-на индустриалното и селско
стопанско производство и ус
лугите, основаващо се предам 
но върху значителното увели
чение на производителността 
на труда, заетостта, в укрепва 
пето на износната ориентация 
и издигането на жизненото ра 
внише. Постигнати са значи
телни резултати и в областта 
на интеграцията и модерниза 
цията на стопанството. Тозц 
динамичен икономически ръст 
се съпровожда и от известни 
трудности. За тези трудности, 
за наооките и методите за тях 
ното разрешаване се изказа 
ЦК на СКС на деветото и де 
сетото заседание. След обсто
йни политически разисквания. 
Президиумът на СЮК на по
следното заседание е приел ре 
шения „За актуалните въпро
си в развитието на сбществе7 
но-икономическите отношения. 
За осъществяването на тези 
решения предстои интензив
на работа на всички членове 
на СКС.

Ангажирането на отделни 
членове в борбата за рефор
мата има най-голямо значе
ние за избирането на хора в 
органите на СК. Днес има по- 
благоприятни условия да се 
избират комунисти, който 

се определеят за реформата 
и резултатите от нейното осъ
ществяване на работното си 
място и в политическата ак-

ШВЕЙЦАРСКИЯТ МИНИСТЪР 

ШПИЛЕР В БЕЛГРАД

ция.

И,ли. .ся ГГ* "у\е^Г^дГ.«,"Г.А,0СТ ■ СФ* ЮПГ0СЛ“-’

тГмАТеГаМОНО^И АСЕ" ЛА^«*0»"еГт’хян,есМЯ^:

" Те*, смета* 125-3-7Я Нар.
Караджвч" _

Швейцарският министър на външните работи посети течи тп.м к 
разговори с държавния секретар на външните работа гфртп м БелгРад' 
верите обхванаха предимно въпроси отнасящи се до “оап^1^т^ИРКО Тепавад-

феТе^Г ВРЪЗКа С
стимката: пРеД започване на разговорите - 

* На д,ьРжавния секретар Тепавац чеков 
фрдака като помощ на швейцарското правителство

води 
Разго- 

сигурност и съ труд
на европейска кон-абон&мент 15 • вохугодашеа 

Баака Има — П(«тпд| 
Наш

Т,1
на двете делегации министърът Шпи- 

запис на тоо хиляди швейцарски 
и народа на пострадалите в Баня
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Димитровград

НАСРОЧЕНА СЕСИЯ НА ОС
Насрочената за 12 този 

сец сесия на общинската скуп 
щипа в Димитровград ще сс; 
позабави с разнообразни 
роси от областта на учебното 
дело, стопанството, комуналн
ите и пр.

Отборниците и на двете ка 
мари на съвместно заседание 
ще се запознаят с проблемите 
на квалификационната струк
тура на преподавателския ка
дър от становището на зако» 
ните за учебното дело и пра
вилника за специална подго
товка и с проблемите на пре
подавателския кадър,- за при
ходите в общинския бюджет в 
период януари — септември, 
тази година; с анализа за сто 
паниоване във фабриката 
брави и автомобилни части — 
„Фабрад".

Същевременно ще приемат 
и някои решения, като: изме 
нение в досегашното решение

ме- за постоянна парична помощ 
на материално нсооигуроните 
лица в общината, регулиране 
съобщенията, в 
ередствената контрола на це
ните на стоките

въп града, непо-

и услугите,
определяне най-високите 
ни за отделни видосве стоки и 
услуги, измененията при обла 
ганията и данъка на гражда
ните, калето и за височината 
на облаганията и данъка.

Тоя път отборниците 
запознаят и

до

йд е се 
с оплакванията

на гражданите 
приемане на работа в общин, 
скофо управление, относно с 
пригаворите, които те пост а в-

за начина на

ят във връзка с това, както 
и във връзка с рушенето па 
безправно построените обек
ти. Отделно ще ое обсъди про 
дложението за даване на жи? 
лища от обществения сектор.

на

'А&Ш
Ст. Н.

Заседание на ССРН и Синдиката в
Сурдулица

ПОМОЩ ЗА БАНЯ ЛУКА
На 31 октомври в Сурдули- след проучване на материали- 

ца се състоя съвместно засе- те те да бъдат представени на 
дание на Изпълнителния от- техните трудови колективи и 
бор на ОК на ССРН и на Об- на републиканските институ- 
щинския синдикален съвет. ции.
Заседанието обсъди вътгроса Председателят на ОК на 
за събиране на помощ за пое СКС Милорад Таоич съобщи, 
традалите в Баня лука и въ- че се работи по заключение 
проси за работата на ССРН.. то от миналото заседание на 

Заседанието реши в скоро ОК на ССРН за оешобождава- 
време да се устрои разшире- не от длъжност председател 
но заседание на ОК на ССРН на ОС на Станиша Станкович. 
с другите организации за да Той обясни, че решението не 
се разгледат идейно-политиче е проведено зарад обещание- 
ските проблеми по провежда- то на Станиша да си подаде 
нето на стопанската реформа оставка, което не е направил, 
в Сурдулишка община и да се Във връзка с това 20 отборни 
обсъди работата на общината ци с подпис са искали от пред

седателя да свика сесия на 
веднаж ОС за промени в статута и за

жата за настаняване на хора
та и специално за приютява-СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В

БАНЯ ЛУКА
нето на децата, на които да 
се осигури и нужното обуче
ние, докато не създадем въз
можност да се върнат в своя 
град."

Той се изказа, че е необхо-
(Продълженоте от 1 стр.).
Населението, чиито жилища 

са останали, вече влиза в до
мовете си, а ония без жили-

Ярко доказателство е и за- 
вчерашното заседание на Из? 
пълнителното бюро на Презн димо бързо да се възобновят 
диума на ЦК на СЮК, което 
обсъди положението и нужди 
то па пострадалия край.

и другите учреждения. 
Бе осъдена още пред-висскоакумулативните 

приятия в Баня лука, за да 
действуват и допринасят за 
възобновяването на стопанст-

групировката, възглавявала от сменяването на председателя ща са пастанепи в палатки и 
Станиша Станкович зарад фра на ОС. До определения в то- 
кицонерска дейност. Също та зи иск срок председателят

Станкович не бе насрочил сс

очакват скорошно пасталявапе
Президентът Тито в своето 

изказване изрази мислите на вото и на целия пострадал 
всички ни, като каза.: „Тряб- «Раи. Но също така „еднак
ва да се продължи с мерките Е0 трябва да се грижим и за

селското население, което е за подобряване па положение останало без ПОДСЛОн. Още по
то в Баня лука и околността, вече защото това е населе-. 
При това първо имам пред- ние от въстанически край; ко

в монтажни къщи, които ще 
се строят.

ка се разгледаха оплаквания
та срещу Божидар Станкович сията и съгласно статута ще един радващ факт — всички

народности.

Все пак сме изправени пред

се иска заседанието да се на- паши народи и
компетентно всички ваши републики проц

управител на ПТТ и Алексан
дър Ммленкович, милиционер, срочи от друго 
за които бе казано, че са за- лице. Така в скоро време се виха високо чувство за солида

вид настаняването и прехрана йто е дал огромни жертви в 
та па населението. Всички ре- Народоосвободителната бор- 
публики трябва да поемат гри ба."

очаква да бъде разрешен и рпост и големи грижи по-скр
на ро да се заличи нещастието в

станали открито на позиции
те на споменатата група и сре въпросът за сменяването

М. Величков този град.хцу линията на СЮК. Реши се председателя.
, __ ________________ _____________ _________

Ужасно обичаше природата. 
Обичаше планините, гората ц 
залозите на слънцето. Много 
ценеше и обичаше съчетания 
от цевотове. На облеклото си 
обръщаше малко внимание. 
Мисля, че му беше безразлич
но какъв цвят е вратовръзка
та «му. Пък 41 към вратовръз
ката те отнасяше като към нс 
удобна необходимост. И зоб-, 
що, беше много емоционален. 
Всичките му преживявания бя 
ха емоционални. Обикновено, 
преобладаваше умното му на- 

сс стро.емие, напрегнатостта му. 
Беше весел, шеговит.
Винаги бе в някаква орга-

... ходеше бързо, при хо- Към 100-годишнината от рождението на Ленин
деието не ое клатеше и не раз 
махваше много ръце.

Непохватен не беше, по-ско ТАКЪВ БЕШЕ ЛЕНИНро ловък.
... Играеше на городки. Плу 

ваше, умееше да се пързаля 
аьа кънки, обичаше да кара в е 
лосипед... На Волги няма 
гъби по местата, където жи- 
еееше. Когато пристигнах при
него на заточението, често хо обичам, обичам безкрайно', не беше „напевна от тила па 
дехме из гората за гъби. Има Измъчен в тежпса нсволюя", френската реч (.като при Лула 
ше остри очи и когато (бързо) „варшавянка“, „Ставай, поде, чароки например), нс беше ни
се научи да търси и намира май се, народ работен“, „Сме- то суха, дървена, монотошщ
гъби търсеше пи разпалено... ло, другари, в борбатаI“, „Вие от типа ага атшугийокатд; руска 
Обичаше лоша с пушка. Изоб беснейте, екадл'1, „Вие прев- та реч е по сгодата между те 
шо стпаплю обичаше да ходи зехте Елздс А Логшрипгия, но зи крайности. И точно такава

аше си оставаме французи“ — беше речта на Ленин по срс
пеоен Ленивг чул в Париж дата, типичаф руока реч. Тя

французойка, „При- беше омоциоа>адею наситена,
войници от ссдемнаде но не театрална, зЮ изкустпс-

— Из отговори на Н. Крупска на една анкета —
вгьлби в собс си. После запои 
ваше да товори подробно, об
стоятелствено, никак не оби
чаше вмъкнати въпроси. След 
спорове, диакусии, когато 
връщаше вкъщи, често беше 
мрачен, мълчалив, рпостроен.
Аз никога не го разпитвах. По иичеока връзка с живота.из гората...

",.. Маниерничеие, превзето тая 
ст, чудатости, театралничене, от една
поза в движ-епията му няма пе?оея ох монтепос, на, оствено емоциолцана.

М/имипсата и жестикулация- автор изпълнител на револю- рошорапс винаги ф увлече- 
та му винаги бяха изразител? ционии песни, лично познат иис Вос ,едаю дали произнася
ни Усмивката му бе добра на ‘Ленин, песента е за воини- шс слошо или беседа. Често се 
— не беше ехидна и (вежли- ците от седемнадесетия полк, СЛу10Вашс — той беше много

които отказали да стрелят сре емоционален, говорейки сс за 
щу стачници“. изказваме, да ходи по стаята

— например в

Колосална съсредоточеност.слс той сам винаги разказва
ше, без въпроси.

Ма 'разходки често пролича се отнасяше а-съм себе си. Но
самокритичен — .много строго

ше. ваше по някоя неочаквана ре да сс рови и да праши мъчи- 
илика, че докато ое разхожда, телен само анализ на душата 
той съсредоточено лягаш, об — ненавиждаше.

Когато се вълнуваше лшогомисля (и тъй нататък.
Зрителната му памет беше вземаше рстшик (например на 

прекрасна. Лица, страници, ст Макаров) и лтожеше с чаоовс
да го чете.

Беше боеви човек.
Изобщо беше пламенен ... 
... Бе омел и решитеж»!.

яа).
Ух, как умееше да ое смее 

до сълзи. Отмяташе се назад, 
когато ое смееше.

Веднъж Илич ми казваше, и да шепне, 
че на 'времето си много сс уп- стйтията, която сс канеше да

капите. На разходка, случва;
раници, родове, запомняше 
много добре. Добре запоня 
ше ш паметта си ... /подробнос 
тите ига видяното.

Гг,а/„т „V бпшв оилен но личал от латински език.г™..Та^топ. Речта му беше проста, нс- ше се, върви мълчаливо със-
Пееше Репошоар- Нас ни превзета и театрална, нямаш ц редоточено. Тогава аз щ ве^ нТТцъ^сва"; ви н!по .естествено-изкуствено", не говоря. Оставям го да се

Страница а
БРАТСТВО * 7 НОЕВРИ 1969



БосилеградИз дейността на ССРН в Димитровград
. } -М^ььшгт ии.-< •». - п ; ш КЪДЕ Е ВИНАТА ЗА 

БЕЗДЕЙСТВИЕТО?Град без канализа 

ция не може
"у<:

стюйиост. Обаче след донася? 
него на най-новите решения 
на Съюзния изпълнителен съ 
вет те ще се намерят в особе
но трудно положение. Изхо
дът е в по-спешиото провеж
дане на интеграцията.

Такюша лошо състояние в де 
йността на стопанските орга
низации е създало редица пое 
ледици и прояви. Органиааци 
ите работят на вересия. На ве 
ресия купуват и продават. До 
ри и цигари се така продават. 
Вересиите, сс пренасят от го
дина на година.

Също така вътрешния кон
трол в организациите е слаб. 
Толерират ое дефицити, които 
създават работниците. Те до
ри се прикриват, а тяхните ак 
тери се не предават на съда.

Незадоволяваща активност 
в организациите показват и 
органите на самодлправление-

(Продължение от 1 стр.)
■мнозина комунисти, други 
недоволството им поради ре
дица нерешени въпроси, а тре 
ти в иеприключената реорга
низация ата ОК, след която Во 
ешюградюката местна партий
на организация е стая гала го
ляма.

За да не бъде събранието 
напълно безуспешно пред при 
състващите Любен Митов из
несе сказка за Петата сесия 

Г1 редседателството 
СЮК, на което е обсъждана 
неликвидността ага стопански
те организации и ролята па 
държавен капитал.

В разискванията подир то
та ое говори за състоянието 
на стопанските организации в 
комуната.

Изтъкна сс, че са и тс об
хванати от нсликвидността. В 
момента дължат 2,2 милиона 
динара. Но това не е всичко. 
В магазините има запаси на 
стоки за двойно по-голямц

в

канализация. Хората в града 
трябва да се запознаят с ак
цията, трябва да се знае 
■ли парични средства са нуж- 

и тогава да ое пристъпи 
към продзюжданс на акцията. 
За самооблагане хората тряб
ва да решават. Той също та
ка критикува исЛ'0'Държането 
па пътищата, квартирите, ло
шото отношение на съответни 
тс служби при общината.

В заключение предссдатсл- 
ят на Изпълнителния отбор 
Илия Петров даза, чс дадени
те инициативи на това съве
щание ще залегнат в решени- 
яга на председателството, кой 
то щс се връчат на съответни 
тс предприятия и Общинска
та скупщина.

палното строителство и особе
но в електрификацията и ка
за, че само със задружни си
ли щс може да сс постигне 
желаната цел. Той каза, чс е 
тревожно положението с елек 
трифшсацията на Петрълаш 
и Радейиа.

у' как-
л- НИ

•А

наи 1аДИМИТЪР МАНОВ: сега ре 
ШЕНИЕ НЯМА, ПО И- 
НИЦИАТИВИ МОЖЕ ДА 
ДАДЕМ

Улица или сокак?

(Продължение от 1 стр.) 
ятието не може да подържа 
чистотата в града добре пора
ди това, че няма достатъчно 
превозни средства. Затова 
решеио да се купи още едно 
превозно средство.

Нацков осведоми присъству 
■вашите, че цените на комуна
лните услуги били много низ 
ки. Градът, обаче трудно се 
подържа чист, защото има 
много кални улици от моите, 
се изнасят нечистотии на гла 
ината улица. Средствата от, 
3 200 000 динара недостигат. 
Ос®ен това градът няма ка
нализация и това също зат7 
рудняша подържането на чи
стотата в града. Той посочи 
като твърде оправдателна по-, 
стъпката на предприятието, 
което чрез увеличена тарифа 
за наплащане на водата успя

Другарят Манев
е инициативата на Изпълнител- 
п пия отбор за по-активно уча

стие на организациите на 
ССРН в комуналното строител 
ство, по сс застъпи за по-го- 
ляма популяризация на ак
циите кочгго сс провеждат. 
Той каза, че в града с нужна

подържат

то.
Така се стига и до лошо от

ношение към обществените 
средства, с които ее стопанисБ. Ник.
та.

Всичко това говори, че съ
ществуват редица проблеми, 
пред които е израпвена тази 
партийна организация. Но те 
не могат успешно да се реша 
ват все докато се не премах
не бездействието и пасимила
цията.

Четвърта сесия на ОС в Босилеград

нища ново ЗА ИНТЕГРАЦИЯТА в. в.
Миналата седмица в Боси- Мнозина отборници

да изгради водопровода в гра леград се проведе редовна се- изтъкнаха, че
сия на двете камари на общи 

В своя доклад Станул Нац- коката скупщина, 
ков посочи, че засега от вси
чки цехове на предприятието отборниците почетоха 
само мелницата и почистване, тта на загиналите в автомоби 
то на града работят със загу- лната катастрофа ата Весна ко 
ба. Останалите цехове също била. Същевременно бе реше 
■работят добре. В жива някол но от общинския бюджет на 
кочасова дискусия присъству- семействата на пострадалите 
■ващите обсъдиха много въ
проси из областта на комуна л 
ното строителство както в гра тези семейства 
да така и по селата.

обаче Те направиха остри забележ- 
провеждането ки на самоуправителните орга

СЛЕД ГУЛЯЙ 

КРАЖБА
да. па интеграцията зависи от по

ложителното действуване
С едноминутно мълченис -общинската скупщина, остана

паме-

ни, които се с незаинтересова 
на ност отнасят по тоя въпрос.

В разсипванията взе участие 
лите обществено-политически и Станиша Станкович, съюзен

През нощта на 26/27 октом
ври 1969 година в кръчмата 
„Видлич“ в село Височки Одо 
ровци, собственост на ТОДОР 
ЛЮБЕНОВ се случила 
ба. Както и обикновено кръч- 
маря Любенов след завършва 
не на работата си заминал в 
къщи. Вратите откъм 
не заключил, 
ден забелязал, че е извърше7 
на кражба. След два дни краж 
бата обадил в СУП, който от
крил, че кражбата

да се задели помощ от един 
милион ст. динара. В полза на 

отборниците 
се отказаха от своите д-невнц 
и пътни от тази сесия.

Централен въпрос, който 
се обсъди на сесията бе съ-

краж-

двора 
На следващияНА ДНЕВЕН РЕД: КАНАЛИ

ЗАЦИЯ
сгоянието в стопанските орга
низации в комуната и предлоДругарят Любисав Илиев 

направи забележка, че докла
да на Комуналното предприя- жението за интеграцията им, 
тие бил предаден в устна фор Но да кажем, че не за пръв 
ма и след това предложи да 
се направи план, от който ще 
се види каква ще бъде поли
тиката на общината занапред.
Той посочи като най-актуа
лен въпроса с канализацията.

— Обаче, сега може да се

направил 
СТРАТКО В. ДЕЛЧЕВ, земеде 
лец от Гуленовци.

път въпроса за интеграцията 
се поставя пред общинската 
скупщина.

Затова не изненадва, че

♦
Окръжният съд в Пирот о- 

съди тези дни ЦВЕТАН 
ГИЧ от Лукавица на една го
дина затвор, условно за 
години. Той е осъден защото 
на 11 юли 1969 година открад 
нал в предприятието 
шпед“ в Димитровград 

е и Босилеградската. динаРа- Крадецът бил
’ вен от милиционерите Божи

дар Илич и Миленко Костич. 
Гогич признал кражбата.

Босилеград ГО-
и организации, а най-много от, 

■стопанските организации. Под 
черта се, че е основно 
грацията да се дочака по-под 

бе, готвено. Сегашната

представител, 
той се опря върху трудности
те, които в стопанския живот

По-специално Двесега не се взе нещо 
кретно и решаващо. Положи
телното във всичко това

по-кон ните-
каже, че ще водим празна ди 
скусия. Устният доклад не да
ва никакви надежди, че 
вземем определени решения, 
които ще ни доведат до край 
ната цел. Аз предлагам 
водопровода наша цел да бъ- двама

„Трая- 
1 800

кадрова
структура на заетите е незадо 
коляваща. Това, както и дру
ги моменти могат отрицател- 

да подействуват на интегра

срещат пасивните комуни, ка- 
квато

ще че за разлика от преди, сега
зало-нямаш-е много разногласия 

по въпроса. С изключение на Според него интеграцията енослед
трима отборника, цията. единствено решаваща за това 

положение.Някои участници в разиск
ванията изнасяха

де построяване на канализа7 
ция.

Същото мнение подкрепи
ха и Кирил Трайков, Георги 
Алексов, Борис Иванов, а след 
това председател па община- жително се оказа това, че 
та Димитър Славов запозна 
присъствуващите с политика
та на общината в тази област 
Той посочи добри примери
на комунално строителство в стопански организации, 
общината — електрификация 
на Поганово и Куса врана из
граждано
Гоин дол и Желюша и насто-

(всички се съгласиха, че е кра 
йно време интеграцията да 
се проведе.

В. В.конкретни 
говорят за 

на мнтеграция-

Ц. Бояничпримери, които 
пр ед имствата

В разискванията като поло- та- Ето един такъв:
без от комуната се изкупуват над

прикриване се говореше за лп^т^^0^0340' 8 000. ■ говеда и др. Това е достатъч-
фиктивно представяне на фи- но за постоянна работа на ня 

г наноовото положение в някои колко работника в съществу
ващата кланица.

■Сега личните доходи на зае 
тите в стопанските организа- 
цши ся ниски и не стьотв еству- 
ват на жизнените разходи.

Движат се от 40.000 — 80.000 
динара и са по-малки от оне
зи в бюджетните организации. 

Това създава недоволство и

V Димитровградгодишно

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА ЩЕ СЕ 

ПРАЗНУВА В РАМКИТЕ НА 

ЮБИЛЕЯ НА СЮК
Кой знае по кой път се кон

■статира, че е търговската кон
на водопровод в куренция безсмислена и като На заседанието на 

октомври т.г. Изпълнителния отбор на ССРН 
се реши тази година Деня на Ре- 

се празнува в рамките на юбилея на

такава не донася нищо поло- 
яванията на Петърлаш и Ба- жително. Но дори и при тако 
чево да се

от 29
публиката да 
СЮК.електрифицират, .ва положение снабдяването е 

След като пооочи, че фондо- незадово ляващо. Прибавят ос 
вете на общината са щ. °1щинаом “ сегана В, изпмшгеоо^ ГЛГГ,аТа- °’ СТРа'

Има предложение 
дат устроени заседания 
да се разисква даване 
ботници в трудовите

други трудности.
съвсем

малки за разрешаване на ко
муналните проблеми, той

лоши по асортимент и окъпи Изтъкна се, че е това лоло- 
още от отдавна 

вестно. По-нов момент
стоки, а някои ое и не приба- жение 

се вят. Дохода, който заработват из-
е тоя.заложи за участието на граж организациите се 

даните чрез самооблагане
изразходва

и за заплащане на наеми за тър 
говски магазини, пътнини 

запозна др. При това се чувствува без 
силие, която и да било орга
низация да се отърве.

че стопанските са организа
ции създали голямм дългове 

и и увеличили запасите на 
ки. Защо се тогава с

други форми.
Другарят Славов 

членовете на Изпълнителния 
отбор с положението в кому-

сто- 
интегра- 

ценж)
■време — питаха отборниците.

ПО Трудовите колективи да бъ- 
с програма, а същевременно 

на отличия на най-добрите ра- 
■колективи.

цията протака и губи

Б. Н.
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; ■: ЖЕЛЮША

ВОДОПРОВОДЪТ 

ПРЕЗ ОКТОМВРИ
Между строителното пред- 

приятие „ Града я" в Димит
ровград и представители на се 
ло Желюша, тези дни в ханце 
ларията на председателя на 
ОС, и негово лично заемане, 
бе постигнато споразумение 
за построяване на резервоара 
за бъдещия водопровод в се
лото. Общо водопроводът ще 
коства селяните около 12,5 ми, 
лисна стари динара или всяко 
домакинство ще даде по 100 
хиляди стари данара. В тази 
сума не е зачислен добровол
ният труд на оелото. Инак о 
доброволния труд водопро- 
водът ще струва близо 20 ми 
лиона стари динара.

|Опоред преценки на специа 
листи, а и по желание на сед 
яните, работата трябва да при 
ключи в следващия месец, отно 
сно водата да потече за Деня 
на югославската народна ар
мия — 22 декември.

Тук трябва да отбележим и 
разбирателството, което проя
вява строителното предприя
тие „Градня" за нуждите на 
селото, като строи с почти ми 
нимални цени, а при доста из 
ГОДНИ условия: ВОДОПрОВДЪ? 
е на изплащане и последното 
(третото) изплащане трябва 
да стане през месец март ид
ната година.

Голини в Босилеградско

Босилеград: Заседание на Общинския отбор на гораните

ЗАПОЧВАТ НОВИ ГОРАНСКИ АКЦИИ Както ни осведомиха, изпър 
вом 126 домакинства ще имат 
вада, а счита се, че общо на

Ст. Н.

тоя водопровод ще се лриклга 
чат към 150 домакинства. Тъй 

ване. Изтъкна се, че сушаво- като селото има над 250 до- 
то време закъснява тези ак- 
ции и затова в изгодния мо
мент дейността трябва да се 
лнтензивира. За целта задруж 
но ще действуват не само го- 
раните, но и частните ообстве

Загинал от 

трактор
Тези дни Общинският от

бор на гораните в Босилеград 
проведе заседание, на което 
се обсъди изпълнението на 
пролетния план по залесява
не, подготовките за есенното 
залесяване, раздаване на наг
ради и признания на най-доб
рите горани и горански бри
гади и др.
От присъствуващите с едноми 
иутно мълчание бе почетена 
паметта на трагично загина
лия Славчо Сотиров, дългого- 
годиглен ръководител на об
щинската горанска организа
ция и член на Републиканс
кия отбор на гораните.

От заседанието бе изпратено 
благодарствено писмо до Ре
публиканския отбор на гора
ните, който е взел решение 
първият новопостроен горан- 
ски дом в Южна Сърбия да 
носи името на Сотиров. Съ
щевременно в това писмо се 
препоръчва тоя дом да бъде 
построен в Босилеград, къде- 
то е починал Сотиров и десет 
години успешно ръководил с 
гораните.

Също е решето на семейст
вото на Сотиров да се заделят 
20.000,а на семействата на ос
таналите пострадали 50.000 ци 
нара. В полза на това члено
вете на Общинския отбор се 
отказаха и от своите дневни-

сяване са били включени 62 
общински горански бригади. 
В тоя период те са залесили 
54 ха с бор, 30 ха с акция и 
12 ха с изкуствени треви. От- 
лтури на 49 ха. В горанокия 
разсадник най-младите горани 
са произвели 10.000 омрековц 
и 150.000 акациеви и други 
фиданки.

В акциите по залесяване са 
изразходвани 250.000 борови, 
180.000 акациеви и 20.000 смре 
кови насаждания.

В отчетния период горани
те са уреждали паркове, учи
лищни дворове, участвували ь 
поправка на пътища и изгра
ждане на други комунални о- 
бекти. Голяма активност с-» 
заделили и за културно-забав 
ния и спортен живот. Те са сц 
особено манифестирали в пъ 
рвомайоките тържества. Деня 
на младостта и на горанския 
събор на Власина. Големи гри 
жи гораните са положили и 
за опазване на ново залесеше 
те площи. За целта са активи 
зирани латролните групи и са 
провеждани състезания в опа
зването на младите култури.

Обаче както и преди, и тоя 
път гораните са имали труд: 
пости с навременното обезпе
чаване на посадъчен 
риал. За дълготрайно решава 
не на тоя въпрос се 
материална помощ от Репуб
ликанския отбор на гораните.

ШИРОКИ ПОДГОТОВКИ зд 
ЕСЕННОТО ЗАЛЕСЯВАНЕ

На заседанието ое прие лро 
грама за работа на гораните 
в есенните акции по залеся-

макинства около стотина ще 
останат без вода, относно ня
ма да се приключат към се
гашния водопровод. Обаче
ако и те изкажат готовност да следобед на пътя Борово Бан 
участвуват в подобна акция, ски дол стана тежка злополу- 

ници на ерозивните площи. за тягх също би ое построид ка, в която загуби живота си 
Всички те ще бъдат подпомог .водопровод и нов резервоар, Йоса Стаменов, от Димитров- 
нати от оощинокия фонд ир който ще подмирява техните град, а тежки повреди получи 
горското стопанство. нужди. Тодор Нацков от Димитров-

Опоред плана тази есен ще град, който веднага бе прех-се залесят 55 ха с бор и ака- ® селото сега всички очи са в!^Глед _ в бо„ицата 
ция. Посадъчен материал е о- обърнати към строежа на вр 
безпечен от общинските раз- допровода. Голяма, помощ око 
садници. Но ще се повишава ло построяването му оказва 
с общински средства и тези 
от горскостопанската общност? 
от Враня.

На 2 октомври към 16 часа

Трактористът Спас Илиев, 
който само е леко наранен, ка 
рал дърва от Борово и пора
ди неветимателност,. обърнал 
трактора.

земеделската кооперация „Сто 
чар", общинската скупщина. 

Общинският отбор на гора- а очаква ое помощ и от ко
ките полага големи грижи да жарското предприятие „Брат- 
се стигне до по-широко сътру 
дничество между гораните и 
граничарите. Това сътруднича 
ство ще има за цел съвмест? 
но залесяване и озеленявана

Срещу него е възбудено сле 
дствие.

Цветно Бояничство".

на ерозивните площи.
• За по-уопешна дейност на 

гораните при общинската ор
ганизация се формираха три 
комисии: за професионални 
горски въпроси, организацио
нно-кадрови и културно-заба
вен живот.

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЯ 
НА НАЙ-ДОБРИТЕматс-

На заоеданието се обсъди
ха поотделно най-добрите ре
зултати на гораните и се пре
поръча па Републиканския от; 
бор да възнагради с 20 злат
ни и оребръпги значки и 20 
грамоти най-добрите горани и 
тораногси бригади в комуната. 
Между наградените ще се на
мери и граничаракия колещ 
тив ,/Славче“.

Общинската организация на 
гораните парично ще възна
гради училищната бригада на 
гимназията в Босилеград и 
бригадите на основните училц 
ща е Горна Лисина, Босилег
рад и Долна Любата.

■На заседанието се обсъди и 
.слабата активност на някои 
селски горански бригади. За 
да сс активизират необходимо 
е да ое засили дейността на 
местните общности, които да 
въведат и разпределеят дяд 
ст местното самооблагане за 
залесяване.

Горанският отбор изрази 
също така готовост да се по
виши СЪТруДНИЧеСТВОТО С ГОР1 
скостопаигаките организации 
от Кюстендил, с цел съвмест
но да ое решава ерозията в 
поречието на рока Драгови
щица, Такива договори 
са сключени.

очаквани.
На заседанието се заключи 

мястото на катастрофата да 
се залеси още в течението на 
тази есен.
ПРОЛЕТНОТО ЗАЛЕСЯВАНЕ 
— УСПЕШНО

В пролетните акции по залц 
глеждали са новозалесени ку-

Зощо просто когото може усложнено
Когато някой излишло усложнява нещата, изродът с 

„Защо просто, когато може усло-лриел за него да казва — 
жнено !". Ту1с иронията е исдвомислена.

Струва ни се, че именно така са постъпили и компе-

се комбинирано учреждение за дневно пребиваване на деца 
Учреждение за дневно пребиваване на децапод название 

„8 септември".
нашата страна отдавна има такива 
Но тяхното название е или ДетскаИзвестно е, че в

димитровградската детска градина.
И защо комбинирано учреждение.
Ако е зарад годините на децата, — от 1 до 5, защо 

тогава основните училища не са комбинирани, когато тамо 
разликата е от осем до лет-шестнадссет години?

Значи, все пак, излиза по народната: „Защо просто ко
гато може усложеноГ.

»т»

вече

В. В.Ст. Н.
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ДИМИТРОВГРАДСКА 

ЛОВДЖИЙСКА КОРИДА
Животновъдството днесБЛИЦ ИНТЕРВЮ /

ПИЕ СГЕ ПОСЛЕДНОТО ПО
КОЛЕНИЕ,
ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО СТА
РИЯ НАЧИН. ЗА КОЙ ПРЕД
МЕТ СТЕ СЕ ОПРЕДЕЛИЛИ?

Необходими са нови 

мероприятия в 

животновъдството

КОЕТО ПОЛАГА

Момнр Панов:Доволни сме, 
чс в последния час се измени 

решението и 
ние да полага
ме зрелостен 
изпит по но
вия начин. Щс 
ше да ни бъде 
доста трудно, 
понеже в пре
дишните годи
ни не бяхме се 
подготвяли за 
това.

ико--к Броят на овцете в упадък 

номическите мероприятия не 

стимулират производителитетемаСчитам, чс ще взема 
от чертожна геометрия или фи 
зина, защото възнамерявам — 
доколкото успея на приемни- 

да следвалг електронен
п страната не бива да бъде по 

10 милиона. За да
сс постигне това, трябва и за- «л„Пг,Лття»втта
напред да ос запази регрсси- СЪВеТИ За ПрОИЗВОДИТсЛЯ 
райето, което досега 
за вълната и за овчето мля-

В последно време се водят 
обстойни разисквания за ме
роприятията на съзните орга 
ни за стабилизиране на живот 
новъдиото производство. В ра 
зиокшанията сс изтъкна, 
броят на овцете всс повече на 
малява. Според данните

-малък оттс
факултет.
Мара Вишекруна: В началото 

ое бяхме упла
шили от новия 
начин, но мо
же би щяхме 
по-щастливо да 
минем, понеже 

говореше, 
че няма да дър 
жим приемни 
изпит на факу 
лтет ако дър
жим зрелостен 
изпит по но

вия начин.

важеше

КАК СЕ ПРИГОТВЯ 

СЛАДКО ВИНО
че

кю.
Представителите на този от 

расъл на животновъдството в 
Съюзната стопанска 
изискват, също така, да се оп 
ределят условия в износа на 
овче и агнешко месо, 
иначе, важат за останалите ви 
дове месо, да се отпускат кре метически затворен съд на во 
диги при по-благоприятни ус- лна баня до температура 85 
ловия за производство и плас- градуса, 
мент, както и това прсдстави-

на
камараСъюзната стопанска 

от 195-1 година до днес броят 
•на овцете сс е намалил с два 
и половина милиона и 
има само девет милиона и 730 
хиляди броя овце. Специали
стите от Съюзната стопанска 
камара изтъкват, че икономи
ческите, а дори и неекономи- 
ческите мерки, са допринесли 

за животновъдно

камарц

Най-добре е гроздовият сок то в тях оокът запазва ло-до- 
коитр да сс подложи на ластьориза- бре своите ценни съставки.

ция Сокът се залря-за в хер- Пълнят ое 5 6 ам под горния
ръб на шийката и ое затварят 
с металически капачки с кор
кова или пластмасова педлож 
ка. След това бутилките Се на 
реждат в съд с горелка вода 
(50—60 градуса) и се загряват 
както при приготвянето на 
стерилизирани консерви. Щом

се сега

Ето как се приготвя:
измива многотелите от този отрасъл на жи 

вотиовъделвото да бъдат 
стъпеци в управителния отбор и пресова. Отделилият сок се 
на фонда за подобряване на 
износа на добитък и на живо с марля и сс

1 роздето се
за- добре. След това се намачка а

условията 
производство до голяма 
пея да сс влошат.

стс-Пък за нас щеше да бъде 
до известна степен по-добре. 
Тук се познаваме — в смисъл 
на дадени знания — с препо
давателите, пък и матералът 
не е толкова обемен.

прецежда през цедка, покрита
налива в бутил- температурата на водата до-

ки (по-добре тъмни) тъй ка-
представлява 

важен отрасъл за осигурява
не на хранителни продукти и 
суровина за преработвателна
та промишленост. За 
от 6 милиона души население 
в планинските райони на Юго 
славия овцете са главен 
допълнителен 
приходи.

В общото производство 
месо у нас, овчарството 
ствува с 6—9, а в производ
ството на мляко с 7—8 на сто. 
Изкупените количества вълна 
осигуряват нуждите 
стилната промишленост с 10 
до 15 на сто. Домашното про 
изводстчзо осигурява нуждите 
па кожарската индустрия С 
45—50 на сто. Най-сетне, про 
изведенията от овчарството в 
нашия износ участвуват с дс7 
вет милиона долара. Съюзна
та стопанска камара изтъква, 
че е необходимо да се вземат; 
мероприятия, които ще създа 
ват по-добри икономически ус

Овчарството
стигне 90 градуса, загряването 
сс преустановява. Тази темп е 
ратура се поддържа 10 мину-

товъдни произведения.

повече
Милева. Нови
ят начин на 
вият начин н а 
полагане. За 
нас това щеше 
да бъде по-тру 
дно, защото 
ние работехме 
по старата про 
грама. За идва 
щите поколе
ния може би 
ще бъде по-ле

ти.Миланка Пастьоризирането на гроз
довия сок може да стане и поили

източник на друг начин.
Сокът ое загрява в голям 

котел или казан, от-съд
дръпва се от огъня малко пре 
ди да е заврял и веднага се 
налива в затоплени с гореща 
вода бутилки или дамаджани. 
Те се пълнят догоре. Бутилки

на
уча-

на тек- те се затварят също с кронс- 
коркозл капачки.

ко.
Те отсега се подготвяват пък 

и да кажа „психически" ще 
бъдат по-готови Заловени

крадци
Петко Милев: Аз ще взема 

най-вероятно 
тема_ по соци
ология.
Считам, че по 
новия начин 
щеше да бъде 
по-добре, поне 

ж:е по-лесно 
щяхме да ми
нем сетне при 
зашпеването н а 
факултети.

Между двата моста към пазаря в Димитровград 
може да се види почти всеки петък подобна, картина.

Въжарите идват на пазар моторизирани. Постав
ят колата точно на определено място, излагат и след 
завършваме на работата пътуват на друго място.

Казват, че те имат много мющерим.

С упорита работа на органи 
те на Секретариата на вътре-) 
шните работи в Димитровград 
преди няколко дни са залозе7 
ни крадците Николайча Хри
стов, 19-то годишен 
ски производител от Радейна 
и Кирил Т-ричков, 20-то годи-, 
шен работник от село Бребев 
ница, който сега живее в Бел 
град.

ловия за развитие на той отра 
на животновъдството, чи- 
годишна стойност иа про- 

възлиза на 1,5 милц 
динара. Броят на овцете

съл 
ято 
изводство 
арда

земедел-Сн. Б. Ник.

Изхождайки от постоянната 
и всестранна активност на Со
циалистическия съюз, всички
те обществено-политически ор 
ганизации и координационни 
отбори за помощ на виетнам 
ския на.род в оказване на мо
рално-политическа 
материална и друга помощ на 
виетнамския народ. Изпълни- 
телният отбор подкрепя пред 
ложението от 15 до 22 неом- 
ври в цялата страна да се ус
трои седмица на солидарност 
с борбата на виетнамския на- 
род.

Солидарност с 

борещия се Виетнам
На неотдавна състоялото се 

заоедание на Изпълнителния 
отбор на Съюзната конферен
ция на ССРН бе констатирд- 
зю, че безусловното и пълно 
изтегляне на войските на 
САЩ и техните сателити от 
Южен Виетнам е необходимо 
условие за прекратяване на 
воените действия, които агре
сорът предприе срещу виет- 
З1амския народ.

Това иокане е актуално в 
настоящия момент, защото 
дойде до застой в преговори
те в Париж. Всяко разтакан е 
с разрешаването на този въ
прос ведно означава и продъл 
жени е на- военните действия, 
макар че е ясно, че без приз
наването на законните права 
на виетнамския народ сам да 
решава за пътищата на соб
ственото развитие. Това е най 
-добрият път и за народа ц 
за правителството на САЩ да 
се сключи честен и траен мир

Те направили дръзка взлом 
на кражба на 6 март по бяд 
ден в магазина на 
Гадейна, собственост на 
перация „Сточар“ от Димит
ровград.

С направен ключ отворили 
катинара, влезнали в магази, 
на и там откраднали 1.800 ди
нара. След това посетили ня
колко магазини и кафенета в 
Димитровград, където похар
чили парите. Въпреки, че не 
са оставили никакви следи ор 
ганите на секретариата успя- 
ли да ги заловят.

В скоро време ще им се съ
ди в Окръжния съд на Пи
рот.

село
коо-

подкрепа.

бор за помощ на виетнамския 
народ. На това събрание било

литиката от позиция на сила
та и всяка намеса във вътре
шни работи на други народи 
— и този път се указа на ог
ромната роля на виетнамския 
народ, чиято героична борба 
и победа представляват пргь 
мер за вдъхновение на всич
ки народи, борещи ое за сво
бода и независимост.

Изпълнителният отбор на 
Съюзната конференция на 
ССРН изразява пълна подкре 
па на Възванието за Виетнам 
на конференцията в Сток
холм за Виетнам, прието нео
тдавна на заседанието на Ко
митета за връзки на тази кон 
ференция, на която присъс- 
твува и представител на Юго
славския координационен от-

решено във всички страни на 
света 15 ноември да се отбе
лежи като ден на мобилиза
ция на световното обществе
но мнение за мир във Виет- Изпълнителният отбор при- 
нам „за пълно, непосредстве- 308333 всички организации и 
но и безусловно изтегляне нц Форуми на Социалистическия

съюз да бъдат носителивсички сили на САЩ и нейни 
те съюзници от Южен Виет
нам“, за укрепване на между
народната солидарност с бор- с°Дмшдата, и след тава, чрез 
бата на виетнамския народ, о Социалистическия съюз да се 
антивоенното движение

и ор
ганизатори на политическа и 
други видове активност Ц. Боянич

през

организира подкрепа и помощ 
САЩ, за паралелни действия на борещия се виетнамски 
на всички миролюбиви и де
мократични сили в света, кои

в
на

род за осъществяването на це 
лите на неговата освободител 
на борба.

Ръководейки се от общата 
на нашата страна то днес искат мирно разреша 

ване на виетнамския проблем 
в най-къс срок.

политика 
за мир и независимост на на
родите, за отхвърляне на по-, С. Т.
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Звонци I Ш. " 5ЙЯ-I «1ВИСОК КАКВО ПОКАЗВА 

БАЛАНСЪТ НА 

»ЕРМА«
;

БЕЗ ИНИЦИАТИВИ
Колективът на коиерацията 

„Ерма" разглеждайки девето- 
месечния баланс констатира, 
че са постигнати заш1ИД1НИ ре
зултати. Те имат печалба 
6.500 нови динара.

■През тази година коопера
цията (построи в Звонска баня 
своя прадавиица със най-съв- 
ремеен инвентар. Според изяв 
леиията на директора инж. 
Тома Томов, гостите в банята 
в бъде ще ще се снабдяват със 
е е л ако стопански произведения 
направо в банята, а не в Зеоя- 
ци както дооега. Кооперация
та ще има и млечен ресторант 
в нойто ще 'Ос продават и бе
залкохолни питиета. Разглеж
дат се възможностите и за от 
криване на една хлебопекар
ница. Всички тези продавници

Активността в обществено 
зации във Висок намалява.

политическите органн-

По много проблеми се говори, но не се взимат нм- 
рентения. Това се констатира и на неотдавнаш

ното съвещание във Висок.
V.какви

шт
Както каза един от днасутанпгте, във Висок чакат 

решение много въпроси: пътшцата са в лошо състоя
ние, електрически ток няма, здравните услуги също 
са лоши.

Отправят сс остри критики и по адрес на земедел
ската кооперация „Сючзр". Често пъти се чува мне
нието, че кооперацията лошо се отнася към произво
дителите. Изтъкват се някои опущения по време на 
вършитбата когато селата били принудени 
операцията да търсят вършачкм и комбайни за вър
шитба.

чг.<'з

■*

!

-Л-• ШЙ ш

Преглед
вън от ко-

На здравни темище имат хладилници.
Кооперацията „Ерма“ пости 

гна тези резултати благодарен 
ние на единството на колектц 

отношение

Нужни са по-конкретни планове за 
подобрение в селата на Висок.

комуналното

Кръвното наляга 

не и солта
ва и правилното 
между ръководството и кол екБ. Марков
тива.

Камен Гюров

ПТИЦЕФЕРМАТА НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ма. Проучванията на японски 
те локари ясно показват, 
има разлика в кръвното наля 
гане на наоелеяието от 
райони на Япония. Забелязва 
сс също, че в' краищата, къ- 
дето оол повече се употребя

ла болявания

Още преди шестдесет годи
ни готварската сол бе обви-) 
нена като един от факторите 
за появата на високо кръвно 
налягане. Обаче тези обвинс, 
кия все още не са доказани 
със сигурност; макар че да
нните подсказват, че има вр-ц 
зка между солта и кръвното 
налягаме.

При опити мишките, на кои 
то е давана солена храна, са 
получавали повишено кръвно.

Силното намаляване на сол 
та в храната предизвиква на
маляване на налягането. Съ? 
що и лекарствата, които уве
личават изхвърлянето на сол-| 
та от организма имат такова 
действие. Това значи, 
та в организма регулира наля 
гането.

В северна Япония се внасят 
с храната 30 грама сол на деш 
В южната част — само 15 гра

че

тезиратура. Но тънкостите ос по- 
собствсн опит. 

Именно това е най-ценното.
Искам още

Във Верзар му казват Гоша 
Талин. Инак правилното 
име е Георги Димитров. Чети 
ридесетгодишен мъж е. Но ви 
дът му ще измами и човек ще

ният път почти няма никакъв 
добив, а другият — значите- лучават чрез 
л$н. Затуй не ое знаимазам 
на дребно.

Действително той е работел Да се занимавам със свиневъд 
известно време във Войводи- ство, ала преди това трябва 
нл, останал е без работа — 
дълга и широка работа е та
зи история, казва. Завърнал на чукара 
се е във Верзар, тук се е ро
дил, и иска именно тук да по 
каже, че може и тук да се ви
ди залъка. Няма значение, че 
мините са бедни, а земята не

му

ва, има повече 
от рак в стомаха и други ор
гани на храносмилането.

Тази връзка обаче не е съ
всем ясна. Сигурно доста сол е 
ната храна се задържа пове
че в органите на храносмила
нето като предизвика катар с 
атрофиране на лигавиците.

Отношението между солта и 
сложно.

да сляза долу, при реката, на 
пътя за Димитровград. Горе 

е трудно. Трябва 
ми вода и добри съобщения, 
по-добри условия за работа. 
Тогава и производството ще с
по-евтино.

Интересуваше ни дали сам 
произвежда храната и как се 
справя от тая гледна точка.

— Имам нещо своя храна, 
но главно купувам коицентра 
тите. С тях ръстът на пилета-

налягането е твърде 
Намаляването на солта в хра 
ната обаче е много проста ра
бота и това може да го напра 
ви всеки за да се защити от

родна.
Но не само видяното и опи 

та от Войводина е имало ре
шаващо значение да започне 
с отглеждането на кокошки.
Цялата му работа е обоснова- та е по-ускорен и те бързо по 
на на научна основа. Съвети- лучават тегло, пък и пилета - 
те на специалисти в различни та са защитени от болести. Аз 
списания са любимото му че- вече казах, че човек не тряб- 
тиво, А преди всичко, както ва да се занимава с всичко, 
казва трябва да се проучи па Нашият човек, например, сс 
зарът. Онова, което днес има е удавил в сто чуда. Вместо да 
цена, то трябва да ос произ- сс определи за едно, той сь 
вежда. И обратно. Значи, трп щевремеино е и животновъд, 
бва да се запознаят условията градинар, строител, занаятчия, 
— инак всичко може да бъде работник и какво ли още не.

И по правило пито в една о(и 
ласт не е достатъчно продукт 
тивеи. Масовата продуци.я с 
възможна само в една или най 
вече до три отрасли, но само в 
еди а област. Затуй предпочи
там да купувам храната, а не 
сам да си я произвеждам, за 
щото ще мс струна много по-

че оол-

кръвно налягане.

Д-р. Й. Войнович

ГОВОРИ СЕ • • •

На заседанието на Изпълнителния отбор на ССРН 
в Димитровград ос изтъкна, че в грзда искат да сс 
даде отчет за похарчените пари' около изграждането 

водопровода. Някои дадоха предложение това да 
се направи на едно събрание на избирателите в града.

празна работа.
— Придържам се към всич 

което налагат условията.
Било кои условия — и онези, 
които диктува пазара, и оне
зи, които диктува съвременно 
производство. За мен „гало- 
фак", „нутриции" и други сре 
дства които предлагат научни 
те достижения не са само го- 

реклама, която трябва да 
попълни радио или теловизи- 
оната реклама. Вакцинацията 
и други защитни ородства не 
са напразно хвърлени пари.
Имам почти десетгодишна пра 

от Войводина, че е та-
тази практика зултат.

рече ,че току-що е прехвър
лил тридесетата. Нашенец е и 
по нищо не се различава от 
нашенците. Но и това е при
видно. Защото тоя верзарча- 
нин се отличава от нашите хр 
ра. Главно според онова, кое
то мисли и което прави.

Днес, той на един чукар, ка 
квито във Верзар има повече, 
е направил същинска птице
ферма и отглежда към 700 ко 
кошки. Пространната равни
на на върха на чукара е плъп 
нала от кокошки. За съжале
ние, първата седмица, когато 

заварихме. За

ко.
нл

ИСТИНА Е . ..

Директорът на Комуналното предприятие Станул 
Нацкоп ни каза, чс предприятието има пълна доку
ментация 'зл изграждането на водопровода в града и 

да даде доклад пред събрание когато об-

скъпо.
Не ни оставаше, когато сс 

разделихме от тоя '«ерзарча- 
огии, нищо друго, оовсп да по 
неосм даечателиия, чс дейст
вително е намерил (правия път 
в производството и че сегаш
ните му усилия ще дадат ре-

ла

той е готов 
щгагата насрочи събрание на избирателите.

Нацков каза, че догтрииоса от гражданите за по
строяването на водовода възлиза 
ра. Тази сума трябва да се реализира за три години. 
Досега са изразходвани 271,129 динара за водопровода 
и 44.000 динара за експроприация на плаца и воде
ницата, която сума не с била предвидена по проекто-

нл 395.000 дина-
ктика
ка. И после: 
постоянно обогатявам е лите-

отидохме, не го 
варихме майка му как храни 
кокошките и побързахме да я 
снимим. А него намерихме в 
другата стедмица на пазара в 
Димитровград.

— Освобождавам се от пет
летата, а кокошките

— каза той, — Нямам 
да ги храня напразно.

сметка, трябва

Ст. Н.

сметката.
изявлението на директора Нацков, гр-Сега, сгюрод

ябва да сс направи ограда, която ще струва 12,000 ди
нара и резервоар от 400 м», който ще струва около • 
40.000 динара. За изграждането на резервоара чака 
се решение. Резервоарът също така не с влезнал в до
сегашната проектосметка.

ще за
държа
сметка
А щом няма 
да ги премахна. 

Интересуваше Не експроприацията нс е била 
се вижда изграждането на водопро- 

от пред виделите сродства.

ни отде му 
отглежда кокошки.

— Въпреки това.
идеята да 

— Във Войводина видях чс 
и ио-добре,

предвидена както 
вода ще струва по-малко 
Топа показва, че с общи усилия ще могат да се раз

каза той.
може да се живее

ако към работата се при- 
А правилно 

да сс произвежда 
си изгуби

но решат и други комунални проблеми —стъпи правилно.
.значи
масово. Човек ще

също време ако храни 
и 50 и 1.000 пилета. Само ре
зултатите са различни — сди-

Б, Ник.

почти
Богатството на Гошо
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Звоици. ^ Беседа с председателя на общинската образователна общност
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КОГА В ПРОСВЕТАТА ЩЕ СЕ 

ЗАПЛАЩА ТРУДА
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 

НА ПРОСВЕТНИТЕ 

РАБОТНИЦИ СЕ 

УВЕЛИЧАВАТ
Образователната общност в 

Бабушлица е осигурила срсдт 
сива за увеличение на лични
те доходи на просветните ра
ботници от 1 септември, тази 
година, с общо 10%.

Трудовата общност на осно
вното училище „Братство“ в 
3валци, след дълго разисква
не, прие решение без оглед 
на работното място всички да 
получат еднакво увеличение. 
По тоя начин увеличението 
се движи от 7 до 40%, като 
най-големи увеличения са по
лучили прислужниците и ония 
с понниски лични доходи. Все 
пак в -сравнение с личните до 
ходи в съседните комуни лич 
ните доходи на просветните 
работници в Бабушншшоо са 
по-нисаси.

Н-е може да се -каже, че лич 
ните -доходи изцяло задоволя 
ват исковете на просветните 
работници, но именно те сега 
с резултатите на стоя труд тр 
ябва да оправдаят увеличение 
то, относно усилията на об
щността да им даде възмож
ност за пълна проява и им 
създаде добри жизнени усло 
вия.

боташци. Затова тестирането 
става не най-обективно.

Обаче, понеже сега не е та
ка явяват се бройни и трудни

В последици. П^] 1̂С1ТН^сне‘рсЛ необходимо е да се формира
и междуобщииска образовател

на общност

ската образователна общност 
са да се финансират училищ
но-просветните програми, 
тоя смисъл преди две години бучението се 
направихме опит. В изработе- лизират. Това го показаха

тестирания правилник, за който не две последователни
ния, които проведе Педагоги
ческия завод от Враня. Касае Глигоров е на мнение, че 
се за пезаинтсрссувапостта на при сегашното материално и 
болшинството просветни рабд кадрово положение общински 
тиици Защото парадокса е в те образователни общности

заплати не са в състояние сами да се 
най- справят с бройни и трудни 

в просветната дей- 
Случаят би бил обратен

Гоне Глтггоров може да се рече, че беше и- 
деален и краеп приложихме 
повечето моменти, които иде 
ха в приложение за възнагра 
ждаваие според Т1)уда. Но и 
като такъв тоя правилник бе 

въздейст- игнориран на заобиколен на
чин от повечето училшца.

— Кой най-лшого дава съ- 
Между другите като по-ва- противя възнаграждаваното в 

жан проблем изпъква и въз-

В просветното дело в Боси- 
леградската община съществу 
ват редица нерешени въпро
си, които оказват

това, че най-голями 
получават онези, които 
малко работят. Разбира се тс въпроси 
имат най-дълъг трудов стаж.

-вие върху успеха и резултати 
на работата. иост.

ако се стигне до обединяване 
то на тази на равнището на 

И във „външното" разпреде- -повечето общини. Всички въ- 
лзшо успеха трябва да бъде проси тогава могат да се ре- 

осполното шават на много по-лек и успе
шен начин. Защото такава въ 
зможност предлатат сдружени 
те средства и кадри. Освен то 
ва при такива условия ще се

просветното дело да става 
награждаването на просветим според труда? 
те работници. Сегашният на
чин не съответствуша на резуд старите просветни работници! 
татите, които те постигат. То те настояват трудовия стаж 
ва не дава стимул за работа, да бъде решаващ. Ясно про- 
Но и покрай това някои ра- лича, че се те страхуват тру- 
ботшщ-и от тая област пола- довият им ефект да бъде пре) 
гат на своите морални пртга- мерван и оценяван, 
ципи и с необходимо заляга-

— Това са преди всичко по-

Основно условие училища
та да получат средства до се
га е било броя на учениците 
и броя на прооветните работ- стигне до по -правилно разме- 
ници. По такъв начин и оне- стване на училищната мрежа, 
зи училища с най-слаби резу- а средните училища ще се от 
лтати получават също толко- криват според нуждите на сто 
ва средства от образователна- паиството. Обединяването пре 
та общност колкото и иай-до- длага и професионално сътру 
брите. Тоя застарял и без как 
-вито и да било качества на
чин на който се провежда въ 
китното разпределяне на сред -конкретно за обединяване на 
ст-вата допринася и вътрешно общинските образователни^ об 
то да остава без промени.

— На кой начин е най-из
годно и най-обективно да се срещи с компетентните от съ 
установяват резултатите на у- седните общини на бивша вра 
чилитцата и просветните раб 9 нока околия. Формирахме ко
ти ици?

Една такава несъответност 
— изтъкна Глигоров се дъл-не изпълняват своите задачи. 

Техните успехи са добри, но жи и на неуточнената цена на 
те не са доволни. Във възна- образованието. Това е общ

съ- проблем, който трябва по-се-
ком-

петентните. Обаче те трябва

граждаването получават 
щия третман, както и онези, риозно да заинтересува 
които не работят добре. |

Дали се правят опити тоя

дничество на просветите ра
ботници и др.

— Съществува ли нещо поне само да уточнят цената на 
се) образованието, но и да изра- 

кадмине беше въпрос, с кой- ботят по-конкретни критерии, 
то се отнесохме до Гоне Гли
горов, председател на общин-

нестимулативен начин да

щности?които да спомогнат при утвър 
ждаван-ето на резултатите в 

ската образователна общност, образователните 
— Въпросът за който се 

касае обсъждаме вече някол-

Вече устроихме първи
институции. 

Разбира се, това ще е от гц 
ляма помощ на общинските 

ко години, но без по-конкрет- образователни общности, 
ни резултати — каза Глиго
ров. В себе си той 
много противоречия.

Затуй е сложен и труден за

мисия, която сега работи вър
ху тоя важен въпрос.

Накрая Глигоров каза, 
владаее оптимизъм материал
ната база на просветното де- 

и ло в комуната да се подобри

— За това не съществува 
само един единствен начин. 
Затуй тестирането не може да 
се приеме като единствено 
окончателно. Но необходимо 
е и той да се усъвършенству- 
ва. Успоредно с това измене
ния в смисъл на конкретиза
ция трябва да се строят и в 
учебните програми. Им&нло 
сегашните допускат отстъпва
ния и субективно к прилагане 
от страна на просветните ра-

По такъв начин ще можем 
съдържа да усъвършенствуваме оисте- че К. Гюров

мата на разпределение във 
всяко училище, като съще-

решаване.
Възяаграждаването

временно поотделно установя- 
според ламе постигнатите резултати

и то в рамките на програма
та за развитие на недостатъч
но развитие краища в Сър
бия.

При такива обстоятелства 
по-опешно ще бъдат разреше
ни сегашните трудности.

труда е в тясна зависимост от на всеки просветен работник, 
начина, по който се разпреде Само така в просветното дело 
лят средствата. По-точно ка-| мо-же да се стигне до хумани- 
зано то е в зависимост от съо зария и социалистически тре

тман на труда. В тоя случай 
всеки ще получава толкова, 

общип- колкото е заработил .

тветното заделяне яа средства 
на училищата.

Настоявайията на В. Велинов
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После отново един или два- часа шилел и след 
туй тичал да се къпе в реката.

След като починал и се разходел из гората, 
връщал се при книгите и пак учел.

МИХАИЛ ЗОШЧЕНКО РАЗКАЗИ ЗА ЛЕНИН
! В летния си кабинет си направил лост, не

далеч от масата. И сегиз-тогиз прашел упражне
ния на него.КАК ЛЕНИН СЕ УЧИЛ При хубаво време се къпел два! или три пъ
ти на ден. Чудесно плувал. Така плувал, че учу
двал всички.

Ленин се учил много добре, дори чудесно. 
Той получил златен медал, когато завършил 
назия.

нъж? Нали не е следвал висшето училище? До
бре. Ще му разреша; все едно, няма да издър
жи изпитите".

Един негов познат, спомняйки 
разказва, че в Швейцария имало много

си миналото, 
страш

но езеро, където постоянно потъвали хора. То-> 
ва езеро било много дълбоко. Там имало студе
ни течения, ями и водовъртежи. Но Ленин без
страшно плувал в това езеро.

И във висшето учебно заведение 
би се учил също тъй много добре. Но 
ление началниците го изключили от универси
тета, защото бил революционер. И царят също 
не позволявал на революционерите да се учат.

Изобщо не позволили на Ленин да учи в у- 
ниверситета.

След като получил разрешение 
ра, Ленин започнал усчленно

навярно 
за съжа- на министъ- 

да се занимава.
По цял ден седял над книгите. четял, пи-

шел, изучавал езици, превеждал и тъй нататък.
През лятото си направил кабинет 

ста липова алея па градината^ Вкопал

Този познат му казал веднъж, че трябва да 
бъде предпазлив — тук потъват хора.в една гъ-

„ в зелщта
маса и пейка. И всяка сутрин отивал там. И там, 
съвсем самичък, се занимавал до обед.

Потъват, казвате? — попитал Ленин. — 
нищо, ние пъкДруг човек на мястото на Ленин тъй щял 

да си остане без виеше образование. Но Ленин 
не искал

няма да потънем.
И отплувал толкова надалеко, че едвам сеСлед туй си почивал, 

ботел три или четири часа.
да е така. къпел се и отново ра- виждал.

Той казал на майка си: „Непременно ще 
завърша виеше училище".

А времето текло. И минали две години след 
изключването. нин можел да работи много 

I отви за всичките изпити
п*°ч™ дае години учил той така усилело. И
стггета™ очл,паеМе Минал целия КУР« на утпер- 
години ' което ДРУгите изучавали четири

Той
диплом с отличие.

И всичките професори

А вечер, след разходка 
му пак го виждали над книгите.и къпане, близките

И близките му се почудили как може да се 
занимава толкова много. И дори започнали да 
се страхуват за здравето му.

и успял да се под- 
наведнъж.

Най-сетне Ленин подал заявление до мини
стъра. Поискал разрешение да се яви наведнъж 
на всички изпити за целия курс на висшето у- 
чилшце.

Но Ленин имтелн0 много до се ™а„Л:до'Ч,Х™М°Же УД"*"' 
чива правилно." ако си по-

Министьрът се зачудил 
„Как може да вземе

И СИ ПОМИСЛИЛ:

всичките изпити навед-
йздържал всичкитеИ наистина Ленин правилно 

работел един час. След това

.............................................. ................ ................................. ........ ............................................................ .............................. .
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изпити и подучил 

му казали:
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си почивал. Той 
правел гимнастика.
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Ценна подкрепа на културата шир
. ■ - I

• --V

5 милиона
СТАРИ ДИНАРА -

-• Г.%-
: Й' • Г

Републиканската културна 
общност оказва подкрепа на димитровградска 

материална та култура с 5 милиона стари
динара. Тези средства тя дава 
с изключително предназначе
ние — развитие на библиоте
чното дело, оживяване на дсй 
ностга на ' културно-художест
веното дружество и самодей
ния. театър и за доплащане 
на гостуващи изтъкнати теа
три, аритистц, певчески съста-

ПОДВИЖНОТО 

КИНО ВИНАГИ 

Е ДОБРЕ ДОШЛО
Подвижното кино на Центъ ’ви и ПР- 

ра за забава и култура вина
ги е добре дошло във Висока, публиканската (културна об- 
През тези еоетши дни кога то 
хората имат по-малко работа 
и желаят да видят някой ху
бав художествен филм. Това ние в изостаналите краища,

Средствата, които дава Ре-

щност, всъщност трябва да 
подобрят културното положе-

желание там е оправдано още къде то културата винаги е с 
повече, защото във Виоок ня 
ма ДРКа забава.

През последния месец ктшо
къси ръкави по отношение на 
средства. За Димитровград те
зи средства са особена под-то е прожектирало за виооч- 

ките оела няколко филма. И- крепа, понеже, нарочно за би 
талиамският филм 
гора“ с режисьор 
Фкли, „Черната гора“ е режи
сьор Фернандо Балди, мекси- ТУЙ откриването на районни 
канския филм „Под мексикан библиотеки ежегодно се отла- 
|Ското небе“ и нашия филм 
„Немирни“.

Първият филм бе прожек
тиран и за учениците от осно 
сното училище в Каменица.

Това беше и първия цветен 
филм, прожектиран във

Старият Димитровград

„Черната блиотечното 
Фердамдо Проблеми на учебното делодело, -винаги сре 

дства са недостига ли, на за-

ОТНОВО 311НВШФНЦИРШСШ НА ПРЕПОДАВАЩИ!!га. Не чв по-добре положение 
е самодейният театър и кул
турно-художественото друже
ство, за чиято дейност също 
недостигат .средства. С други 
думи — петте милиона стари 
динара, които ще получи ди
митровградската култура, ще 
•спомогнат за решаване на до
ста наболели културни проб
леми.

Казано с езика на фактите 
— днес към 20 души неспеци 
алисти в училищата на Дими
тровградско ще попаднат под 
удара на новите законопред- 

С други думи — решения са писания, влизащи на сила от 
с проблема за квалификова- търосни по всички посоки. Но март 1970 година. За тях ще, 

преподавателския резултатите на са обнадежда- трябва да се търси работа ако 
ващи. Тази учебна година, на не в просветата, а то другаде.

Възможностите за заемане 
обаче са налице, т.е. остана- 

стопанството

Общността пообразо- раните преподаватели са се за 
вани е при общинската скуп- писали като задочни студенти 
шина в Димитровград се зани на различни учебни заведе- 
мава, а наскоро и общинска
та скупщина ще се занимава

ния.Ви
сок.

Подвижното кино посети Се 
нокос, Каменица, Изатозци и 
д. Криводол.

ността на 
кадър.

Не затуй, че решения не са пример, от общо 59 препода
ватели в основните училища

19 или лите служби и
Ст. Н.Б. Марков търоени. Напротив. Фактите 

и някои мероприятия док аз-, 
ват обратното. Така например 
в период от 1960—1962 година 
само на редовните конкурси 
са търсени 80 преподаватели 
по различни предмети за оенр 
вните училища и 30 гимнази
ални учители за гимназията 
в Димитровград. В период пък 
от 1962—1965 от Фонда за сти
пендии са дадени 40 стилен- бачо не трябва изцяло да ср 
дии на ученици и струден.ти в приложат воички разпоредби, трябва неспециалистите да от 
училища, които създават прр едностранчиво, а ще трябва стъпят място на специалисти- 
подавателски кадър. През уча да се търсят и друти възмож те, защото зарад тях никак 
би ата 1965/66 около 65% от ности, с оглед специфичността не трябва да търпи качество

то на обучението. Ст. Н.

неквалификовани са 
32,2 на сто. Една доста внуши едва ли ще може да ги прие

мат. Какво с тях по-нататък?СЪОБЩЕНИЕ телна цифра, с оглед предсто; 
ящото прилагане на новия за 
кон, според който през март на обща политика в комуната | 
идната година всички преп.о- на всички, които зарад неспе- - 
даватели-неопециалисти за от циалност или закриване на ра 
делни предмети трябва да по ботно място, поради липса на 
лучат решения за уволнение, ученици, трябва да се обезтщ

заемане.

Съобщаваме па близки и приятели, че в неделя на 9 
1969 година ще даваме годишен помен на милата

Безспорно — една устанозе
ноември
ни съпруга, майка, сестра, баба и свекърва

САРА АНГЕЛОВА
от село В. Одоровци

Поменът ще стане на гробищата в град Зайчар в 12

ОПЕЧАЛЕНИ; съпруг Александър, дъщеря 
Неда синове Иван, Цветан, Никифор, Павел 
и Тодор, сестра Виктория, снахите, зетове и 
многобройни внучки и внуци и останалите 

роднини. ______________

Това е казано от закона. О-. ни работа, относно
Но безопорен е и факта, чечаса.

общия брой на неквалифици- на района. I

...... ................... ......................... ....................................... ........И.... ........... ................... ........... ................. ...............""""""""...............................................................""""""....11111111........ 1....|

Но никъде не срещнал Леша» и в 
настроение се отбил в кремълската бръснарни
ца. Мислил СИ: „Ще се подстрижа и обръсна, № 
да се върна спретнат в къщи.

Влиза той в кремълската бръснарница. И си

Лепил казал:
— Благодаря ви, другари. Само че така не 

може. Трябва да се спазва редът. Ние сами съз
даваме закони и следва да ги изпълняваме във 
ВС1ГЧКИ дребни неща па живота.

С тия думи Лешш взема стол, сяда, изважда 
от джоба си вестник и започва да чете.

Тогава става от стола нашият работник Грн- 
горий Иванов и като се вълнува силно, казва на 
другаря Лешш:

— Точко сега е моят ред. Но аз по-скоро 
ще со съглася да остана небръснат в продълже
ние на пет години, отколкото да ви накарам да 
чакате. И ако вие, другарю Лешш, не се съгла
сихте да нарушите реда, то аз имам законното 
право да ви отстъпя моя ред и да заема вашия.

И всички, които били в бръснаршщата, ре-

лото
_ Това е поразително! Та вие не сте учили

в университета и не сте слушали папвгге
Как успяхте да се подготвите така великолепно.
Навярно някой ви е помагал.

Лешш казал: чака реда. ..
А бръснарницата пълна с народ. Двама май 

стори стрижат и бръснат. А посетителите чакат.
натъжен в таи бръ- 

времс

1I— Не, сам се занимавах.
Григорий Иванов седи 

снартшца двайсет мипути. През цялото
никъде не е срещнал Лешш.

=

Iсъжалява, че
Изведагьж се отваря вралгата и влиза пов по

дошъл е ВладимирЦе.
сетител. И всички виждат:
Илич Ленин — председател на Съвета на народ
ните комисари.

които били в бръсиарнн-И тогава всички, 
цата стават и казват:

— Здравейте другарю Ления.
Нашият работник Григорий Иванов

като се усмихва от щастие, гледа 
запомни по-добре, за

ност. А тази негова 
физкултурата и правилната почивка.

прекрасен успех ЛенинИ ето защо с такъв 
завършил своето обучение. също КЛИ:

— Добре го каза и правилно.
А бръснарите, като щракали с ножиците.

поздравява и
до угари Лешш, иска да го 
да разкаже после на другите за тази среща.

А другарят Лешш също се поздравява с вся
също казали:

— Владимир Илич, щс се наложи да напра- 
така, както предложи работникът.

Тогава Лешш се усмихвал. И всички видели, 
че той не иска да обиди работника и не иска 
да огорчи бръснарите и посетителите.

Лешш слага вестника в джоба си, 
„благодаря I“ и сяда на стола.

И всички гледат как бръснарят внимателно 
и вежливо го бръсне.

И всички гледат другаря Лешш и мислят:
човек! Но колко е скромен т<»й.

В БРЪСНАРНИЦАТА ЧКИ: вито
— Е, кой е последен?
Всички се учудили, че

И ВСИЧКИ си 
чака род. Той е глава на правителството и вся
ка минута му е скъпа.

И тогава всички, които били в бръснаршща 
та надпреварвайки се един друг казват иа ле
шш:

Лешш попитал тъй.
помислили: „Не е хубаво Ленин да казва

Един работник, някой а* Григорий Иванов,
дошъл по служба в Кремъл.

Лонгъл той от Пстроград да предава в кре- дошъл той „ушк^ саби, щикове,
огнестрелни припаси.

а

мт,лекия склад оръжие 
револвери — и разни

Изпълнил той както трябва работата си и 
тръгнал със спокойна съвест да со Разяжда из 
Кремъл; мечтаел си да срещне тук ншсъд ДРУ 
гаря Лепин; отдавна искал да го види.

1„Това е велик
Но ето, че майсторът свършил. И Лешш из

лязъл от помсщсшюто, като казал на вепчки:
— Довюкдапс, другари. Благодаря ви-

I_ Владимир Илич не е паиото кой е после
ден Сега се освобождава стол при майстора и 
пие' ви молим да заемете мястото, без да чака
те реда си.
.... .... ...... ........................ ..... ...... .................... и»... .................... ......»'.............. .. ...............
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( НАУКА И ПРИ*--ОДА. ~) Анатолий Вар
шавски, канди- 

.■Ш дат по истори
чески науки

\

Силни хора в 

древността
УСМИ1НШн*джоиондд

В неделя 21 декември 1913 година, във вила Ме
дици при тържествена обстановка Джоконда била връ 
чена на френския посланик. Процесът срещу Перуд
жи започнал на 4 юни 1914 година във Флоренция. О 
бвиняемият подробно разказал как извършил похи
щението, но продължил да настоява, че направил то
ва ,,от патриотически побуждения“. Впрочем, ни съ 
дът ни широката публика не могли да ое отнесат по- 

доверие към думите му. Джори и Поджи 
обвиняемият поискал за картината 

той признал това на края. Освен

г
си във вдигане на тежести л- 
ли като борци.

■Но силата от древността в 
наши диги е почти недостижи 

примитив
ният жипют в древните време 
па и през средновековието е 
изиюгагвал от човека да проя
вява постоянно физическа ад 
т.ивиост, в резултат на което 
древните хора са били много 
понсилни, а техните герои на
истина . легендарни.

В света на прогреса и циви- 
къснатото развитие на наука
та и техниката, човекът вее 

това получил името „Бритагц лизацията, в света на непре-
по-малко проявява физическа 
активност, което и намляла а 

.Изобщо воеки народ е имал неговите физически качества

Няма народ, който да не с лно силни хора. Леонардо да 
създал легенди за героите с В инч и, гениалният художник, 
невероятна сила. Легендарна- скулптор, архитект, инженер, 
та фигура на Херкулес, най- учен и писател, живял от 1452 
великия от георите на древна до 1519 година се е отличавал 
Гърция и до днес е символ на с изключителна сила. С една 
силата и физическото съвър- ръка той разлюляшал отром, 
шеногоо на човека. Херкулес хш църковни камбани, което 
и Самоон са митически лица. е било по силата на 4 човека 
Но в древна Гърция е имало едновременно. Необикновен;) 
и действителни герои. била оиллта и на 'Роман То-

Най-ярък изразител на ге- фан, който уоиявал да отпсъс- 
роите от древните олимпий- не три бъчви е вода, теглото на 
Ски игри е Ммлон Кротон- които било над 750 килогра- 
ский, живял в VI век преди ма. Той връзвал като врато- 
новата ера. Той побеждавал връзка железен ръжен и за 
йай-силните атлети в шест о- 
лимтгиади. В своята трениров 
■хса той използвал принципите;
Системност, непрекъснатост,
•постепенност и продължител- ,овои силни хора, които обик- и възможности, 
ност — които се ползват и в

не с малкома. Сравнително
потвърдили, че 
500 000 лири, пък и 
това станало ясно, че Перуджи и преди имал някакви 
тъмни дела. Експертизата установила, че Перуджи не 
е неуравновесен човек, само недоразвит и не много 
грамотен. Прокурорът поискал три години строг тъм
ничен затвор. Съдът постановил: година и петнадесет 
дни. Но аиелационният съд намалил наказанието и 
Перуджи бил осъден на седем месеца затвор като му

11ски Херкулес.“

ое смятал и следствения затвор. Тъй като дотогава 
минали тези седем месеца, на 29 юли 1914 година той 
бил пуснат на свобода.

Но през същите седем меоеца, в януарската книж
ка на списание „Изкуство“, излизащо в Париж, се по
явила статия от Андре Шаря Копйе, озаглавена: „Да
ли Джоконда е портретът на Мона Лиза?“

Тук няма да се спираме подробно върху аргумен
тацията на Копйе. За нас е важно нещо друго: съм
нението било породено. А смисълът на разсъждения
та на Копйе накратко се свеждат към следното:

1. За пръв път Базари е съобщил, че на знаме
нития портрет е изобразена Мона Лиза Джоконда. 
Но самият той не е видял портрета, а е писал по чу
жди думи.

2. Ломацо (наистина, пак по чужди думи, но съв
сем възмождно по думите на Мелци) съобщава, че 
Леонардо е нарисувал Джокотздя във в гад на пролет.

3. Единственият човек, който е видял портрета, 
нарисуван от да Винчи, изобразяващ дама (въпреки 
че е невъзможно да се каже, че е видял именно Джо- 
конда), нарича този портрет не изображение на Джо
конда, а на някоя флорентинска дама.

Значи, станала е бърканица? Значи, съществували 
са два портрета? Истинската Джоконда била изобра
зена као олицетворение на пролетта. А портретът, ко
йто благодарение на лесното показване на Базари е

Според в. „Поглед"навело са проявявали силатасъвременната спортна трени
ровка. Кротонский ежедневно 
вдигал и носел на плещите сц 
едно и също теланце. Заедно 
е нарастването на теленцето 
се увеличавала и силата на 
героя. По вкуоовете на публи 
ката преди около 2.500 годи
ни Кротонский, носейки 
арената четиригодишния бик 
го е свалял на земята и с е- 
дин удар на юмрука си по чс) 
лото го е убивал. Този анти
чен герой е демонстрирал из
ключителна сила като е ди- МАГАРЕТАТА ПО СВЕТА?колесница с шест човека, с.

Любопитни факти

из

които ое разхождал по арена
та. Може би ще ви се види чу

дно, но в света има над 24—25 
милиона магарета. В 
страни това животно е необ-

и за ядене, че даже и за бръ 
снене на тогавашните\ Друг герой е Полидом Фиа 

лийаки. Той удържал колесни 
Ца запрепната със силни коне. 
Бил грамаден на ръст, и изу7 
ми те лно силна мускулатура. 
За него ое говори, че в плани 
ката Олимп е убил лъв с го
ли ръце. Персийският цар Да

конте-
някои та.

Лъжицата идва много 
ходимост — зарад издръжли- късно, когато чов-екът е запо

по-

востта си и сравнително лесно 
то му прехранване.

Едно туниско описание „Мла 
_ да Африка“ например ни съо

рий П, царувал от 424 до 405 бщава, че Китай е страната с 
година преди н.е. предложил 
на Полидом да премери сила 
подред с трима най-силни вой 
ни от неговата -гвардия, счита 
чщ дотогава за бесмъртни. Ге
роят пожелал да се срещне с 
тримата едновременно и всич 
ките убил, за да докаже, 
безмъртната гвардия на Да- 
рий е вое пак смъртна.

Култът към силата в древ
на Гърция се пренесъл и у 
Римляните. Изключителен дре 
вен римски герой е бил Кай 
Юлий Вер Максимин, койтц
бил висок 245 ом и притежа- ____
вал неимоверна сила; С един страли' къД,ето това животно 
удар на юмрука си той е раз- е отглеждано по-рано, броят/ 
бивал камъни, а с втория у- постоянно намалява, 
дар всичко ставало на прах;
Той чупел краката и челюсти КОЛКО СТАРИ СА НОЖЪТ,

ВИЛИЦАТА И ЛЪЖИЦАТА?

чнал да си готви чорбица, т.е. 
течна или полутечна храна. 
Това време също е много да
лече назад.

най-много магарета. В тази 
страна ое счита, че има над 
11 милиона. Страните Мекси
ко, Бразилия и Иран, 
отделно, имат повече от по 
два милиона. След тях са Тур 
ция — с 1 милион и 890 хиля 

че ди магарета, Мароко с 1 ми
лион и 130 хиляди, Индия и 
ОАР с по около 1 милион.

В Европа има най-малко та
кива животни. Испания имг) Нането. Аристокрацията носе- 
около 690 хиляди, Италия о- ла високи 
коло 500 хиляди магарета. У 
нас и в другите балкански

А вилицата е съвсем млада 
в сравнение с възрастта на нц 

всяка жа и лъжицата. Тя е едвам 
на 400 години, защото се е 
„родила“ в края на 16 столе
тие в Италия.

влязъл в историята като портрет на Джоконда, 
щност е портрет на някакава дама, поръчан от Джу- 
лиано Медичи?

Да, именно тъй, отговарят привържениците на 
споменатата хипотеза.

Коя е тази дама?
Италианският

в съ-

Виновник за нейната поява 
е тогавашната мода на обли-

изкуствоввд Адолфо Вентурини 
смята, че това е херцогиня Хонстанца да Транскави- 
ла. Карло Педрети доказва, че тя е Филиберта Савой- 
ока. Един утвърждава, че портретът бил нарисуван в 
1502 година, вторият 
къано. Някои, в това 
ограничават да кажат както

яки, които подпи
рали брадата и не давали да 
се свие врата. С ръка 
не могло да ое поднесе храна 
до устата и хората прибегна- 
ди към употребата на вилица 
Днешните вилици обаче

почти
предполага — десет години по- 
число и професор Гуюовски, се 

в цитирания откъс: „фло 
реитинака дама, нариоуват от натура по поръчка на 
покойния Джулиано де Медичи“.

Да 'Сумираме .с две думи: Джоконда не 
да, такава е гледната 
група изкуствоведи.

Но къде

не са
както тогавашните, защото о- 
ния имали само два зъба.

те на коне, а с една ръка е 
изтръгвал ■ от земята 
дръвчета с коренните, 
дровноримюки герой е Фулвил 
'Салвий, известен по това 
могъл да носи при определе-

е Джокон- 
тонка на тази не многобройнамлади Всички знаем, че това са не 

Друг обходими прибори
но кой кога е влязъл в упот
реба — може би някому не е

за ядене; м. н. н. се намира (да приемем 
правдоподобно доказваното с 
теза) ишлтицската Джоконда?

за минутка като 
от защитниците на хипо-че

известно. ь °ТПШОР на този иъпрос сравнително 
(вестникарски статии

но разпределяне на товара Ножът е най-стар. Сигурно 
320 килограма. Друг древно-. го е направил някой наш пре 
римски атлет е Тиган. Той мо

неотдавна
еетпр гл_,„т4 се появиха в началото на шестде
пгита далтяп^' излезе гаР©з 1963 година) ое о-
на тош в^ Р°Фе00р М‘ А' ]ПУКоваки. И отговорът 
на този въпрос е доста неочакван.

Оня, който

дтеча още в каменния век и
гъл да вдигне човек от аре- то не от желязо или стомана.
пята само с палеца си и така защото такива тогава не е и-

е хоДпл в ленинградския Музей Ер- 
злаона--рамка кар-гина^^б^^е

да го отнесе зад кулиште. ) мало, но от кремък или ня- митаж вероятноВ средновековието също в старинна тежка 
• на млада жена

е кой друт вид камък. Ножът
имало голям брой изключите) е бил прибор за ловуване, но

СЛЕДВА
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ПО СЛУЧАЙ ОКТОМВРИЙСКА
ТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 

РЕВОЛЮЦИЯ
НАШИ СПОРТИСТИ

СТРЕЛЧЕСТВОТО
НЕГОВИЯТ

Е
ЛЕНИНХОБИ

Ако може един спорт изоб
що да се квалифицира като 
хоби, тогава за Гроздан Вел
ков, работник в димитров
градския комбинат за гумени 
изделия, „'Димитровград" то
ва е стрелчеството. Защото от 
1956 година, когато в армия
та дошъл в допир с тоя спорт, 
той станал негов пламенен при 
върженик и почитател.

— Тоя спорт изисква голя
ма прецизност, челичзги нер
ви и извънредна съсредоточе 
кост. Може би затуй го и тол 
кова за обич ах. От армията — 
а там участвувах на редица 
армейски състезания 
кага щом се върнах се зачис
лих в стрелческата дружина 
в Димитровград. Струва ми се 
това беше сезона 1959/60 го
дина и оттогава редовно уча
ствувам във всички стрелчес- 
ки състезания.

Биографичните данни съв 
сем не са от решаващо значе 
ние да се определи за тоя вид 
спортна дейност. Роден е в 
село Бачево през 1936 година, 
а оттам лишава сетне в ком
бинат „Димитровград на ра
бота. В града стрелчеството е 
незабележителен спорт, или 
по-точно е лепнал върху енту 
спазма на'двалга или трима 
ветерани.

Но в армията изведнъж за
белязва колко красив е тоя 
спорт, какви тайни радости 
крие и колко човек може да 
се разискват чрез него. Затуй

още там е взел решението — 
обезателно да стане 
стрелческата дружина. ШИчлен на

Вете- НДОйШ 
раните го посрещат радушно, 
както и днес изобщо полагат гаЩирш

дружина, добри стре Ь»Шя
големи усилия 
чкелеина 
лци.

да създадат Вплетен в нашта действителност, 
изправен и чист като бреза, 
в непрогледните нощи 
множи светлините на деня — 
възпиращ нетрайните бягства, 
възпиращ заблудите наши, 
възпиращ лукавата алчност, 
възпиращ временните отрицания; 
той ни следва
със поглед дълбок и човечен,
със глас и гръмовен, и нежен,
той ни следва при всяко наше
акостиране или отплаване
и говори с нас —
да разбие лшеа на загинлия свят
и разкъса възела на нашата малодушност,
която разрежда кръвта ни —
едничкият цвят на нашето постоянство;
схрябрява ни той, той ни прави
достойни за собствена воля и вяра
и във всичките срещи, и във всичките допири
той ни се радва, той ни здрависва
и ни поднася почитта си
в минути .когато искри нашата обич
между света па спомена и света на мечтата.
Врязан в разбуждаието на зората,
като антипод на всички богове,
той звучи във звука на фабрични огрени
и с гласа си задвижва турбшш,
залесява пустини,
проправя пътеки от една до друга планета,
донася дъха на полета върху нашия хляб
и крепко ни стиска ръката —
при нас да остане,
да не потъне в .мъглява забрава
под абсурдната власт на надземните сили.
От Мавзолея той тръгва по Червения площад, 
приветства децата, ръкува се тихо; 
прелиства под вестник сред Калемегдан; 
разговаря с испански емигрант в Париж, 
храни гълъби па Трафалгар; 
беседва със улични метачи в Чикаго; 
закотвя презокеански кораб в Цейлон; 
пътвува по всички железници, 
плува по всички морета — 
от СД1ШКЯ до другия край иа планетата.

Ш
Набързо се проявява с пре 

цизността си. В Димитровград 
дружината печели купа, а на 
състезанията в Жуттоки Алек- 
сандровац, Бела паланка, Гзд- 
жин хан, Ниш и другаде, „Гра 
ничар" се класира доста «иео 
ко. Той участвува и на гумиа 
дите, където също се показ
ва добър стрелец — в Кран и 
Борово спечелва второ място, 
а и в Загреб не изостава по 
назад.

Но той има свое мнение за

И
щшш.

Щжм■Швед-
’5чШ'г

ЙИ
Гроздан Велков

спорта в града, и както каза, 
и другите от спортната дружи 
на мислят така.

— Ние в града работим но 
чти самоинициатшно. Нама ляването му. Всичко у нас е 
ме никакви условия за трепи- без солидна основа. А резул- 
рошаси. Дори летния терен в татите, които постигали са 
парка е незащитен — на зна- сравнително виооки. Може би 
еш дали да се прицелваш или крайно е време към тоя спорт 
да лазиш да не налети някое да се измени отношението, 
дете внезапно пред мушката 
ти. А за помещения за зимно 
спортуване и дума да нс ста- ентусиазиеги, които работят 
ва. Помощта на СОФК-а е сим преданно и чисто успехи дей- 
волична, дори не може и да ствително са за похвала. Та- 
говорим за някаква помощ, къ® е именно Гроздан Вел- 
Мнозина колшетентни не виж- ков, който в последните две 
дат обществената полза от ст- стрелчеаки състезания — Ниш 
релчеокия спорт. Не работи и Димитровград — беше пър- 
се организирано върху о.маод венец.

И хубаво е, че имаме млади

Ст. Н.

Победа с големи усилия
Спортното щастие обаче 
беше обърнало гръб и затуй 
претърпяха поражение.

Играта измина шортмсиски, 
нямаше никакви груби проя
ви и от двете страни, за което 
голяма заслуга има извъагред 
пия футболен с-ьдия 
от Пирот.

„Асен Балкански" игра в съ 
став; Мил-ич, Пейчев, 
коя, А. Пейчев, Рличов, Ма- 

Кръстсв, Джорджович, 
Манов, Милев и Георгиев.

С. Моно»

имЕЦна от най-трудните побе- ноември, тл\ Сега димитров- 
ди за спечелването на още градските футболисти мога! 
две точки бе футболната сре- по-спокойно да заминат в Лсс 
ща между „А. Балкански“ и юовац, където ще се срещнат 
..Косанкца“ от Куршумлия, ко с футболния отбор „Слога“.

Веднага трябва да отбеле
жим, че победата е заслуже
на, макар че бе спечелела ед
ва в средата иа второ полу
време. Головете за изненада 
отбеляза дебютиращият в от
бора на „А. Балкански“ 
сринел.

Гостите от Куршумлия по
казаха хубава колективна иг
ра с добре устроени

Неподвижен и балсамирал в саркофага, 
той е салю привиден образ на смъртта. 
Негово вкочанено сърце не е спряло, 
неговото мъртво тяло не е умъртвено.
Като лавина закрива всички улици 
и крачи със нас, 
и мечтае със нас —
оспорава или одобрява, негодува, решава — 
мъчи сс да разбере нашите детшпцнни, 
презира нашата пасивност, 
сочи с пръст нашата слабост и пашия страх, 
отрича всичките ни измислици, облечени в

червено;
и не вярва на думи, и нс вярва па думи —
н<1 частни партийни дела
вярва другарят Владимир Илич,
който си спомни, че сме му вярвали,
когато наслагвахме,
който си апелиш, че сме му иярвали,
когато създавахме наследници,
за да пи вярват;
и бихме се срамили,
и бихме се срамили, Владимир Илич,
ако сме ги измамили.

2ято се състоя ® неделя
Лилич

Сурдулица Вслич-
— Ге-Празник тсов /

на акции.

училището
Учениците от техническото 

училище „Моша Пияде“ в 
Сурдулица празнуваха на 6 но 
с.млри деля на своето учили
ще. Този «ден те . празнуват по 
случай пускането от страна иа 
покойния Моша Пияде па 
ВЕЦ „Власина“ на 6. XI. 1955 
година.

Учениците и преподаватели 
те ортазгизираха хубава литс- 
ратураю-музихална 
викторина.

В следобедните 
състояха спориш състезания, 
а след това 
грамоти за успех и поведение 
и за литературни творби на 
тема „Моша Пияде революци 
о.иер, политик и художник", 
Планира сс няколкодневна ск 
ехурзгия из страмата с цел об
мен на опит с други такива 
училища.

В екстаза на всички промени, 
когато есента оголва алеите 
и натъжала любллщите, 
той е смисълът на постоянството,- 
и на всички кръстопътища 
като пътепоказател стон,
за да можем да крачим, за да може да крачим
неуморно, както той неуморно все крачи
във времето —
та шюга да не срамуваме
от нашето лишало и иашто съвремие!

вечер,

часове

бяха разделени

Прев. Р. ПЕШИЧ)

Ученици от звонското осиовнц училище „Братство на 
ция но събиране на шипков плод V

Страница 11а,
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СитнежиНа злободневни теми

ИМА 10 0 ДИНИТРОВГРАА. НО КАВГАЕдип шотландец боядисва 
къщата си и 
Приятелят му го пита:

— Защо толкова бързаш?
— Иокам да овърша, преди 

да ми се е свършила боята.

•< •
много бърза.

Взех париггс. В Жлоюша поЕдна позната ми разказа:
Тръгнах за Пирот. Трябва- злата от пазаря, при която ви

пати купувам кокошки, ме поше да си взема едни чорапи. 
Има ги в Димитровград, по
СИ ПОМИСЛИХ: „ПО-ГОЛЯМО МЯ-

имз но-хуабви.

Нещата се развиха, значи, така.
Към пет и половина след обед Пена, жената па Фикс 

магазинера, отведе двете си деца Аспарухчо и Гиргинка при

МОЛИ:
„Имам кокошки, по 

ми две парчета супи. Има ги 
в нашия магазин, по казаха, 
че в Пирот били много по-ху
бави. Голямо място, търгови
ята е по-добра ..

вземи
сто, сигурно 
На гарата срещнах позната.

„Моля ти се — каза тя — 
отиваш в Пирот, искаш ли дя 
ми вземеш една метла. Има 
ги и тук, но може би там има 
ио-хубави, по-голямо място?"

Съгласих се.
Преди да тръгне рейса, до

тича една съседка.
„Видях те в рейса. Моля ти 

се да ми вземеш салицил за .
талг."

* комшиите сл.
В шест часа без десет си дойде от работа Фико.

послеВ шест без девет издрънка едно от стъклата, 
започнаха да прелитат различни предмети, в по-голямага 
си част масивни и накрая избухна рев.

Може би ревеше Пена, може би ревеше Фико, а твър
де е възможно и двамагга да са си преплитали реването. Ина
че гласовете им се познаваха.

— Мили, ти отдавна не си 
ми казвал, че си готов зарад 
мен и в отъня да 
лиш ...

'— Мила моя, за косо си се 
омъжила: за отговорен чупюо 
пик или за пожарникар?

Взех пантите и седнах на мн 
стото небезшжоона до Пирот.
В един магазин купих чора- 
Ш1, а след това взех списъка 
и дрънчах по магазтшите. Ис
ках да бъда точна, да ос одъ- 
лжим па познатите и прияте
лите.

Вечерта от Желюша до Ди
митровград раздавах купената 
стока ... Толкова време изгу
бих и казах си, че по търго- | 
вия вече никога няма да о- 
тнвам в Пирот ..."

се хвър-

— Ах ти лияпицо... ги ди, мръснико недей! — чу 
гласът на Пена. — Да зареже той дом и къща! 

деца заради една никаквица!. .ваше се
... Да остави жена и

_ Стига си викала, ма ... стига, ма ... млъкни ма ...
стига си викала, ма! — прекъсваше я от време на време Фи- 

_ Ще чуят хората, ще станем за смях на се-

туршия. Има го тук, но 
Взех парите.
В Лукавица един познат ми 

даде пари през прозореца.
,ДЦе те чакалт довечера 

тук, моля ти се вземи ми ед
на бутилка оцет. Има го в ко 
операцията, но казаха, че в 
Пирот бил по-кисел, с пето 
ту ршия била много по-трай- 
на ..."

*
ковият глас. 
лото!— Вече цяла година не го

тово ря с жена си.
— Защо?
— Не искам да я прекъсвам

_ Нека чуят всички, малко ме е еня! крещеше Пе-
— Нека знаят каква мръсишнка душа чуваш... Непро- 

Как не ти изсъхнаха краката, като отидена.
копсаиик неден. 
при оная гювендия... И то да беше някоя свя-сна, както и 
да е, ами то ... Мухльо мръсен ...

— Млъкни, ма ... Чуваш ли се какво говориш? — из- 
боботи Фико и сръга жена си в дъното на стаята.

*

Преди някой ден срещнах 
пак позната на стапцията в 
Димитровград. Изненадах се 
когато я видях.

— Ти пак в Пирот? — за
питах я аз.

— Не, търся познат да ми 
вземе в Пирот една баилчка. 
За един час рейса се връща, 
а казват, там били по-хуба- 
вн....

*
Пена се дръпна, после изтича до прозореца и го от

ИЗ ПРОГРАМАТА 

НА РАДИО НИШ
Две девойки си приказват:
— Коя книга четеш?
— О, цяла романтична ис

тория, жалко само, че краят 
е трагичен.

— Какво става?
— Знаеш ли, той се връща 

при семейството си . . .

ВОРИ:
— Нека те разберат всички ... Две години да ме лъ

жеш ти мене ... Хората зад гърба ми да ми се смеят... 
Ще я хрантути той, ще й се маже, подаръци ще й прави ... 
На нея, драгоценната .. . пари ще пръска, фукарата му с 
фукара .. . Рокли и найлонови чорапи ще купува, на ресто
рант ще я води... Откъде тия пари, бре мръснико? На мен 
една шамня не си ми купил.

Викаха, реваха чак до полунощ. Сетне паутихнаха и 
хората взеха да сн лягат. Колкото чули. Край.

Събота, 8. 11 1969
12.00 — Нашият джу бокс
14.35 — Рекламно бюро
15.30 — Предаване на български

език
19.10 — Казгин ви да танцуваме

Неделя, 9. 11. 1969
7,20 — Из нашите предприятия 
9,05 — Резервирано за дискос

10.02 — Младежта пред микрофона 
10.50 — Музикални честитки
13.35 — Бесели радио-вести
14.00 — Предаване на български

език
Понеделник, 10. 11. 1969

15.30 — Предаване на български
език

16.00 — Музикални честитки
18.03 — Резервирано за днес
18.10 — Избираме-кзбирайте

Вторник, 11. 11. 1969 
15,30 — Предаване на български 

език
16,00 — Музикални честитки
18.03 — Резервирано за днес
19.10 — Избираме-избнрайте

Сряда, 12. 11. 1969 
15,30 — Предаване на български

Б. Николов

На другия ден го гледам Фико с известна превръзка 
на главата н инцидентни по дут или.

Брей, пустият му Фико! Излезе най-модерен от вагшш 
магазипери. И други крадяха като него, ама сал Фико си 
отима любовница. Затова, значи, ходеше така често в града 
за стока.КАРИКАТУРЕН

ЕКРАН
Ще мине ден-два и Пена ще л!у прости. Ще забравят

кавгата.
За другия път нека се готви Лалка, жената на Стойко, 

гаровия бюфетчик ... Хе-хе-хе .. .
Юпскар ДУКО

— Хей, смени стръвта, че не е пряспа.

език
10.00 — НАПИВ за вас
16.45 — Народни песни
18,03 — Резервирано за днес 
18,10 — Избираме-избнрайте

Четвъртък, 13. 11. 1965
15,30 — Предаване на български

език
16.00 — Музикални честитки 
'8,03 — Резервирано за днес
18.10 — Интересни мелодии
19.10 — По ваш избор

Петък, 14. 11. 1969
15,30 —■ Предаване на български

език
16,00 — Музикални честитки 
18,03 — Резервирано за днес 
18,10 — Избнраме-избирайте

Селскостопански ~ААЙ,БСШ?)Щц ф • Гадилеми

Т. ПЕТРОВ т
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