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ЕрдтстЕо
ОБСТОЙНИ ПОДГОТОВКИ ЗА 

ИЗБОРИТЕ В СКС
Миналата седмица Общин- те са шанс да се прецени до- 

комитет на Съюза на хо сегашното развитие на самоупСКИЯ
мунистите в Босилеград про- рашителните отношения в ко- 
Ееде заоедание, на което се на мулата и всички важни стопа- 
прашиха обстойни подготовки йода въпроси, 
за предстоящите избори в ор Ето защо - • се казва по-на- 
гакизациите на СК в комуна-: татък в информацията _ *

предстоящите избори трябва 
Изтъкна се че тези подго- да се засгъшгм в органите на 

обаче СК да получат места онези ко 
муяисти, които са се афирми-

■* всстния МА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ в СШР ЮГОСЛАВИЯ •
та.

юнки са в закъснение, 
касае се за обективни причи
ни. Общинските партийни ор- рали в реализирането^ на вот- 
гани са били ангажирани ^ 
акцията за интеграцията на 
стопанските организации.

Информация за политичес
ките подготовки за 
и задачите, които във връзка 
с тях предстоят изнесе 
меон Захариев, секретар 
Общинския комитет на СК.

Той изтъкна, че изборите в 
организациите на СК трябва 
да ое проведат до края на та- ооганмзации 
зи година. При това е необхо 
димо да се зачитат решения 
та на Единадесето заседание 
на ЦК на СКС и разпоредби
те на устава на комунистите в 
Сърбия, които се отнасят до 
изборите. Това е нужно, за цз 
не се създаде изгодна почва 
на евентуалните отрицателни 
тенденции, които могат да се 
манифестират при изборите.

Момент е — каза Захариев 
предстоящите ипбори да 
използват за ново кадрово и 
акционно подготвяне на СК в 
комуната. Защото афирмация 
та на комунистите в съвреме
нните условия на действуване 

нови, млади и способ 
ни кадри в ръководствата на 

беше партийните организации.
Политическото съдържание 

цел да допълнят и да предупред- на .изборната дейност и ясни
ят, че въпреки положителни- 

стопанство. те ходове трудностите в пред
стоящия период ще бъдат о- С11Ва на партийните оргаимза- 
ще по-големи. Димитър Ма- ции да бъдат единствени в мо 
нов предупреди, че наплатена- билизирането на комунистите томобшшата

в акции. А основното съдър- Беана кобила изпрати дрехи в
-- - л*.«* *_______,------- - - стойност от 133.500 динара. Те

пред какви ЛИзирането на конгресните рч бяха веднага разделени и из- 
проблеми е изправено димитт 'шания и по-специално .реше- пратени на децата на загииа- 

сгопанство. Той 
така, че 

стопан-

Заседанне на Общинската конференция на СКС в чки тезм задачи и успешно са 
борят против боорократически 
те монополи. Само такива мо
гат да издигнат политичеока- 

изборите та акция и идейното действу
ване на СК в комуната, а то
ва ведно дава широки възмо- 

на жности за оовобождане от за
тваряне и създаване на твор
ческа атмосфера, в която ця
лостно ще действуват и оста
налите обществено-полиничес-

в Димитровград

ЗА ПО-ГОЛШО ОБЩЕСТВЕНО 

АНГАЖИРАНЕ НА КОМУНИСТИТЕ
Си-

Участвуваие на комунистите 
стопански ор-Завчера в Димитровград се проведе заседание ка 

Общинската конференция на СКС на която бе раз
гледан хода на стопанството в комуната през изтек
лите девет месеца и задачите на Съюза на комунисти
те и на другите обществени сшш в провеждането на 
Заключенията на Петото заседание на Председател
ството на СЮК. Конференцията твърде енергично и 

застъпи за голямо ангажиране

из трудовите и 
ганизации в работата на ръ
ководствата на партийните ор 
ганизации е едно от условия
та за развитието на самоупра 
вителния механизъм. Досега 
в тези органи са били изклю
чително хора с ръководни по
стове, а непосредствените про 
изводители и младите специа
листи са били пренебрягваяи.

(Следва на 3 стр.)

♦ КОНФЕРЕНЦИЯТА ПРИЕ КРИ
ТЕРИЙ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОР
ГАНИ НА СКС В ДИМИТРОВ
ГРАДСКА ОБЩИНА

единодушно се
на комунистите и на другите обществено-политически 
сили в разрешаването па сегашните и предстоящи 

стопански проблеми в комуната. Като червена 
целия ток на конференцията се промъкваше

съзнателните

* ЗА ДЕЛЕГАТ В РЕПУБЛИКАН
СКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СКС ИЗБРАН СЕКРЕТАРЯТ НА 
ОК В БАБУШНИЦА ВЕЛИМИР 
ДЖОРДЖЕВИЧ

се
сложни
нишка в
констатацията, че в някои предприятия, 
обществено-политически сили са се пасивизирали и
по този начин са създали широко поле за работата на 
разни догматици и други гтисамоуправителни сили.

»СВ0Б0ДА« ОТ 

ВРАНЯ ЗА ДЕЦАТА 

НА ЗАГИНАЛИТЕ
изисква

изостава. Минала- тровградоко стопанство
е добър повод разискваниятаНа заседанието след обстой кнително 

но обсъждане на стопанско- та година нейното участие 
то развитие през деветмесечи било по-голямо почти с

на тази година бе конста- процент. Същото може да се 
тиоано че въпреки някои за- каже за селското 
трудненмя, стопанството е от- Най-голям уопех в това отн - 
бележило значителни успехи, щение имат строителството и

“«Е пНГе Спо"°с одТ^^Те МЗМ 6

24,7"/в. По отношение на пред с миналата година. Въпреки _ ----- _ ----
впрителиия план за стопанско привидния растеж на дохода 
то развитие на комуната през реално гледано той е малък, 

постигнатият защото от цялата му..стойност 
пре- са осъществени, значи реали-

По повод Дена на Републи- 
те изборни критерии трябва ката предприятието за изра- 
да помогнат новите ръковод- ботване на дрехи „Свобода 
г.тшя на партийните оргаимза- от Враня за децата на семей

ствата на пострадалите в ав- 
злополука при

ето

Петата сесия на яите. 
на СЮК. В

ровгр ад окото нията от
предупреди също така, че председателството 
димитровградското стопан- смисъл на това развитието на 

ство, което предимно е пре- самоуПрзвтиленото договаряне средства, които са дали тру- 
работвателло, и занапред ще ^.рдбвз да заеме централно мя давите организации и лица. 
бъде в положение да кредити ст0 ш ВОИчки организации 

(Следва на 3 стр.) на СК Същевременно избори

че тези дни щеУзнаваме, 
бъдат разделени и парични1969 година 

общ доход надхвърля 
«вадената цифра. В общия до зирани 2б°/о. 

относителното участие на 
е най-голямо 

50 милиона 961 
Остана-

в ра-Загубите също са 
стеж. В споменатия период те 
възлизат на 643 хиляди дина
ра, а миналата година са би
ли 594 хиляди. Тази година, 
както и миналата:, носителят 
на загубите е „Фабрад“.

Радващо е, че през периода | 
ептември имаме У- 

ра^от-

ход
промишлеността 
й възлиза на 
хиляда нови динара.

27 милиона осъщестзя- 
стопанство,

В. в.

/////////////////^^^^^лите
ват земеделското 
строителството и другите кло- 

ихономихата. Въпрс- 
най-голямюто си участие в 

общия доход индустрията сра

кове на
ки януари 

величаваие на заетата 
Приети са 227 работ- 
които 132 в промиш-
Общият брой на за 

септември 1969 го- 
1721

па ръка. 
цици от 
леността, 
ститс през
дина е бил 1948 срещу 
през миналата година.
чили са се и работните 
ти по предприятията.
размерът на увеличението е

«а 13. и 14. декември тг. сравнително малък, само о,г /о 
ще се проведат събрания на дъЛгавСтс на предприятията 

във всички насе в споменатия период 
на Сурдулишката голсми Оюоло 50»/о в сракпе-

ВЗС-

Сурдулица
СЪБРАНИЯ НА 

ИЗБИРАТЕЛИТЕ
Увели-
запла-
Обаче

лосаизбирателите 
лени места 
община.

.На събранията ще се Р33’ 
глежда проекто решението за 
изменение и допълнение на 
Решението за бюджета иа О . 
в Сурдулица за 1969 г., как

изменение и допълнение 
за облагането и

ние с миналогодишния.
манията също така са се Ув 

т 48°/о. Излива, че сц 
25.731.000, а има да се

лишили с
дължат
взимат 26.655.000 динара, 
га значи димитровградско 
то стопанство кредитира куп У 

934.000 динара. Яс- 
застой е пречел

Се-

и за
на Решението 
данъците на гражданите.

Избирателите на воско съ
брание ще предлагат и Ц

мандата от дае гото,а продукта • 24 ми-
Там къ!дето местите общ лшпгя 873 хиляди динара, 

кости са подготвили предлог ^ къМ това ^ причислят за- 
жения за едногодишен о«щс пасите на недовършена про 
ствен план за 1970 г. и сродно ^ на тър1Чмга<и сгода и
срочния такъв за период суровинни материали,
1971—1975 горива и то щс сс цетя запас възди-
намерят на дневен род иа с за иа омопо 48 милиона Д**” 
бранията на избирателите в наймголям запас «т сгода
ройоиа на тези общности. >1тат заго0датс

Ще се избират и лови чле- олвд Това конфедаия
шве на съветите иа местите одобода“ и голяма част коо- 
общноспи, доколкото това вс- ^сряция „сточар“. 
че не с сторено^як'адя^ов Този реален

ваните с
яо е, че този

стопанството в оборота.
основапие за 

сто

на
Най-голямо

ши Ка

па науките и изкуството в Бота и 
Джуоо Джакович" в Сараево на 

почетен член но
заседание на академията

Херцеговина .състояло се ,,а 30 ноември т.г в залата^^ грамота 
президента па републиката Йосип Броз Тито «

институция в ьцх-а.
На снимката! председателят на академията »а 

професор Д Р БРаниславР Джурджсв връчва грамотата

На тържественото
на

на БиХ-а,тази нау1ша науките и изкуството 
Тито.на президента

анализ на дими



ПОЛИТИЧЕСКА ТЕМАРАЗГЛЕЖДАНИ ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 

НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА 

ПРЕЗ 1970 ГОДИНА
КОМУНИСТИТЕ НА СЕЛО

■изтъкнато, от мащаба иа за- 
аигазнираяостта иа комунисти 
те в разрешаването на неотло 
жните въпроси на селото.

положение

нанието, че широката полити
ческа акция на гражданите в 
Социалистическия

от най-значителните усло
вия за преобразявано 
за на комунистите и за уюреп 
пале иа идейната му и поли
тическа активност на село..

Промените в икономичес
ката и социалната структура, 
и сдостатъчно развитата 
риална основа на нетрудоспо
собните производители, проб
лемите на аграрната

заемането и школуването 
на селските деца и младежи 

само част от широ- 
поле на политическа за-

Мстодът и съдържанието 
на работата в организациите 
на Съюза на комунистите на 
село не отговарят на същест
вените проблеми на сслисите 
■райони и селскостопанските 
производители. Политическа
та работа на село заслужава 
по-задълбочеи .анализ и про- 

в начина па дейността

съюз с ед-
Оавсн това па Содмото за-На вчерашното заседание 

Изпълнителното бюро иа Прс сецаните Председателството щс 
деедателството на СЮК 
■гледа основните елементи на 
икономическата политика през на СЮК, по които щс изнесат 
1970 година. доклади членовете на Изпъл-

Изпълнителното бюро прие нителното бюро Мииа Трипа- 
рошония за конфликтните по-, ло и Мирослав Псчуйлич. Съ- 
ложения и задачите на кому- що ще бъде разгледано и нро 
пистите в тяхното самоуправ-) ежторешението за критериите

които по определяне на размера и

но Общественото 
на селската младеж и засил
ването на идойио-хюлитическо 
то й въздействие на село, съ
що така е един от въпросите, 
за който комунистите на село 
трябва да бъдат не само за
интересовани, но трябва да 
му дадат и приоритетно мя
сто.

на Съюпонна-раз- разглежда въпроси за
татъшното развитие и дейност

мени
на комунистите. Това го пот-, 
върждава и твърде обстойна
та дискусия, 
се води на съвместното засе
дание иа Комисията за разши 
тие на ОК и Комисията за се 
ло на Централния комитет на 
Съюза на комунистите в Сър
бия.

мате-

която неодавна•ително разрешаване, 
ще предложи на седмото за- . разпределението иа членския 
седание на Председателството внос и за начина на финаси- 
на СЮК, на 15 т.м. в Загреб, райето на Председателството) 
Обоснованите на решенията и иа неговите органи. \ 
ще двде членът на Изпълни- Председателството ще раз- 
телното бюро' Кърсте Цървсн гледа и някои текущи въп.ро- 
ковоки.

полити-
Рсформата отново раздви

жи обобщсствяването на про 
■изводството и развитието яа

самоуправителнмте
иия на село, което за млади- 

има голямо об- 
значение. Обаче сел 

младежи практически

ка.

— тава е отн оше-кото
интересованоет на земеделски 

с конто Съ- 
оре-

те генерациите производители, 
юза на комунистите се 
ща в ежедневната си дейност. 
Преобразуването на Съюза на 
комунистите и успеха в бор
бата срещу отрицателните и- 
дейни и други явления на се
ло са в зависимост, както е

Една част от кому! гистите 
на село не схваща ролята на 
Социалистическия съюз. Тя, 
свежда дейността иа оргаииза 
цията само до акциите с ко
мунално значение или избори 
за представите ли ги тела. Оба-г 
че пое повече се идва до съз

юи. ществено
СК1ИТС
са вън от самоуправлението. 
То® а, както и култа на по-ета 
,рите, нместо култа на знание
то, тяхната икономическа за
висимост от семейството, въ) 
преки че и те създават доход, 
— е -наследство', което млади
те хора трябва енергично да 
превъзмогнат. Затова 
шанс на младите може да бъ
де осъществено само с тяхно 
зо по-голямо участие в коопе-

съветитс

ИВАН БА1НЕ1 В БЕЛГРАД
По покана на държавния чов, началник иа отдела за 

секретар на външните работи, Балканите в Министерството 
Мирко Тепавац, на 8 декем- иа външните работи Станко 
ври пристигна на официално Рангслон, директорът на Ии- 
иоссщеамю в Югославия ми- ститута за външна политика 
нистърът на външните рабо- праг Министерството на вън- 
ти на Народна република Бъц шнитс работи Николай Тодов 
гари-я, Иван Башев. На глав- и други, 
ната гара в Белград гостът от 
България бе посрещнат от нс смия 
гавия домакин държавния сс работи беше и посланикът яа 

.кретар Мирко Тепавац. На по България в Югославия Геор- 
■срещането бяха също: заме- ги Петков с членове па пооол- 

държавният секре- ството. 
тар Якша Петрич, посланикът 
на СФРЮ в София д-р Кирил Държавния сокретарият на 
Мильовски, началникът на по външните работи се водиха 
литиче-ското управление в югославско—български разго- 

ДСИП Джука Вуковим, начал вори. 
никът на управлението за ин
формации и печат Драголюб ха мнения по най-важните въ 
Вуица, изпълняващият длъж- проси от отношенията между 
ността завеждащ 
д-р Станиша Цветкович и дру 
ги личности.

С министър
град пристигнаха: заместник- 
министърът на външните ра- сградата на Съюзния изпълни 
боти на НР България Раденко телен съвет. Вечерта министъ- 
Григоров, началникът на от да рът Башев присъствува 
ла в Министерството на вън- прожектирането на 
шнйте работи Николай Мин- екгая филм „Неретва“.

Босилеград включ-

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАН ДЕНЯ 

НА РЕПУБЛИКАТАНа посрещането па българ- 
министър на външните ративните съвети, в 

на кооперативните клонове и 
в самоуправителните органи 
на обществените стопанства и 
в общинските скупшини За 
да може това да бъде постиг 
нато коомунистите на 
трябва да бъдат носители на 
борбата срещу консервативни 
те разбирания и за по-пълна 
ангажираност на младите в об 
ществено-политическия

ща бе устроено приемане на 
учениците в пионерската и 
младежка организация.

Следващият ден в Босилсг; 
рад се проведе културно-заба 
«на програма, която бе маоо- 
во посетена и спортни състе
зания между граничарите и 
учениците от гимназията.

По повод празника в Боси
леград пребива делегация от 
Кюстендилския градски съвет 
и комитет. Също така много 
български граждани посетиха 
Босилеград по време на праъ 
ника. Те направиха покупки 
за няколко десетки хиляди ди

Денят на Републиката 29 
ноември беше тържествено от 
празнуван в цялата Бооилегра 

На 9 преди обед и на 10 в дека община.
Чествуването започна в на

вечерието на празника. В ра
йонните центрове бяха устрое 
ни ученически програми, на 

Двамата министри размени- които присъствуваха много хо
ра от околните оела. В Боси
леград се проведе тържестве
но събрание, на което бе из
несен доклад за значението 
на празника, рецитали, рецита 
ции и др.

Полямото тържество бе ус
троено и в горнолюбатското 
основно училище, чийто пат
ронен празник е Деня на Ре- 

югослав- публиката. По най-тържествен 
\ начин в това и другите учили-

СЛНИХ

село

жи
вот.

Числото на членовете ла Съ 
юза на комунистите на село е 
съвсем малко и въпреки това 
миналогодишното „отваряне 
на вратата“ на младите в Съю 
за на комунистите главно не 
обхвана селоката младеж. По
ради това организациите на 
комунистите на село трябвц 
да претърпят по-дълбока рео

;^НмПмПНПНП!ПП!НПН:Н;мПНПИПППНППИПННПННПШПННПИННП:Н:ННППНПППППППП;ПП:НППППППН:ППНППППНННППН!!ПП!НПНППП!ППП!!!ПНН:ПИ!!П!!ПП!Н!П!ПППНП!Н!!ПППП!!ПППН!НН!ШПШ]!!!

Протокола двете съседни страни.
На 9 преди обед държавни

ят секретар иа външните ра- 
Башев в Бел- боти Мирко Тепавац устрои 

обед за госта от България в

нара в магазините, които не- 
непрекъснато работеха по вре 
ме на празника.

В. В.
рганизация.

Исторически битки на ЮНА Кост а Напи със своите корпу
си отбранявали свободната те 
ритория и осигурявали пътя 
на ранените.

Неприятелят не се отказал 
от своята замисъл да унищо
жи свободната територия. Пъ 
лчищата на Хитлер този път; 
показали невиждани си бяс. 
Те опожарявали села и градо 
ве. Населението заедно със 
своите бойци се 'изтегляло от? 
окупираните селища. По де-: 
бел сняг и студ дългите кола 
ни народ закрилян от своята 
войска преживявал невиждана 
та драма в долината на Нере
тва. Драматичните сражения 
продължавали при най-трудни 
уешония за бойците от Наро- 
дноошободителната войска.

Тази година, на празника на 
Републиката Върховният ко
мендант на Югославската на
родна армия другаря Тито ПРИ НЕРЕТВА-ТЕ СЕ БОРИХА ЗА ЧОВЕКАприсъствува на премиерата на 
новия югославски филм „Не
ретва“. Това беше спектакъл, 
който заслужава внимание,
събитие което се помни, кое- Вилица (Украйна) той бе изви ния бряг на Неретва за да се 
то ще намери място във вси- кал своите коменданти — кръ осуети напредването на- парти от другаря Тито: 
чки военни енциклопедии. епици за Югоизток генерал- заните към Херцеговина и Че- 

Тази величава битка вдъхно полковник Лер и Павелич, а рна гора. 
ви нашия режисьор Велко окончателните планове бяха

задача която бяха получили 
Спасяване

на ранените. По този начин 
започна една от най-съдбовни 
те битки в историята на Наро

Булаич и се намери на филмо разработени в Рим на 3 януа- нтрира много войска в доли- днооавободителната война би
ри 1943 г. докато подробни ката на Неретва, а партизан- 

Какво е великото в тази би- планове бяха направени в Заг ските части изгубиха свобода
I на действие зарад главната си

'Неприятелят успя да конце

вата лента. тка за живот и смърт — бит
ка за ранените.

реб на 9 януари.
В революционната борба на Офанзивата получи назва- 

югославоките народи, Нерет- ние „Операция Вайс I“ и за- 
ва, тази борба за ранените, за почна на 20 януари. Комен- 
човека, по своето хумано съ-' дант на немските части бе ге- 
държание е на първо място. нерал-фелдмаршал Лер, чрез 

Ето как дойде до това исто- генерал Лутерс. Неприятелят 
ричеако сражение, в което бо ои бе поставил за цел да об- 
йците от прославените брига- кръжи партизанските части в 
ди на НОВ показаха невиждан Босанска Крайна и там налъл 
героизъм и умираха с песен но да ги разгроми и ликвиди- 
на уста. ра. По този начин Хитлер ис-

След Първото заседание на каше да ликвидира Титовата 
АВНОЮ и съдаването на го- държава на Балканите, 
леми свободни територии в Действията започнаха на 21 
сърцето на поробена Европа, февруари. От Бугойно, Сарае- 
немокото командване имаше во, Моютар се насочиха силни 
намерение да предприеме сс- части на хитлеристите за да 
риозни операции с цел да ли унищожат сърцето на револю 
квидира свободната територия цията. Главни щаб и неговите 
и разгроми партизанските во поделения. Същевременно по- 
йски. В тези адски планове ли борникът на контрареволюци- 
чно взе учаотие и Хитлер. В ята Дража Михаилович с 25 ) ]
своята главна квартира във хиляди четници бе заел дес-

тка? ■В такова безиеходно положе 
ние другаря Тито взе истори
ческо аи решение. Той 
нареждане за контраудар при 
Горни Вакуф а същевременно 
вдигане на мостовете на Не
ретва. На 3 и 4 март бригади 
те на партизанските дивизии 
не само че спряха настъпле
нието на неприятеля, но 
црисилиха на оттегляне и бяг 
ство

даде

Още на 8 февруари групиро 
яката на Върховния щаб в кц 
ято се намирали честите 
1,2 и 3 дивизии, както и 9 дал
матинска и 7 банийска диви
зия започнали своята контра- 
офанзива. За 10 дни те разгро 
мили усташките части и ита
лианската 'дивизия „Мурге“ и 
пленили огромно 
военнен материал. Били осво
бодени Посушие, Имотски, Я- 
бланица и Прозор прекъсна
та ж.

на
го

към Бугойно. Неприятел 
ят залъган започнал да насо 
чва овоите части в това напра 
вление. Обаче Върховният ко 
мешДант другаря Тито 
реждаве за преминаване на 
Неретва. През нощта на 6 
март партизаните

количестводал на

от Втора 
далматинска и Втора пролете 
река започнали

п. линията в дължина 
от 80 км. и заети всички мо
стове на Неретва между Мос- 
тар и Кониц. С това били съз
дадени благоприятни услови?) 
за преминаване в Херцегошт- 
■ча и Черна гора.

И с тази историческа битка 
бойците от Народоосво бодитц 
■ината войска показаха на не
приятеля, че са готови да бра 
нят решенията на Първото за 
седание на АВНОЮ, 
борят до окончателното 
бождение на страната.

Б. Николов

гцз еминаван е- 
то през разрушения мост 
правили силна атака 
иичааките поделения от друга 
та страна на Неретва. Четни
ците били изненадани и избя 
гали.

и на 
на чет-
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швш
Ликасовият плакат за 
„Битката при Неретва“

Водите на Неретва тази
нощ приели на съхранение па 
ртизанското тежко 
ние въоръже- 

танковете. 
предприел 

Проявените 
коменданти Иван Гошняк ц

топовете и 
™ Върховният щаб 

контраоф анзива.
и седа

осво-
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Югославско-българските отношения

Шосе от Бела паланка
Пирот

През идната година има из
гледи (Да се започне 'Строежът 
на международното шосе 
участъка от Пирот до

минава близо до ж. л. линия
та Ниш—Димитровград, край 
■селищата Чифлик, Статичен е 
и други. Цялата дължина ла 

Паланка, последната незашър- обекта ще бъде 28 
шена отоечка.

на
Бела

километра 
и за съвременния колозоз ще 
се израходват над 10 милиар 

по текущи 
цени за такова строителство. 
На този участък ще се пост
роят около 2,4 километра мо 
стове, защото на отсечката от 
Чифлик нагоре ое предвижда 
■след време строеж на бент, с 
който ще бъдет завирени во
дите на Нишава.

След построяването на от се 
чката пътят от Ниш до Ди 
митроЕград ще бъде 
по-къс, а транспортът ще <, 
много улеснен, защото няма 
да има стръмни участъци, ка 
квмто са през Кременица и 
над село Понор.

Тази оедм1ица делегации от 
специалисти на Югославия и да 'ста'Ри динара, 
България се срещнаха в Ниш 
и в тридневни разговори обсъ 
диха въпроса за строежа на 
шооето, за плащанията 
строенето и за техническите 
елементи на бъдещия обект.

на

Специалистите приеха изгот 
специалистивения от наши 

главен проект и се споразумя 
ха за плащанията.
'вия ще плаща лихва на креди 
тите, които ще отпусне Бъл
гария, а с тези кредити тряб
ва да се покрие 70% от стой
ността на строежа.

Югосла- малкс

Изпълнителният отбор на 
ССРН и Председателството на 
Общинската конференция на 
СК и Общинското профсъюз; 
но вече от Сурдулица са упъ
тили към края на октомври 
т.г. апел за събиране на доб
роволен прилог за пострадали 
те от земетресението в Баня 
Лука и Босненска Крайна.

До сега на жиро ометката 
608-8-219-10 на градокият от
бор на Баня Лука е уплатечо 
от страна на отделните учили 
ща 3.070 н. дин. Прилозите са 
изпратили- пионерите от осно 
иното училище „Йован Йова- 
нович—3<май“
(800 н. дин), младежите уче-

Помощ за 

Баня лука 

от Сурдулица

похвала в тази акция са уче
ниците от IV М2 клас от тех
ническото училище, които юъ 
браха от всеки ученик на от
делението по 5. н. дин.

Покрай това организация
та на Червения кръст е съб
рала и до сега уплатила 390 
н. дин. и подружницата на 
ССРН от Загужане 310 н. дин. 
Общинската скупщина е взе
ла решение на миналото си 
заседание да отдели от общин 
смия бюджет оредства за ку
пуване на 2 вагона картофи, 
които тези дни ще се преве- 
зат директно до Баня Лука.

Шосето, което ще се строи 
от Бела паланка до Пирот, ще М. Н. Нейков

нищи от техническото учили
ще „М. Пияде“ от Сурдулица 
(628,70 н. дин.), тези от оел- 
ско-стопанокото училище „Йо 
сип Броз Тшо“ от Сурдулица 
(90 н. дин.), преподавателите 
на селско-стопанското учили
ще (1.170 н. дин.) и препода
вателите от техническото учи
лище (381,50 н. дин.) За всяка

от Сурдулица
М. Величков

За по-голямо обществено 

ангажиране на комунистите
V. т

ШШМШ в
щ шосето при Димитровград

ПОДГОТОВКА ЗА 

ИЗБОРИТЕ В СКС
(Продължение от 1 стр.) стшието на комунистите в ня

кои трудови организации, ко
ето е дало възможност за съз 
даване на групировки, които 
представляват сериозна спира 
чка за развитие на самоуправ 
лението.

Общинската организация е- 
нерпично се противопостави и 
на тенденциите да се търси 
помощ отвън за разрешаване 
на вътрешните проблеми в 
някои организации. Така на
пример група комунисти от 
„Сточар“ се е обърнала с пие 
мо до Общинския комитет с 
което се иока Общинският ко 
митет да формира комисия, 
която да прецени междуоооб- 
ните отношения в колектива. 
Във връзка с това секретарят 
на ОК Райко Зарков каза, че 
Общинският комитет не е в 
състояние да определи кой за 
каква политика се 
пъв „Фабрад“ и „Сточар“ и чс 
тези въпроси трябва да ре
шат самите комунисти от тези 
предприятия.

Взимайки думата директо
рът на кооперация „Сточар" 
Славчо Димов апелира към 
конференцията да ие се опе
рира с непроверепи датш и 
че всеки който иска да гово
ри аргументирано трябва най 
-напред да се запознае с дей
ствителното положение в та
зи организация. Той каза, че 
никак не е съгласен „Сточар“ 
да ое сравнява с „Фабрад“, ко 
гато се има предвид, че „Сто
чар" завърши деветмесечното 
с печалба от почти 70 милио
на динара. Що се касае до ло 
шите междуособици отноше
ния в колектива, каза той, аз 
считам, чс в случая не става 
дума до лоши отношения, но 
до борба на мнения. Обаче о-

ния, които не зачитат чуждо
то мнение вместо да се борят 
за своите становища в собст
вения си колектив, търсят ня
каква помощ отвън. Предпри
етата реорганизация в „Сто
чар“, която сега е предмет на 
критика, продължи той, не е 
никакъв акт на своеволие, но 
тя е приета и от най-висшия 
самоуправителен орган на коо 
перацията 
съвет. Против реорганизация
та е бил само един район — 
Забърдие.

Общинската конференция 
прие критериите за избирано 
на органи в Съюза на комуни 
стите в които се изтъква, че 
изходна основа трябва да бъ
дат личните качества и поли
тическата дейност на члено
вете на СК. Това трябва да 
бъдат членове, които с рабо
тата ои и с морално-политиче-, 
ската си дейност са показали 
високо идейно-лолитическо съ 
знание, хора при които съще, 
ствува хармония между думи 
и дела, които се ползват с 
престиж в овоята среда, които 
се борят против политическия 
монопол и политическия на- 
тиюк и най-сетне хора последо 
вателни борци за обществена
та и стопанска реформа.

Накрая конференцията за 
делегата в Републиканската 
копферепщш па СКС избра 
секретаря на ОК на СКС в Ба 
бушница Велимир Джордже- 
вич. Конференцията взе също 
така и решение на досегаш
ния дългогодишен секретар 
на Общинския комитет Геор
ги Алокоов да се връчи окро- 
мен подарък (часовник), приз 
нание за успешно ръководене 
на общинската партийна орга 
низация.

ра своите купувачи. Това изи 
еква промени в поведението 
на всички субекти в стопан
ството. Спирайки се върху ка 
дрогите въпроси и върху ло
шите междусобни отношения 
в предприятията Манов подче 
рта, че без квалифицирани ка 
дри стопанството но може да 
върви напред. Ние трябва, 
каза той, коренно да проме
ним отношението към специа 
листите. Не може вече да се 
толерира явлението за работа 
та на специалистите да дават 
оценка неспециалисти. Такъв 
е случаят въш „Фабрад“. Тази 
стопанска организация е еди
нствена в комуната, която в 
началото на годината имаше 
ясна производствена програ
ма, но само зарад субектив
ни слабости в това предприя
тие програмата ие само, чс 
не бе изпълнена, но сс явиха 
нови загуби. Той говори съ
що така и за лошите между- 
оообии отношения в коопера
ция „Сточар“ като подчерта, 
че общинската партийна орга 
низация трябва енергично да 
се противопостави на воички 
отрицателни тенденции, кои
то тласкат някои предприя
тия като „Фабрад" към фа
лит.

при предстоящите избори. 
Принципът на преизбирането 
ще допринесе за укрепване на 
кадровата база на оргашгзаци 
ите и ще позволи голям брой 
способни и млади комунисти 
да се афирмират в бройните 
задачи на СК. Намаляването 
на функциите при отделни ко
мунисти ще допринесе да за
силят действуваието си
обществено-политически ра
ботници.

В информацията бяха изне
сени направените досега под
готовки по въпроса за избо
рите. Преди всичко решения
та на ЦК на СКС, отнасящи 
се до изборите са доставени 

воички партийни оргаииза

(Продължение от 1 стр.)

Още по-ярък е бил случая 
със земеделските произволите 
ли, които в социалната струк 
тура на населението в общи
ната са застъпени с 85 на сто, 
а в СК с 50 на сто. Обаче в 
органите на СК са били застъ 
пени оообено малко. Напри
мер в Общинския комитет оу 
15 члена само двама са земе- 

Подобно е и в общил- 
на СК. То-

кооператикния

като

делци.
ската организация 
ва нещо отрицателно е дейст- 
вувало върху тяхното по-акти 

участвуваие в обществет застъпвакно
ко-политичеокия живот» в ко
муната.

В изминатите две 
нови членове в СК са приема 
ни предимно от редовете на 
младежта. Това нещо е дало 
импулс и опресняване на дей 
иостта на СК. Обаче тоя про
цес трябва да продължи 
изтъкна Захариев. Същевреме 
нно * изборите и младите тря 
боа да получат заслуженото 
място в органите яа СК,

Но при всичко това избор
ната платформа ще има изо
стрен политически критерий, 
формиран въз основа на рази 
сдаванията на цялото членство 
на СК. По такъв начин благо 
временно ще се осуетят наме 
ренията на отделни групи и 
лица.

Фактът, че до сега известен 
брой комунисти имат повече- 
изборни функции говори

Това

години на
ции.

Вторият дял на подготовки
те ще има повече технически 
характер. Касае се за форми
рането на делови групи, кои
то ще спомогнат при провеж
дането на изборите.

По втората точка членовете 
на ОК обсъдиха проектопред
ложението на новото уставно 
решение на общинската орга
низация на СК. В него се пред 
виждат изменения в смисъл 
на по-нататъшна реоргаииза- 

на СК в комуната'. Така

Разисквайки по въпроса за 
развитието на самоуправление 
то в комуната Георги Алексов 
изтъкна, че практиката показ
ва, че там където самоуправ
лението не е развито и отно
шенията са най-лоши. В мно
го димитровградски предпрмя 
тия не съществуват норматив
ни актово, а и там където ги 
има не ое провеждат в дело. 
Той ое спря и върху бездей-

ция
например ое предлага в тран
спортното предприятие да се 
формира отделна партийна ор 
гаиизация, а в Назърица и 
Долна Любата местни органи
зации. Така партийните орга
низации биха се доближили 
до членството на СК. Д. Йотовза един вид монополи, 

нещо трябва да ос премахне В. В.
Страница з

БРАТСТВО * 12. ДЕКЕМВРИ 1968



ИЗ ПРЕДПРИЯТИЯТА
(О) X* в ЗЩ ® ©. ® ^ НА „НИЛЕ“ ТРЯБВАТ 300 МИЛИОНАл

9

ПЛАЦОВЕ И
ТАКСИ

Обаче, ако ограниченията 
ие са стриктни, не би трябва 
■по да се затрудни предприя
тие, моето има условия да у- 
■величи производство си и да 
пласира цялата продукция.

В смисъл иа това смятаме, 
че предприятието не бива да 
бъде остятезю само да се бо
рци за кредит.

купувачите. За уопешмо сътру 
дцшчоство с друго предприя- 

и тие са необходими към 300 
м1И1Лиопа ст. дииара за потре
бителски кредити, а „Цилс, 
няма такава сума.

Тмсшю много мебелни из- Изходът е “
делия трябва да бъдат доста- ска кредит от

таите служби иа общината, а ,веии срочно на магазините в нка, но да се у повяп-
не от отказа на .собственици- .страната, а в „Циле“ нямало «Рвдит е трудно дасе повяр
те да си платят дълга. никакъв запас нито иа дива- ва< оппанич аванс и а

Ако службата си бе гледала и.и, иито на опални и на ДРУ- ндеициит _ Р
работата и бе поискала от хо- т изделия. Всичко, .което ср потреблението.
•рата да си платят .веднага, произведе, отива иаправо в
през 1964 година следваше камионите или. на влака, за
да платят не повече от 150 ди ,да стипие бързо до потреби-
нара квадратен метър, както толя. 
се определяше е околийските 
разпоредби. Можеш ли 
да му искаш да плати метъра 
по 4.000 дииара.

Не застъпваме никак

Работим .и по 10 часа на ден 
каза директорът иа 

„Циле“ Васил Тодоро®, —
побърза да ни обяс

ни

веднага
ни защо е този извънреден

Един въп рос бе повдига ат в 
скупщината ® Димитровград 
— за плащането на строи
телните 'моста, които’ не са 
платени.

Казва ое че 52-ма души не 
са платили нито динар за пол 

4 званите плацове, а са си пос
троили къщи. Някои казват 
че числото 
плацове било по-голямо.

Но числото като факт едва 
ли е важно. По-важно е дру
гото, как да се платят, когато

м, н. н.

ПИРОТ — БОСИЛЕГРАД
на неплатените Това предприятие е от мал

моетосега ПОЛЕЗНА
ИНИЦИАТИВА

.мото в Димитровград, 
ие бере г,рипса, какво да пра 
ви със складирани стоки, а 
го измъчва проблемът, 
да произведе повече.

мле ка к

Резултатът от този устрем с
очевиден. На дшетмессчисто предприятието за ма нужда да изтъквам значе-
са отделили 70 милиона см- Тези ^ш предп^яти 1шет' на тази инициа/гива, ко
ри дииара за фондовете, има преработкана мля* о н допила от страна. Така-значителни средства за амор В^™ .ОТ ^прати па обаче още отд^на е можа-

««р ™„ан- ла да се създаде на ---------
чисто е с 20 на сто по-голяма ски отдел при общинската ночва. 
от миналогодишния размер. скупщина в Босилеград, в кое

то между другото се казва; веждащил стопанство.
„От неофициални разговори обаче общината няма. 
пи е известно, че на ваша те- потвърждава, че организация. 

Но на „Циле“ му трябват рмгория овцевъдството е зна- та на обпцпкжиге служои не 
за следващата година 300 ми- чително развито. Това означа- е добата. В случая, ако същс- 
лисиа стари динара за потре- ва, че има достатъчно овче ствуваше лице, което да р 
битслоки кредити, за да си мляко, което не се преработва ти по стопанските въпроси в 
осигури още п-о-голям плас- организирано. &С такава инициатива вероя-
мент и по-голямо производ- Понеже провеждаме широ- тно щеше да се роди по-рано.

Би било изненадващо, ако 
Сърбия, тази инициатива остане си за

ключвана в някое чекмедже. 
Защото тя е безспорно осьще 
ствима, имайки напредвид пе

шия район. Ако има такива, използаните възможности на 
ние ще превземем мерки и за животновъдството в 
развитие на животновъдство- та. Необходимо е хората 
то във вашата община. селата навреме да бъдат осве-

С ваше посредничество иска домени за това нещо.
Ясно е, че в провеждането 

А- на тази инициатива най-мно
го трябва да се застъпят зе- 

за да меделските кооперации. По
ред другото и те ще имат го-

Писмото е изпратено до за-
Такъв

това
*

ки подготоваси в изкупуването 
Неотдавна с представители на мляко в Южна

считаме за необходимо да ви 
замолим да ни осведомите ка 

се кви са възможностите във ва-

СТЕО.

ага едно мебелно предприятие, 
което е по-голямо и с по-раз- 

Дават вита мрежа от магазини,
водиха разгеш-ори за съвме
стен плаомент на изделия в 
магазините на „Циле“ и на 

А тази грешка на службата другото предприятие. Стойно- 
в ОС не бива да понесат неви стта на този плаом-ент би тря-
кните хО|ра. Значи човечното бвапо да бъде около 400 ми- ме да стъпим във връзка съц 
решение е да се плати според лисна ст. динара, което зна- земеделските кооперации, 
цените, които са били валид- чи възможност за съвсем лек ко съществува заинтересова
ни в момента на получаване- плаомент на продукция от о- ност ще ви посетим, 
то на плаца. При това поло- коло 800 милиона. Но днес сключим навреме договори и
жение хората, получили пла- стоките не се продават без по технически подготовки за ус- ляма материална полза, 
цове преди пет години, биха Требителски кредити, които пепшо начало на тази акция 
платили по-малко, а по-нови- предприятията отпускат на в настъпващата година". Ня- 
те собственици повече, зави
симо от цената на тази „сто
ка“ в дадена година.

Естествено тук не мислим

Нови домове над Строшена чешма

нието плацовете да ое 
даром. Те трябва да се пла
щат, но веднага след като са 
отпуснати на този или онзи:

е минало доста време.
Ето защо:
Някои места са застроени 

преди години, някои преди го 
дина-две. Разбира се, не 
платени, защото компетентен 
орган на ОС не е поискал так 
сата със съответно решение.

А през това време годините 
са изтичали, а цените на стро 
итешните места при свободна 
нагодба расли.

Сега ое получава неудобно- 
стта — да искаш на човека, 
който преди години е полу
чил място> 4 или повече хиля 
ди стари динара за квадратен 
метър, като че местото си му 
дал вчера.

комуна- 
от ’

са

В. В.

МЛАДА РАБОТНА СИЛА В „СВОБОДА“за нереалните цени, които се 
оформиха при конкурса на об 
щината само за един плац, за 
който, бяха замнтореосвани го 
леми паралии, та излезе над 
7000 ст .динара квадратния ме 
тър. Димитровград още не е 
такъв град, че земята му да 
се продава над 70 милиона 
стари динара хектара. Нужно 
е да се намери реалната цена 
с оглед на това, къде е мяс
тото, каква друга изгода дава 
на собственика и п-р., за да се 
наложат и разумни такси.

В протавен случай ще има 
пак недоволство сред хората 
и приказки, че |виоокопоста'ве: 
ните хора не плащали туй- 
онуй при строенето. А в слу
чая и те са невини, както хо
рата от „Сателит“.

Неудобството е действител
но голямо. Ако например ра
ботниците, които заселиха пу 

места в сегашниястеещите 
„Сателит“, знаеха предварите
лно, че може да им ое поиска 
за мястото около 1 и полови
на милиона стари динара, вме 
сто тогавашните 
едва ли някой щеше да строи.

Сега пък, когато са постро
или, да ш принудиш да пла
тят 1,5 милиона ст. динара за 
плац, е равно на злодейство, 
защото никой няма 
пари и трябва да ги гониш; 
от къщите, което също е и не 
възможно, и нечовешки.

50 И 60.000,

толкова

Едва ли има и юридическо
таксаоснование да се иска 

по сегашни цени, защото за
къснението идва от кемпетен м. н. н.

ОТНОВО ЗА ИНТЕГРАЦИЯТА 

В ЗДРАВНОТО ДЕЛО
На 4. декември т.г. се съ

стоя разширено заседание на 
съвета за народното здраве и 
тоциални грижи при ОС Сур- 
дулица.

Разгледа ое състоянието на 
здравната служба в рамките 
на общината и се констатира, 
че тя е разпокъсана.

Във връзка с това е реше
не Отделът за общите работи 
при ОС да оформи комисия 
от компетентни специалисти, 
която да обиколи всички здра

вим организации с цел да ус
танови дали те са съобразили 
съществуванието си със Зако
на за здравната защита и 
здравната служба. Също така 
да ое оформи друга комисия 
от здравни работници, иконо
мисти и юристи, която 
кретно да съгледа сегашното 
състояние и организацията на 
здравната служба в отделните 
трудови организации в обла
стта на здравното дело.

кон-

Олед седмица-две в цехове
те на конфекция 
ще постъпят 20 нови работни 
чкм, които цял месец вече ка
рат подготвителни курсове.

Всички момичета са с осно- бва да бъдат готови за нисо- 
„Овобода“ образование, ка производ^^Гст.

” куроове , обаче На снимката са момичетата
производство7 пред започване на чатовете.подготовката за

то ое провежда съвсем сериоз
но и компетентна, защото тряМ. В. м. н. н.
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ИЗ ЖИВОТА И РАБОТАТА НА Самоуправлението на практика
ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ Местните общности 

пред ново изпитание
Димитровград Iтози цех.

Не можем да не се спрем 
и върху едно доуто явление. 
Щом като липоват аргументи, 
които са единствено признати 
в само-управителния диалог, 
прокарва се мисълта „ние и- 
маме какво да кажем, но се 
страхуваме от последиците и 

организация затова е по-добре да си мъл
чим“. Точно с такова заклю-

»Фабрад« на кръстопът Местните общности в после щности трябва да се състои 
дните две години получиха в проучване на проблемите за 
богат самюуправителен опит и всеки район. При това трябва 
положиха изпита за нови на- да се проведе разискване със 
чинания и още по-ортанизира -самите граждани, да се чуд 
на работа. В момента ги очак тяхното мнение и нужди, да 
ва ново изпитание — изработ се вземе решение за приори- 
ка на петогодишния план, кой тетните акции, да се разгле- 
то трябва да дойде като резу дат реалните възможности за 
лтат на по-широки разисква- осъществялетр им. 
ния във всяко село и селище, В изпълнение на тия зада- 
там където гражданите непо- чи е нужна помощ на много 
сродствено решават за всекид организации, обществото и

сдруженията на гражданите. 
Нуждата за дългосрочно които със своите документи 

планиране на активността на или ангажиране на своите чле 
местните общности дойде нове ще дадат принос за реа- 
след числени сугестии от об- лно съгшеждане на проблеми 
щиноките конференции на Со те. По този начин се създава 
циалистическия съюз, от По- план на активностите, който 
стоянните конференции на преди всичко трябва да бъде 
градовете, синдиката и сами- реален.
те местни общности. При то- През това време органите 
ва е подчертано, че създава- на общикежата скупщина, тру 
ке на петгодишния план не довите и другите организации 
трябва да се схваща като ша- трябва да създадат основите 
блон, който трябва само да На петгодишния план. С тези 
се създаде. Обратно, такъв планове трябва да се запоз- 
план трябва да дава насърче, наяг гражданите, за да се съз 
ние на всяка местна общност, даде разискване и по-реално 
въз основа на собствени усло- да се даде оценка на възмож- 
еия и специфични условия носните, въз основа на което 
да действуват в направление ще могат да се изготвят пла
на ония задачи и акции, кои новете на месните общности; 
то действително са необходщ Защото техните планове са са 
ми на дадено селище или ра- мо част от общинските или ра
йон. Превзетите задачи с пла йоните. ;
на трябва да представяват съ- По този начин най-лесно 
щевременно и съществени ин/ ще се даде дознание на мес- 
торсси на гражданите и да от ните общности за цялата те- 
говарят на тяхните желания жест на задачите, които ги о- 
и готовност да се ангажират чакват при създаване на пет- 
за изпълнение на същите. годишните програми на своя- 

Първа значителна крачка та активност. Такъв подход 
за създаване на дългосрочни- ггри създаване на плановете и- 
те активности на местните об зисква всестранно сътруднице

ство в рамките на една кому
на или район, изисква демо
кратическа и трудова атмос
фера. ТОва изисква значител
но ангажиране на съветите на 
месиите общности и техните 
органи — а отделно на сами
те граджани.

От това зависи ангажиране
то на стотици и хиляди граж
дани в проблемите на своя 
край, за проблемите на овои7 
те местни общности 
широк обсег на своята кому
на. Това ще им помогне да 
станат същински само управи
тели, отговорни и способни, 
да ползват съзнанието си и 
на своето работно място, как- 
то и за разглеждане на проб
лемите на по широките обще 
ствснонполитически общности.

Затова месните общности 
са отново пред изпитание.

А. Б.

След едногодишна 
мун-истите във „Фабрад“ 
леми претенции, поне според 
дневния ред, пет часа обсъж 
даха

пауза ко 
с го- този колектив. На тава събра 

ние партийната 
направи опит да опрости тези 
отношения и да ги оведе до 
лични недоразумения

чение завършиха събранието 
между Такива разсъждения трябва

директора и техническия ди- комунистите във „Фабрад“.
ректор. Директорът обаче твъ категорично да отхвърлим, за 
рде аргументирано и убедите- щото не съотв-етствуват на де- 
лно обясни пред

__ „ организация, че в случая
НЯ д№авен Р°Д се ка,сае до лични отношения 

на^Рфабп^п“ПРИСЪадИ5рЯ8аН€^ ме>|адУ него и техническия ди
л.КЪЛ1 .."адник“, ректор, но до чисто делови от ствува други последици зарад

птрР -* °Рган,изаЧ'Ия бе- ношения, до различни тълку- критика. По наше мнение та-
рична в становище- вания на въпроса за отговор- кива разсъждения показват 

, че единствен изход е в ността на всеки член от коле- безсилието на отделни крити- 
присъадиняването. Без да пре ктогва. Обръщайки се към зьори.
квдицираме нещата, можем членовете на Съюза на кому- Струва ни се, че във „Фаб- 
свооодно да кажем, а това нистите, той постави въпрос, рад“ главната вина за лошите 
пролича и от разискванията, защо събранието премълчава междуособни отношения, за 
особено във връзка с втора- слабостите на отделни работ- недисциплината, пада върху 
та точка от дневния ред, че ници в производствения про7 самоупра-вителните органи и 
този въпрос не е бил предмет цес, недисциплината, оемейст- обществено-политичеоките ор 
на по-широки договори, чр вените отношения в колекти- гаиизации, а на първо място 
още не е изучен, така че пое- ва, които са главната спирач- върху партийната организа-

ка в производството и един ция. Че това е така най-доб- 
от източниците за загубите ре показва, че тази организа- 
във „Фабрад“. На събранието ция не е намерила за сходно 
нито думичка не се чу за из- да се събере поне един път от

наистина важни въпро
си; предстоящите договори за 
присъединяване на „Фабрад“ 
към „Раднкк“ от Пирот и мс 
ждуособните отношения 
лектива. в ко- партийната йствителността. В димитр-ов- 

нч градските предприятия досега 
не е имало случай някой да 
бъде наказан или да почув- невните проблеми.

следиците от едно такова при 
съединяване вое още не могат 
•да се видят. За похвала е, че 
едно малко предприятие в но
•вите условия на стопаниоваие вестното нарушаване на трудо началото на годината и да 
търси изход в интеграцията, вата дисциплина, когато хора разгледа належащите пробле- 
яо не може да се пренебрег- от трета смена са прекарали ми. Синдикалната подружни- 
не факта, че се работи при- работното време в дълбок ца, въпреки наслояванията на 
бързало, че не са изпитани сън. Не се говори за хвърля- Общинския синдикален съ- 
Еъзможностите за интеграция нето на бракувани материали, вет, единствена в комуната не 
и с други партньори в стра- за хвърлянето на отпадъци камери време да се събере

във ваните за галванизация, и да избере поне делегат за 
което донася тежки загуби на отчетно-изборното събрание! 

тази организация, можеше да цялото предприятие. Вместо) на профсъюзите. В тези сла- 
се очаква, че ще чуем аргу- това работниците от цеха за бости ние виждаме основната 
меятирани предложения, по- галванизация се опитаха да причина за дългогодишната 
задълбочен анализ на причи- прехвърлят цялата вина вър- криза във „Фабрад“. 
ните за загубите в това пред
приятие, което все още пред
ставлява тежко бреме за ела 
бите плещи на комуната. Вме 
сто това чухме голословия, иц 
синуации по адрес на сегаш
ния и бившите директори. По 
вече се говори за положение
то във „Фабрад“ преди някол 
ко години, отколкото сега, 
критики по адрес на специа
листите, без самокритика, без 
какъвто и да е опит да се го-

за собствените слабости/ в

ната.
Имайки предвид състава на

Д. Йотовху единствения специалист в

Босилеград

Отстраняват се неактивните членове
Безпо.рно е, че болшинството 
от тях с незаинтересованост 
се отнасят по стопанските въ
проси. Такъв пример има в 
здравствения дом в Босилег
рад, където присъствието на 
комунистите почти и не се чув 
ствува. Затуй тук владее голя
ма нодиоциплина, която пре
дизвика негодува,не при насе
лението.

Някои в своите разисквания 
изтъкнаха, че има много ра
ботници — комунисти, които 
от страх за своите работи ме 
ста нс ос осмеляват да крити
куват ръководещите лица.

В. в.

В анализа, който изнесе се-Последното събрание на ме 
стната партийна организация кретарят на тази организация

Раде Константинов бяха посо-ч-исл-иБосилеград, която 
към 250 члена мина под знак 
на решителност да сс премах- активността на комунистите, 
не сагашните паоивизация и Той изтъкна, че съществу-

гори 
и пропуски.

Въпросът за междуоозбни- 
те отношения в колектива не 
датира от вчера. Той е посто
янна тема от основаването на

чени главните причини за не
в по

ват ясни противоречия между 
обществените и личните инте 
роси. Последните са ярко из
разени при мнозина комунис
ти, някои от К01ИТ0 са намират 
и па отговорни ръководни по 
стовс в комуната. Такива ко
мунисти дават съпротива на 
демократизацията на отноше
нията в редовете па Съюза на 
комунистите.

Болшинството членове на 
ос казва по -нататък в 

анализа формално участвуват 
в работата на партийната ор
ганизация, а нс действуват по 
-съществено и в трудовите си 
организации. Тук става въ
прос за нсзаинтсресирдпост, 
която има за последица се

мки-г към активно решаване
на въпросите.

Сурдулица

ПРЕДЛОЖЕНО НОВОТО 

СТАТУТАРНО РЕШЕНИЕ
ск6 нови първични организации 

е Сурдулица за сметка па мло 
гочиолените партийни клоно
ве, а Общинската коифереи- 1 
ция на СК в бъдеще да бъ
де съставена от 80 члена вме
сто от 115, колкото е брояла 
до сега, партийните клонове и 
първичните организации щс 
избират директно свой секре
тар, заместник секретар и ка
сиер, а ОК СК щс ос състои 
ка-кто и до сега от 15 члеяо-

Т-ези дни се състоя съвмест 
но заседание на Общинския 
комитет на СК и на Комисия
та за статутарми въпроси при 
ОК на СКС в Сурдулица. Бя
ха разгледани предложението 
на статутарното решение на 
общинската организация на 
СК и основните идейно-поли
тически становища и крите
рии за превеждането на пред
стоящите избори в СЮК. Съ- 

въпроои разгледани и

Бабушница

ПОВЕЧЕ МЛАДИ В РЪКОВОД
СТВАТА НА СКСгалшата паоивизация.

Не съществува единство по 
много особено важни общест
вено ^политически и стопански 
въпроси в комуната, 
зова винаги присъству-ват ме
ждуособиците и отдалечаване 
то от динамичната роля

След провеждането на об мед е леки производители, 
щинска конференция на СК ь 
Бабушница сс разви оживена изнесе доклад Петър Ранге- 
лолишичеока дейност в Звои- лов, секретар на местната ор 
ски район. Разви ое оживена ганизация на СК. Между дру- 
предизборната активност в ме гото, той изтъкна, че избори- 
стните организации и активи- тс е СК са удобен момент за 
тс на Съюза на комунистите проверка на активността на 
като ос дава пълна подкрепа членовете и тяхната привър- 
па решенията иа общинската жоност на борбата за стопан- 
чгонферсигция. На всички съ- ока и обществена реформа и 
брания се изтъква, чс в пред самоуправителни отношения, 
стоящите избори в СК в ръ- Приети бяха и критериите 
ководствата ще трябва да се е предлагането и кандидати- 
дадс място па младите, слосо 
бми и авторитетни хора Под- дството .в СК, обооновгшш вър

ху становищата на Председа
телството на СЮК и заключе- 

н‘ шията на ЦК на СКС.

По тези въпроси в ЗвонциВместо
щитс
иа заседанието на секретари
те/ на първичните 
цми на СК, партийните клоно
ве и местпитс организации иа

ве.
С разиокваието върху поме 

натите материяли в местните 
и първични организации 
СК трябва да сс завърши до 
13. т.м. и същите да сс окон
чателно донесат до 17 т.м. от 
Общинската конференция ин 

Изборите в партийните 
клооюве според плана трябва 
да проведат до края на деке
мври, а в местните организа
ции и в първичните до среда 
та на яиуарий 1970 г. Общин
ската избирателна конферен
ция да сс състои до началото 
на февруари 1970 година.

М. Величков

органи за- на
СК.на Идеологическо - политичес
кото образование на отделни 
комунисти е недостатъчно и 
като такова прочи за пълната

СК.
И на двете заседания встъ

пително слово даде Душан 
Стойкович, секретар на ОК на 
СКС Между другото той из
тъкна чс трябва да сс зало
жим да запознаем членовете 
иа СЮК с матсриялитс, да сс 
разисква върху тях и да сс 
съберат предложения за из
менение и допълнение на пре 
дложеното сгатутарно реше
ние. В предложеното решение 
се предвижда оформяване на

СК. идейна ш1гажираност на пар
тийната организация.

Разискванията райето на членове на ръково-потвърдиха 
онова, юосто вече бе казано п 
анализа. По-опоциално ое из
тъкна значението на активно 
то действуваше на комунисти
те в трудовите организации.

чертала ос, чс с необходимо
па осло п ръководствата 
Съюза на комунистите да се 
избират пай-напредничави зс- К. Ггоров
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ФОТОВИТРИНА1АКТУАЛНО
трудничество, ще е изгоден за 
наслешието от двете комуни. 
А тази първа крачка може да 
ни отведе към много по-здра
во и широко сътрудничещ в 
областта на културната рабо? 
та, между трудовите и между 
обществено - политическите о- 
рганизации. Нали всяка връз
ка между комуните днес е и 
желана, и полезна?

* Всичко това го пишем, 
като изхождаме от опасение
то, че могат да се забравят ра 
зумните изказвания по време 
на действително хубавата срс 
ща с гостите от Александро-

ДА НБ ЗАБРАВИМ 

ДУМИТЕ
сандровашкото предприятие 
„Виножупа" и кооперация 
Сточар'' биха могли да вли

зат в значителни търговски 
сделки, отнасящи се до изку- 
па па малини и други плодо
ве от димитровградските пра 
изводители в срок, мерещ се

Между общините Димитров
град и жупоки Александровец 
през тази година бяха тапра- 
веки размеи ат и посе
щения на общински делега
ции. Съставът ата делегациите 
и двата пъти беше такъв, че 
осигури действително компе
тентни разговори за сътрудаш 
чеството между двете общи
ни в много сфери на общест
вения живот.

Преди две-три .седмици, ко- 
гато делегация на Александро 
вац посети Димитровград има 
хме възможност да чуем рад 
ващи изказвания, които съдера 
тено предадени се състоят в 
следното:

* Двете общшш ще насто
ят да поддържат здрави сът
руднически връзки във всич
ки области на живота.

,■

вац.
А опасението пи идва от е- 

дин минал вече опит Димит
ровградско да сътрудничи с 
Босилсградската комуна, 
зи опит стана преди няколко 

Направи се поссщс-

С ГОД1ШИ.
♦ Разбира се, не само това 

е възможността. Колкото и ма 
лък да е районът на. Алексан 
дровац, той може да бъде по 
требител и на ред други дими 
трошрадски изделия — папри 
мер иа конфекция, на гумени 
стоиш, па мебели и друго.

♦ От друга страна и Алск- 
сандровац има какво да пред
ложи па Димитровград, 
първо място световно изврет-) 
пите жупаси ваша, които мал» 
ко досега са прониквали па та 
зи територия, след това пас-

+ Докато не се направи по- маптернйни изделия, грамофо 
задълбочен анализ има възмо ши плочи и друго.

♦ Не е трудно да се разбе
ре, че този стокообмен, като

алек- първа крачка па бъдещото съ

То-

годшш.
ние, имаше хубави надеждни 
изказвания — но шпцо не се 
реализира, макар че има и ну 
жда, и условия за тясно сътру
Д1ШЧСИ1С.

Та затова пишем тези редо 
ве — да не забравим думите

На си> т.е. да се поддържат кон
такти с Александропац и 
се тръгпс към реализиране иа 
приказваното.

да

М. Н. Нейков

Наши курсивижност от сътрудничество меж 
ду различните предприятия в 
двете комуни. Именно ЕДИН ВОЛ И

ЧЕТИРИ
ИЗКУПЧИКА

Каменица

ши хшт шшшш Това е един от шахтите край маяастирчето в Ди- 
Катс че ли коментарии не са иужни:

Неотдавна в село Карамани- 
ца, Босилеградско едновреме
нно отишли четири търгов
ски изкупчика: двама от тър
говското предприятие „Слога" 
и двама от долнотлъминската 
кооперация.

Когато узнали, че един зе
меделец в селото продава вол, 
веднага се намерили при не
го. Започнало остро надпрева 
рване кой ще успее да купи 
вола. На стопанина му дали 
първо 90.000 динара, а след 
това изкупчищгге покачвали 
цената. Когато я изкарали на 
130.000 динара видели, че ще 
загубят и отказали купуване-

митровград.
вратата са отворени, а шгхтът служи на децгта за 
игра.

да си купуват хляб. А колко 
много се измъчват ония хора, 
които идват тук на командире 
ска. Често пъти за парче хляб 
се тича по селото, защото в 
кръчмата няма хляб.

Значи, ако ое направи мал
ко по-обстойна сметка сигур
но е, че ще ое види, че коо
перативната хлебопекари,ица- 
та може да работи рентабил
но. Управителят на коопера
тивния клон другаря Тихомир 
Вистов ни каза, че засега хле
бопекарницата няма да се от
крие.

Трябва да ое вземе и един 
друг момент. Кооперацията, 
трябва да води сметка и за 
жизнения у ровен на своите, 
кооператори, а не само да се 
гледат печалбите. Затова е ну 
жно найнсе-ше да се проучи 
този въпрос по-добре и хлебо

Каменица като естествен це 
итър на селата във Виоок къ- 
дето се намира основното у- 
чилище, пощата, местната ка
нцелария, клонът на коопера 
цията „Сточар“, има 
от хлебопекарница. Тук воеки 
ден минават много хора 
страни, има работници от коо 
перацията, работници от Пре 
леейе, които би се снабдявали 
с хляб в Каменица.

Старата хлебопекарница бе 
закрита поради това, че би
ла нерентабилна.

Обаче времето от закриване 
то на хлебопекарницата до 
днес показа, че това твърде
ние не е вярно. Сега нуждата 
от кея нарасна още. повече. 
Тук минават и два рейса един 
за Пирот, а вторият за Димит

Може, обаче, да си предположим какво ще се
случи ако водата се загади.

Снимка: Павел Томовнужда

от

СОПОТСКИЯТ ДРЕШ НА УЛИЦАТА

ТО.
Така стопанинг. не успял да 

продаде вола, а изкупчицито 
безцелно загубили цял един 
ден в едно неразбираемо над- 
преварване.

Халал им вера работят хора 
та с голяма сметка!

* *
ВАЖНО Е ДА СЕ ПРОДАВА

ровград. Пътниците искат че-
хляб.сто пъти да си вземат 

Но, не салто те. И хората от 
виоочките села бяха свикнали

пекарницата отново да ое от
крие.

Б. Марков

Чудна е тази Босилеград аса 
търговия: всеки продава, кай 
вото си иска.

Например ако влезнете в ма 
газил с текстилни стоки пред-, 
лагат ви бира и други спирт
ни питиета. Отидете ли в ма
газините на гостилничарското 
предприятие „Кин стан" 
ви предложат да ат вземете и 
пирони!

Неупътеният сигурно ще се 
обръка от тази търговска ло
гика, но щом разбере каква е 
конкуренцията, ще му 
всичко ясно.

Разяснени причините за злополуката
при Весна Кобила

ШОФЬОРЪТ ПЕНЕ СТОЯНОВ БИЛ 

СЪРДЕЧНО БОЛЕН И НАПИТ ще

Съди ята-сл одовате л от Ок- промила алкохол. В съобще- 
ръжнмя съд във Враня — нието на опециалистите се из- 
Бо-жин Йогванович и замести тъква, че Стоянов бил пиян, 
кът на окръжния прокурор но това нямало решаващо зна 
Йован Стойкович тези дни съ чение за тази тежка катаетро- 
общиха, че са разяснени при фа. 
чините за тежката автобусна 
злополука гграт Беана кобила, Йованович, съобщи, че специ 
която се случи на 5 октомври, 
тази година, когато загинаха 
16 пътници а 39 бяха тежко

бъде Шт
й$Шшж* *

ШОФЬОРСКИ „ГРИЖИ"Съдията-следовател, Божин

алисти установили, че автобу 
сът бил технически изправен

Шофьорът Н. Н. от тран
спортното предприятие в Боси 
леград превозвал царевица на 
частни лица в едно сурдулиш- 
ко село и а* нашлащал както 
си искал.

и че съединителите на ко.рми 
повредени. лото и другите уреди правил-

Съобщеяогето на Института но функционирали, 
по съдебна медицина в Ско- Опоред досегашните сведе
ние потвърди, че злополуката ния не е установено ,че шо- 
при Барйе е станала поради фьорът Пене Стоянов се е ле 
това, че шофьорът Пене Сто- кувал. При такова положение; 
янов, инак хроничен сърдеч- изтъква заместник-окръжния 
но болен, по време на возене обвинител Йован Стойкович, 
то получил тежък 
удар. При злополуката. Стоя-

Разбира се парите 
си слагал в джоба. Хората ви- 
дяли, че им е „тарата по-скъ
па от маслото" и поискали об 
яснение от транспортното. От 
говорните пък от транспортно 
то поискали пояснение от шо 
фьора. На разпита 
че нямал „зли намерения", но 
че „забравил" да предаде па
рите в предприятието!?

Ч: п
Вършитбата завърши 

на в Камениц 
оопотската ко 
стои на сред 
ница. Дали това

отдав 
а дрешът на 

перация
Присъствието 

бва да бъде добър 
кооперацията „Сточар“ от Ди 
митрвоград, че сопотчани 
слят

на дреша тря 
сигнал на&

сърдечен остава в по-нататъшното изди още
селото в Каме- 

е нехайство
или нарочно те оставиха 
ша за да работят и

рване да се установят още ня
кои данни за здравесловното 

Освен това в кръвта на Пе- състояние на шофьора Пене 
не Стоянов са намерени 1,40 Стоянов преди злополуката.

тоя казал. ми-
н през идущата година 

тук да участвуват във • вършит 
бата.

нов получи тежки повреди на 
вътрешните органи.

Дре- 
през ид-В. в. ната година тук.

Снимка: Б. Марков 
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ПЕТЪРЛАШ ДО НОВА ГОДИНА Криминалн» хроника
■ ■ I Ограбен магазинът на 

»Сточар« в Т. Одоровцищц щт т -
ш

През нощта между 1 и 2 де нямало. Следствието е в тече-
лица ние, но крадците все още са 

на „Сто“ '
камари т г. неизвестни 
ограбили магазина 
чар“ в село Т. Одоровци. След 
първия преглед е установено, 
че са откраднати стоки на сто 
йност от 3.000 динара. Крад
ците разбили и касата, къде
то се съхранява дневният па
зар, но за щастие там пари

м.,'
неизвестни.
ЗЛОПОЛУКА ПРИ ЖЕЛЮША 

На пътя Димитровград—Пи 
•рот при Желюша на 27 ми
налия месец стана необикно-
вена злополука, в която е за
гинала само една крава. Сблъ

ПИРОТСКИ ВЕЛОСИПЕДИ В ^ТУРИНГ‘Гкой^б<^рм^гвм 
НИШАВА Фриц Ханк от Франкфурт на

Майн и кола с животинска тя 
га на Грозда Димитрова от с. 

рибо- Гсиндол.
Злополуката е станала по 

вина на Грозда Димитрова 
тъй като по пътя Ниш—Ди
митровград е забранено дви
жението на кола с животин-

. г ’ ■ ■

1Преди няколко дни Алексан 
дър Гогов, работн.ик от оело 
Градини по време на 
лов в Нишава намерил трц 
велосипеда хвърлени в река
та. Той веднага осведомил Се 
кретариата на вътрешните ра 
боти в Димитровград, който 
само сшед два часа установил, 
че велосипедите са ообстве- ОТКРАДНАТ МОТОЦИКЛЕТ 
ност на Смиля Митич, Джор
дже Панчич4 и Петар Йоцич 
от Пирот и че са им открадна

'•"..V

Има изгледи до Ноза 
■на да

г од и -
езетнат електрически 

крушки и в село Петърлаш.
пр едп риятието 

„Прадня“ от Димитровград се 
е споразумело със селото

... ОСВЕТЛЕН чаоо и токът да потече и в Пе-
търлаш.

__ Теза ще е първото оело в
ЕО, но се очаква да се пр.кклю Забърдие, което се електрифи 
чат. и другите. цира. Съседната Радеииа, коя-

Но не само уличната мрежа то едновременно с Петърлаш 
тряоза.да се завърши. Има бе подела акцията, сега изо- 
ощч, работа и по електропро- става доста, макар че иконо- 
вода, а съхцо и на трафопсста мическите условия на това се 
за селото. ло са сравнително по-добри.

Неотдавна

да ока тяга.изгради уличната мрежа в се
лото до 15 декември т.г. Ця
лата работа ще струва около 
3,5 милиона стари динара.

Засега от 80 семейства уча
ствуват в строежа 51 семейст-

В Димитровград на 28. 11. 
1969 бил открднат мотоцикле
та на Давило Джорджевич, 

ти на 22 ноември по време на работник от Полска Ръжана, 
едно представление в Пирот.

Следствие е в течение.

Но най-късно до края на де 
кември може да се оправи вст» м. н. н. Мотоциклетът бил оставен на 

улицата Маршал Т.ито пред 
НАКАЗАНИ ФАЛСИФИКАТО- магазина на „НАМА“. Возило

то е намерено на 29 ноември 
Пирот, повредено, тъй като

Инициативи РИ НА ПАСПОРТИ
в

Съдията за нарушения в Ди 
митровград Павел Тодоров з 
наказал тези дни Мохамед Ад- 
ман от Истанбул и Айладин 
Фетия, също от Истанбул 
по 120 динара зарад фалши
фицирани паспорти, с които 
иокали да отидат на работа в 
Западна Германия. Алайдин е зидар от Димитровград се от- 

за фалшифицира- бил неотдавна в Ниш в една
парче

крадецът паднал с него и се 
наранил.

Крадецът още не е открит. 
Следствието е в течение.

С ПАРЧЕ БУРЕК — 2 450 ДИ
НАРА

Водопровод и в Градини?
След Желюша Градини е 

второто село в Димитровград
ско, което се нае да построи 
водопровод, за да реши един 
твърде жизнен въпрос — во
дата. Инициативата, която ви бил да улесни своите съселя- 
наги заслужава похвала.

От местността „Бара“, къде Читателят Младен Владими 
то се прави каптажа, до пър- ров ни обажда, че ръковод
ните домове има към 200 ме- стеото на местната общност 
тра дължина. За да се доведе щяло да си подаде оставка. А 
водата, спроед груби изчисле гражданинът Велин Нацков 
ния градинчани е трябвало да ще трябва да даде отговор 
дадат към 300 трудодни и пред съответните органи за 
над 300 хиляди стари динара, своите постъпки.
Дебитът на водата е 7 литра Сега и ние да се питаме: 
в минута, което е съвсем до- действително какви хора сме 
статъчно да задоволи нужди- ние, когато не уважаваме о- 
те на около 60 семейства, кол ния, които сами избираме. И 
кото участвуват в тази акция, защо едно ръководство да си

Когато ги посетихме, десе- дява оставка, зарад един свое- 
тина души усилено работеха 
на каптажа, защото тяхното 
желание беше водата да по-

в която освен средстза и ра
ботна ръка се влага огромно 
желание и ентусиазъм. Това 
ли е благодарността към пре 
доедателя, който се е нагър-

волен гражданин. Ако гражда 
нинът е имал съмишленици, 
тогава може и да има оправ
дание, .но ако е сам, нима ед
но строго наказание от стра
на на компетентните няма да 
бъде решение.

Впрочем акции няма без 
трудности и неприятности. 
Градинчани трябва да бъдат 
доволни, че са второто село в 
Димитровградско, което си 
построи водопровод. Епизо
дът с коритата ще завърши, 
а селяните ще бъдат доволни 
от своя председател и от себе 
си, че са успели да решат е- 
дим важисн жизнен проблем 
— да си доведат веда.

Богдан Алексов, работник—

заявил, че
не паспорта е заплатил в Тур закусвалня и (поискал 
ция 400 туроки лири. Досега бурек. Докато чакал на опаш

ка — непознат крадец му от-
2 450

ни? съдията за нарушения е на
казал над 120 души с фалши- краднал портмонето с 
фицирани паспорти, предимно «оии динара.
граждани от Турция, Алжир. Така Алек(?в останал и без - 

„ „ пари и без бурек. Крадецът
Йордания, Сирия, Гърция и още не е открит.
Австрия. Цветно Боянтгч

Тъга в селото на 

рудничари - печалбари
В този ноемврийски ден Ра

кита осъмна завит в гъста мъ козист, не поиокал да отива 
гла, със ситен студен дъжд и на боледуване, но като брига- 
гробна тишина. Радиоапарати- дир на подземен ход в Май
те бяха заглъхнали. Само от данпек, широк шест и висок 
време на време болните пла- също шест метра, поискал да 
човс на роднини и близки на изпълни овоя план и да се 
Зарйе Спаоош, трагично заги- отдължи на обществото. Но 
иал рудничар-специалист, на- за съжаление, тук и намерил 
рушават тоя странен покой. В края. Хората от Майданпек 
селото се тълпяха групички кръстили и ходника с негов<) 
хора около дошлите на погре то име ... 
беиието му другари и прияте
ли от РШ „Връстник , строеж сдвя ли помни по-полямо пог 
на Мамданпск. Печал сякащ робално шествие: над 500 ду- 
сс бе вмъкнал с още по-голя ши покрусени! бяха тръгнали 
ма сила, защото преди шгкол- заишаги да се разделят от до 
ко годил ги от същото семей- брия човек. От всяко рудар
ски'0 бепгс загинал още един семейство в селата на Зво 
член в рудника „Връшка чу
ка“. Преди Питко Спасов, а е- 
то сега и по-младият Зарйе 
Спасов...

в инвалидна пеиоия, като силитече час по-окоро.
Тези дни обаче в редакция

та пристигна писмо от Мла- 
ВЛАДИМИРОВ, койтоден

разговарял с Любомир Пей
чев, председателя на местна
та общност в Градини. Той 
също ни обажда, че акциите 
по изграждането на водопро
вода се провеждат успешно и 
че някои от заинтересованите, 
какъвто е Пера Горчев, да
ват значителни средства освен 
работна ръка. Така тоя гра- 
динчанин дал 80 хиляди ста
ри динара. И всичко било ус- 

зашършено. Останало

Занемялата Тоя ден Ракита

пешно
само да ое купят коритата, за 
щото долу в селото вече има- 
ло две, но едното било счу- 
пено. Тъй като нямало сред- 
ства, било решене да се пре- 
несат две корита от чешмите 
в „старо“ Градини, където и- 
мало повече корита и. където 
броят на селяните постоянно щ 
намалявал. Но когато 
ли да вземат коритата, граж
данинът Велин Нацков се съ
противил, дори щял да преди 

побой. Освен че обиж-

нско имаше попе по двама ду 
ши... А имаше и такива, кои 
то бяха дошли чак от Раша, 
които са заплащали и по сто 

А всички ш опис шком изказани хиляди стари динара път, са- 
думи на групи и групички се мо да дойдат. Отделно бяха 
свеждаха до топа какъв е бил телеграмите, които летяха на- 
животът на тоя 44-годишен ра длъж из овста, чак до Азия 
ботаник. Той не само беше до- и Африка и обратно — оттам 
бър работник. За това евмде- до Ракита. Хората бързаха да 
телствуват много грамоти и по споделят тъгата, че споделена 
хвали, отличия и признания. та тъга като че ли по-малко 
Кил с и ударник, а почти ви- боли. Хората см обаждаха, че 
маги и навсякъде го приема- са загубили още един човсю 
ли в работнически съвети или приятел, близък. И помощ за 
като председател, или като почна да пристигна до семей 
член, управителни отбори, син ството, макар че тук не го ечи 
дикалнитс организации. Така тат за бедно. Други разказват, 
е било е рудниците на Алск- че хората, които не могли да 

и в Йелашница, дойдат на погребението два

т

^1отиш-

звика
дал председателя на местната 
общност, 
най-заслужения за построява 
него на водопровода, той го 
предизвиквал и щял физичес 
ки да го нападне. Благода
рение на самообладанието на 
предоедателя на местната об; 
щност воичко завършило бла 

не станал

юойто впрочем е

сипац, така
Септоки рудник, Ерма, В.ръшка дни не отивали на работа, жа 
чука, РГП „Връдимк“, Голеш лейки по тоя начин, за 
и други. Със заработените па- трудолюбив и верен приятел.

Л мъглата, дъждът и намръ
щеното небе като чс ли под
силваха тази човешка тъга по

тоя
по-гополучно

бой.
ри по рудници прехранвал и 
учил децата си, а в селото е 
направил най-толямата къща. 
На три дни, преди да отиде

И сега изтиква въпросът: 
нима зарад нсобуздаиостта на 
един праждалгип може да се 
провали цяла акция, която 
продължава седмици наред и

човека.
Камен ГюровРабота на каптажа.
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бележи, че за тежа от никого 
не е търсен озчет, пити 
някой е взет иа отговорност. 
Всичко сякаш е паднало в за 
брава.

пъкСтоян Станков, съюзен представителИнтервю със

Културата се нуждае от всеобща подирела
дългосрочна програма, 
да бъде съставна част на сред 

на общината 
и своята организация, структу 
ра и дейност да насочи в то
зи смисъл.

Дали е създадена култур- 
общност в обхцииата,. 

ако не е защо и какво се 
предприема в тази 
ка?

Дали досега сте говорили 
в Съюзната скупщина за 
проблемите на културата 
на народността, а ако не 
сте, какво бихте 
кога»го бихте взели дума?

коятоДали културно - просвет
ната общност с досегаш
ната си дейност е оправ
дала
и какво трябва да се ме
ни, относно усъвършава в 
нейната работа?

казали.
ИМАЙКИ ПРЕДВИД АКТУАЛНОСТТА НА КУЛТУР

НАТА ДЕЙНОСТ В БОСИЛЕТРАДСКО, живото РАЗИСК
ВАНЕ ВЪРХУ НЕЯ, ОБЪРНАХМЕ СЕ ДО СТОЯН СТАН
КОВ ПРЕДСТАВИТЕЛ В СЪЮЗНАТА ПРОСВЕТНО - КУЛт 
ТУРНА КАМАРА ЗА МНЕНИЕ. ПОМЕСТВАМЕ ОТГОВОРИ 
ТЕ МУ.

непорочния план
своето съществуване Проблемите на културата на 

(народностите ще се намерят 
иа дневен ред на Културно- 
просветната камара на Съюз
ната скупщина 
полугодие 1970 
ките на приемане резолюция 
на културата върху самоупра- 
иителни основи. Разбира се, че 
работата върху тоя въпрос, 
няма да се изчерпва само с 
мненията и становищата на 
народните представители, но 9 
нея ще бъдат включени всич
ки културни дейци и заинте

ресовани граждани, 
чрез широко разискване за по 
ложението и проблемите на 
културата ще изнесат 
становища и погледи, 
ще допринесе за осъществява 
не на самоуправителен дого
вор в програмата и акциите в 
тази твърде важна и сушил
на област на нашия обществе
но-политически живот. Моята 
работа и разискване в тази де 
йност няма да изостане и ще 
се основава върху досегашни
те и новите ми съзнания за 
най-подходящите начини, фор 
ми и пътища за развитие на 
културата в общоюгославски 
рамки, в републиките и при 
бройни и малобройни народ
ности, каквато е българската

през първото 
година в рампаОформената през 1960 годи 

културно-просветна общ-: 
пост в общината, като основна 
институция и фактор в култу- 
рио-забавната дейност, е по-) 
лагала максимум усилия Да 
оправдае съществуването 
Тя е предприела редица иачи- 

които не са останали

па насо-Какво е сегашното култур 
но положение в босилегра 
дската комуна и кои са 
причините? Още през началото на ап- 

прил, тази година, на заседа
ние на общинската скупщина 
беше наименован 'инициативен 
отбор от седем членове с цел 
да се проучат възможностите 
за създаване на самостоятел
на общинска, относно между- 
общиягока културна общност. 
Инициативният отбор е тряб
вало до 20 април да устрои уч 
редително събрание, за да се 
образува културна общност, 
която да започне с редовна ра 
бота от 1 май.

За съжаление, никой нищо 
предприел досега и Бо

силеград е една от общините 
в Сърбия, която няма култур 
на общност. Ако погледнем съ 
става на инициативния отбор, 
в който влизат по-добри про
светни', обществени и култур
ни дейци, тогава е неразбира
емо защо тази задача не е из 
пълнена. Интересно е да се от

си.
Сегашното културно положе 

ние в нашата община трябва 
да се наблюдава в рамките на 
общото икономическо, сто пан 
ско и нрооветно положение, 
които определят съдържание
то и формите и общият стан
дарт на културата. Тъй 
става дума за твърде изоста
нала и стопански неразвита об 
щина, логически е, че култур
ният живот и неговите атри
бути са твърде ограничени. А- 
ко културната ситуация върве 
ше под крак с образованието, 
например, щяхме да бъдем 
доволни. Обаче, видимо е ос
трото несъглаоуване измежду 
стандарта на просветата и кул
турата — по отношение на ка 
дри, обекти и финансови въз
можности.

ГЬрез последните две години 
републиканският фонд за кул-: 
турата дава по няколко мили
она стари динара за набавка 
на книги. Тази година тази по 
мощ възлиза ка 6,5 милиона 
стари динара, които главно 
ще се .използват за набавка 
на книги, културно' сътрудни
чество с останалите народнос
ти, за гостуващи културни дру 
жества между комуната и дру
ги и пр. Веднага се поставя 
■въпрос: ако се купят книги 
иа югославски и български из 
дателства' какво може да се 
предприеме когато и същест
вуващите помещения не мо
гат да приемат сегашният} 
фонд на книгите?

Самодейността няма своя 
традиция и всички опити тя 
да се раздвижи, дори и в са
мия град, не успяха, без ог
лед че за това се застъпваха 
културно - просветната общ
ност, младежката организа
ция, просветните работници, 
синдикатът. Драматическата, 
хоровата и фолклорната дей) 
ност все още се развива в ра
мките на 'ученическите групи 
по училищата. Филмовият ре
пертоар, диктуван от лошо фи

нашия,
без резултат: осъществени са 
различни гостувалия и срещи 
с културни дружества от съсе
дните общини, 
кило-залата и набавен инвен
тар и нова лоипоапаратура, от
крито читалище в Босилеград 
и в по-големите центри в ра
йона на общината, устройва- 

са фестивални манифеста-: 
ции за Деня на младостта и

които

поправена е
своите
коетокато

ни

пр.
Културно-просветната общ

ност обаче постоянно е била 
изправена пред финансови за
труднения, нерешен кадров въ

не е
Стоян Станков

наиоово положение е слаб. 
Взимат се но-евтиии и худо
жествено по-слаби филми, ко
ито създават определен вкус и 
отношение на зрителите към 
тоя вид изкуство, което нана
ся големи вреди, особено на 
младите.

Общинската ^скупщина, до- 
колкото и позволяват матери
алните възможности отделя 
финансови средства за култур 
ната дейност. Към тях трябва 
да прибавим и аредствата, ко
ито дава Републиката, с кои
то само частично се решават 
нарасналите проблеми на. кул
турата, или така да се каже, 
запазва културните дейности 
на ниско равнище.

В развитието на културата и 
някои (институции, следовател
но, не 'съществуват онези ос
новни регулатори — система
тично от, и план за един по- 
дълъг период: да се знае ка
кво се иска и какво от това 
може и докога да се осъщест
ви. В периода на подготовки 
за приемане на новия средно- 
срочен план за развитието на 
общината (1971—1975) и кул
турата трябва да заеме място 
с една реална и стабилна .про
грама и най-сетне да се н.апус 
зге живуркането, а и култур
ният живот дейно да се вклю 
чи в съвременните течения на 
живота в комуната.

ирос и забележителна незаин
тересованост на най-отговорни 
те за работа на културно по
ле. Но културно-лрооветната 
общност би трябвало да има

Мини коментар народност, намираща се ком- 
плетно или частично в 5 общи 
ни на СР Сърбия.ЧИТАЛИЩЕТО ДА Е ОБЩА ГРИЖА

Ст. Н.* Републиканската общност за култура е отпуснала 
на Димитровградско пет милиона стари динара за развитие 
па културната дейност в комуната.

* Около два милиона от тези нари са отделени за чи
талището, предимно за купуване на нови книги.

Ф Са тези пари, след успешната акция за събиране на 
книги от дарители през миналата година, броят на книгите 
ще се увеличи значително. Това значи възможност за про
никване на книгата и по районните центрове в комуната, 
което е планирано отдавна.

* Чува се обаче следното:
Читалището няма достатъчно рафтове и част от сред

ствата му трябвало да отидат за инвентар. Това значи, че за 
толкова по-малко ще са книгите, а тогава може би селата 
пак ще останат без читалища.

* Читалището е нужда на всички хора — на селяни, 
работници, служещи и на техните деца. Ако, е така, може 
в съвместна акция предприятията от града да понаправят 
поне част от нужния инвентар и да го подарят на читали
щето, за да му спестят нари за нови книги.

ж Това ще е голяма помощ. И знак на грижа за чи 
талището и за хората, които имат нужда от културно и друг 
вид издигане.

* Може би синдикатът трябва да подеме иннмциати-м. н. н.

ВНИМАНИЕ!
Новогодиш
ният брой на 

»Братство» е с 

цветен кален
дар.

Направете 

си поръчки на 

време
вата.

§I 

!

^ НА ПЪТ за Синтра Байрон се спречка с дру
^ гите. Не можеха да се разберат по кой път да 
$ се върнат. В такива случаи особено го сърдете 
^ това, че винаги в очите на прислугата виждаше 
^ съгласие не с неговото, а с чуждото мнение.
N Щом минаха вратата на парка, той ги на-
$ пусна. Беше неделя. Отнякъде долиташе щум. 
$ За да му мине яда, затича, размахвайки по-къ- 
$ сия си куция крак. забравил, че изглежда сме

шен като тича. Пред него се откриваха все нови 
и нови тераси, нови пътшца и все по-широк кръ
гозор: дванадесет мили зелена равнина, обгра- 
дена от пояса на морето и безкрая на небето. 

^ Не чувствуваше усилие. Струваше му се не че

Скитайки по тези пътеки, врязани в стари 
крепости и с постоянен изглед към далечни гра
дини и морето зад тях, срещна неочаквано едно 
момиче на неопределена възраст. Стоеше на ръ
ба на крепостта край една малка, запустяла ку
ла. Появи се пред него неочаквано, 
пратено отнякъде, от някого, някаква поръка. 
В чиста рокля от бяло платно, с маково полуаф 
риканско лице, малък нос с широки ноздри из
даващи непосредственост, и с умни, пълни 
здраве и веселост очи. Тя поздрави чужденеца с 
неразбрани думи, съвсем свенливо и тихо, но в 
гласа и жеста й имаше нещо повече от обикно
вен поздрав, макар че не знаеше какво е. Отго
вори и спря. Спря и тя. Полюляваше се бавно 
и го гледаше усмихнала, право в очите влаж- 
неики с език сухите устни. Няма нищо по-въл- 
нуващо от устните на тези португалски жени. В 
тях има нещо и от растителния и от минерал
ния свят. Неправилни като случайно разпукнати 
плодове, те показват от каква гореща, тъмна и 
сладка кръв е вътрешността на това дребно, уз
ряващо тяло. Едва в краищата са модулирани 
леко като устните на жените от кавказката раса, 
но и тези кътчета се губят в неопределена сян-

колкото още ги имаше. Защото отвътре цял бе
ше вИво| V 

Андрич
Н&Ш ,

БАЙРОН В СИНТРА
огън. Струваше му се всичко, което' съ

ществото му винаги е търсило, и нещо много 
повече, е намерил сега на тази зелена височина. 
Непознатото зло, което го прогони от Англия и 
го шибаше по света, като че с умисъл го е дове
ло тук.

като че из-

Над двойната бездна — тази от светли скали 
и зелени падини и другата: от всичко, което ни- 
зо е допустимо, пито е възможно, но което е 
негова вечна жажда — неговото въображение, 
възбудено от високия въздух и близостта на же
ната, летеше със смъртоносна бързина. В мъл
ниеносно—сините видения, които се разпалваха 
върху това малко творение, Байрон за пръв път 
имаше всичко онова, което мечтите му обеща
ват, което

със

жените никога не дават и което жи
вотът постоянно ни отнема. Всичко това прели
таше сега през него заедно с развихрения пулс.

Но веднага след това той гасеше всяко же
лание и с някаква освободена нова и светла ми
съл, обхващаше това живо и засмяно човешко 
творение. Тази мисъл го изпълваше с някакъв 
безкраен срам и смущение, с безгранично ува
жение към човешката личност, 
жива светиня.

И през цялото това време престъпвяше на мя- 
или бавно обикаляше момичето, което пък 

непрекъснато се обръщаше към него, без да 
отвръща очи от неговия поглед, дебнейки всяко

11 най-голяматака.
Мислеше : сигурно изглеждам страицно сме

шен и несигурен, като човек 
ния. С всички сили се мъчеше 
грижно и непреднамерено. С всички

^ се изкачква, а че расте. Никъде — ни жива ду- 
$ ша. Дори птица не се обаждаше. Мислеше: най- 
$ сетне, ето една земя където самотата е весела!

с неясни намере
ла изглежда без-

сто

I сили — до-
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Събор на просветните работници в Бабушница
пк СЪОБЩЕНИЕРобота и за неквалифицираните преподаватели! на издателство „братство“

Осведомяваме заинтересованите от българската народ
ност, независимо от това къде са настанени в Югославия, 
които се занимават с литература, научна и публицистаще- 
ска дейност, а имат подготвен труд за печатане или подгот- 
вяването му е към крал и желят той да бъде издаден през 
1970 година, че могат да го предложат на Издателство 
„Братство", за да влезе в плана.

Също така свои трудове от посочените по-горе обла
сти могат да предложат и културни дейци от всички нацио
налности и други народности в Югославия, които пишат за 
проблемите и живота на българската народност в Югосла
вия.

Преди известно време в Ба- 
бушница ое състоя събор на 
гароаветиите работници. На съ 
бара присъсшуваха и предсе
дателят на профсъюзната ор
ганизация на обществените 
дейности в СР Сърбия — др. 
Пантелмч, директорът на трос 
ветно-педагогичеокмя завод в 
Ниш, Радомир Костич — съю 
згаият представител на просвч 
тно-културната камара — Дра 
гутин Пейчич, председателят 
на общинската скупщина, се
кретарят на ОК на СКС, сек
ретарят на ОС и др.

На Тоя събор бяха разгле
дани въпросите: как се оценя 
ват учениците (лектор 
Костич от Ниш), финансовото 
положение на учебното дело 
в района на общината, както 
и новият начин на финансира 
не в образованието на СРС —

образложение даде др. Панте- на падагогичеокмя завод. Той 
лич. В изказването си другар- същевременно изказа изнена- 
ят Пантелич изтъкна, че про- дата от интереса на просвет- 
скгьт за новия закон за фи- ните работници в тази общи- 
наноиране изхожда от уравни на, отделно за работата на ак 
лавка, поне в стартните осно- тавите на специалистите, 
ви, в цялата република, така
че да не ое случва просветни- та недостигат помещения по 
те работници в слаборазвити- ученик, нагледни средства и 
те краища да получават по- учебни помагала. Доколкото 
малко от ония, които работят става дума за личните доходи 
в стопански развитите, както те не са еднакви със съседии- 
и по отношение на материал- те общини, с Димитровград на 
иото състояние на училищата пример, но с оглед възможнц 
и останалите разходи. стите на общината, са добри.

Очакваше се, че именно въ- Разбира се, ако ое обърнем 
рху това най-много ще се ра- назад и погледам как са дви- 
зиаква., обаче дискусията се жили, то и Бабушнишко е по
разен върху проблема за оце- добре в отношение на други 
няване на учениците. Бяха из общини. ' ,
неоенм различни забележки и 
методи на оценяване, но на
края бяха приети заключени
ята.

Бе съобщено, че в община-

ГТредлагането на трудовете може да .стане чрез изпра
щане на ръкописа, написан на пишеща машина в три ек
земпляра или чрез писмени заявки, които трябва да съдър
жат следните основни данни: име на автора, от коя област 
е трудът (литература, публицистика, наука), как е заглавие
то му, колко страници ще има като ръкопис, написан на пи
шеща машина.

За чистещите се към българската народност условие 
е да се на български език, а за другите на сърбохърватски.

ДР-

Накрая бе поставен въпро
са: как трябва да се постъпи 
с опия просветни работници, 

които даде директорът които през март идущата го
дина, според силата на зако-

----------------- на за основните училища, за,
рад липса на квалификация, 
трябва да получат уволнения. 
Всички дискутанти търсеха от
говори, като изтъкваха, че не 
може да ое приеме след десет 
и повече години работа на е- 
дин просветен работник да се 
уволни, а преди това да не му 
е дадена възможност — оообе

македонски или словенски.
Ще бъдат приемани и народни умотворения, събра-

само в по-малъкни в Димитровградско и Босилеградско, 
обем — до 60 страници на пишеща машина. Заявките тря
бва да стигнат в издателството най-късно до 15 декември 
1969 година, за да влязат в издателския план от страна на 
Издателския съвет и Съвета на трудова общност. По-къс
но предложени трудове няма да се приемат за печатане 
през 1970 година, а само за следващата.

\
КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

МЕЖДУ СЪРБИЯ, ХЪРВАТСКО 

И СЛОВЕНИЯ

Издателство „Братство"

300 години
Хърватски народен театърно зарад липса на средства — 

да ое дошколуват. Нарочно, 
зоогато ое има предвид, че и- 
меотно тези учители са били 
носители на културно - обще- ;>г у; 
огнена - политическа дейност.
Бе съобщено, че върху това 
се работи и за такива просвс . ' 
гни работници работа трябва 
да ое търси. В образователна1 
та общност считат, че никой 
а:е трябва да остане без рабо- 
та, а ако не се намери рабо
та, то те трябва да получаващ т 
лични доходи. Понеже никак ’] 
не е съвместимо, от една стра <] 
на да получават признания и Щя 
похвали, а от друга страна, да И* 
го оставим без работа. Това Ш| 
съобщение бе поорещно от) ЙЦ 
присъствушащите с аплодисме В 
нти.

рс-ю-просветната общностКултурно-прост е таат а общ
ност в Сърбия организира 
прзпътузане на културните де 
йци от Сърбия и СР Слосения 
и в СР Хърватско.
Това е първото в редицата за 

планувани пропътувания в ос 
таналите републики, което й- 
ма за цел да запознае култур 
ните дейци в Сърбия с основ
ните направления в културна 
та политика, работата на ва
жни културни институции, кц 
нхретим културни акции и ця 
лата организация на култур
ния живот в Хърватско и Сло
вения, както и обмен на опит 
и междусобно запознаване на 
културните дейци от тези ре
публики.

Про пътуването ще трае от 
7 до 13 декември тази годи
на, а участниците са около 
шестдесет културни дейци от 
Сърбия, главно представители 
на общинските културно-прос 
ветяи общности, общинските 
културни общности, работни
ческите университети, култур- 
зште домове, библиотеките, ка 

представители на репуб 
лиясанските организации. Син
дикалния съвет. Социалисти
ческия съюз, Секретариата за 
образование и култура, Култу

ДР-
Програмата на пропътува- 

нето е съставена на взаимен 
договор между представители 
на Просветния събор в Хър
ватско, Съюза на културно- 
просветните организации 
Словения и Културно-прсювет- 
ката общност в Сърбия, а д 
нея се предвижда обиколката 
на градовете Ооиек, Иванград 
Загреб, Любляна и Кран и по
сещение на културни 
туции (театри, библиотеки, ра 
ботнически университети, кул 

художествен и

:

В

инсти-

турни домове, 
галерии, музеи и под ), памет
ници на културата и общество 
ни институции, където ще се 
водят разговори за организа
цията и дейността на театъ
ра, самодейността, културата 
на селото, дейността на работ 
етическите университети и биб 
лиотеки и проблемите на кул 
турната политика на републи
ките.

На събора присъсшуваха 
всички пенсионирани просвет
ни работници, които са рабо
тили в района на общината и 
пред и след войната. Съборът) 
единодушно прие решение на 
поичжи да се даде подарък — 

Очаква се, че участниците признание ръчен часовник, 
на това пропътувано ще се о- Слод това присъствуващите 
богатят с още един полезен изпратиха телеграма до народа 
елит въз основа на познания- иа южен Виетнам,® която бе 
та, които ще получат и което изказана пълна подкрепа на 
ще им ползва за по-нататъш- тяхната оовободителна борба, 
ната дейност в областта на ку

След две години и девет месеци Хърватският наро
ден театър започва отново работа в ремонтираното здание. 
Това е един от най-добре обзаведените театри не само у 
нас, но и в Европа. Зданието е изцяло реставрирано, и мо
дернизирано с елсктроакустични, климатични, сигнални и 
ТВ съоръжения.

На тържественото откриване на театъра присъствува 
ха знатни гости от нашата страна и чужбина, представите
ли на най-големите театри, журналисти, писатели и компо
зитори.

кто и

На снимката е зданието на Хърватския народен теа-
К. Гюров тър.лтурата.

съствиото й. В своя подпис имаше малка, едва ^ 
забележима черта, която означаваше жената от ^ 
хълма в Сшгтра. Лимонът, солта и малвазийско- Ь 
то вино означаваха нейното същество. Той мо- ^ 
жеше на обед с още двадесет други хора да | 
призове зелената Сшп-ра и нейпото Малко тво- ^ 
ренис, играейки си незабележимо с две зърна ^ 
сол между палеца и показалеца. Най-малко от- ^ 
криваше следата й в лицата, думите и жестове- ^ 
то па жените. ^

Докосването с нея, в сломена го лекуваше ^ 
И пазеше от всякакви срещи, от жешгге, от са- ^ 
мия живот. А в особено щастливи мигове пред ^ 
залез на морския бряг, ставаше чудо, необяенн- ^ 
мо и неописуемо: зеленият хълм от Синтра се ^ 
превръщаше в безкрайна небесна светлина, не- ^ 
голото куцо тичане — в безгласеп и дълъг ле- ^

кова се противеше. Сега не каза пито дума. Бе
ше спокоен като агне и изпълнен с някакво фи- 

вниманис но само към хората но и към пред
метите.

движение. Байрон мълвеше някакви сло
ва. Струваше му се, че и тя нощо говори. Така 
се гледаха и обикаляха като две зверчета, мал
ко и голямо, които се душат преди да започнат 
чудната игра, в която едно след друго се милват 
и дразнят. И докато като омагьосан кръжешц 
около нея, сетивата му работеха с ускорена си
ла и бързина. Виждаше чистата белота на очи
те й каквато се среща само у примитивните, съ- 

освстените й като от топаз, 
чувствуваше, и то с\ьв- 

нейното смугло тя- 
бялото, избелено на

негово
но

В следващите дни живееше най-спокойния и 
най-хубав сън на своя живот. Босоногите лисабо 
нски рибарки, които се побутваха и смееха, 
тайни го за луд, видяли как разговаря сам със 
себе си край морето, не бяха прави. Той пе бс- 

нито сам, пито разговаряше с призраците. 
Говореше на съществото, което живее в Синтра, 
има своя кръв, свое сърце, свои очи и разбира 
се, свои родители, свой дом, свое име. Но това 
не е тъй важно. Искаше да я назове с име на 
плод или минерал, но се отказа, защото му се 
стори, че ще я смали или ограничи. Свикна в, 
мислите си да я нарича Малкото творение, но 

То бе само един кратък

смя

шсвеем млади жени, 
зеници. И от дистанция 
сем разграничено, дъха на 
ло и суха коса и мириса на 
слъпцето платно па роклята й. Изглеждаше, че 
човек се умножава и че всяко негово сетиво жи- 

себе си и то такъв интензивен жи- 
и сбогатявапс-вее само за

вот, че това значи едновременно 
то и смъртта му като личност. Сега можеше да 
каже какво е истински миг па унес и забрава.

откъм тъмните храсти, в ко-
1теж, а цялата сетивна треска на онази среща — 

в чист духовен подвит, без болка и без грапици. ^ 
Това трая почти година. След това Малкото ^ 

творение започна да гасне и бледнас като при- ^ 
видение и сън призори. Байрон се чувствуваше ^ 
осиротял, отново зачестиха срещи и сблъсъци, ^ 
след които като сянка идваше отвращението. И- ^ 

беше още по-тежко и още по-болно, от- ^ 
преди случката в Синтра. Защото сега ь 

му се струваше жестоките закош1 на живота про- | 
тягат своята мощ и в царството па духа и че от ^

!

не изговаряше това. 
дъх зад затворените устни, дъх, който едва до
стигаше небцето, и все пак бс достатъчен да я 
означи цялата. Тук, на небцето, Байрон ревни- 

спираше и затаяшаше в себе си. Слод из- 
време напусна Лисабон, а после и Порту- 
Гледайки други земи, говорейки с хора

та и шегувайки се с жешгге, той пазеше ревни
во своята тайна, скриваше я в думи неща и об
рази и можеше да й се наслаждава, без да се 
издаде ни най-малко. Някои думи в речта свър
зваше с нея и когато някой ги изговореше пред 
него, той като нсоидис се наслаждаваше па.при-

В този момент
губеше пътя, Байрон дочу гласове. Трсп- 

пообуден и продължи прекъснатото^ти- 
пътека, оставяйки учуденото

ито се 
па като
чане по стръмната
МО”ощеб^о ™ по теслите лтле„и и ОТъ™ 
НИНИ На края те сами го доведоха до двореца 
от който тръгнаха. На камениго пейки компа
ния вече чакаше. Върнаха се в Лисабон по съ
щия път, по който и дойдоха така както пред
лагаха останалите, на което Байрон преди юл

во го
4 постно 

галия.
всичко
колкото

тях няма пито бягство, шгго спасение.
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НАУКА И ПРИРОДА Любопитно
КОЙ КОЛКО МОЖЕ 

ДА ГЛАДУВА?АТОМЪТ—ДВИГАТЕЛ Народът казва, че глад се 
търпи, но жажда яе ое модър 
жа. Това наистина е вярно, о- 
баче и гладуването не е без
конечно.

Човекът в Ж1ишия овят изгле 
жда е най-б езпомощчият в 
тава отношение, загцото живо 
тните са много по-издръжли-

В .съответствие е тази задача ще бъдат и размерите наВъзможността да ое използува атомната енергия разкрива 
пред съвременното човечества огромни, небивали възмолс- 
ноюти. Това велико постижение на физиката въоръжава чо
века със сили, за каквито доскоро той можеше само да меч
тае Овладяването на атомната енергия разрешава един от 
най-важните въпроси за бъдещето на овста — въпроса за 
енергетичните залаш. Сгатистмишпе показват, че откритите 
до днес запаси от каменни в ъгли ща, нефт и т. н. ще юе из
черпват все по-бързо и по-бързо поради стремителното нара 
стване на потреблението. Непрестанното създаване па нови 
заводи и нови транспортни средства води до все по-голям ра 
зход на енергия. Важен фактор в тава отношение е и бър
зото нарастване на населението по различните краища на 
озета. И тък.мо когато търсенето на нови източници на енер
гия .стана особено настойчиво., когато пресмятанията на. съ
ществуващите запаси почнаха да водят до твърде песимисти
чни предниждаашя, точно в този момент хората ое научиха 
да извличат енергия от безкрайно малките частици на. ма
терията — атомите. Това предизвика прелом в науката' и 
техниката.

тите.
локомотивите и вагоните. Предполага се, че ширината между 
релоите ще бъде около три пъта гю-голяма, отколкото е при 

железопътни линии. При такава ширина товаро- 
подамността на вагоните ще ое увеличи приблизително три
десет пъти. Следователно воеки вагон. ще замества тридесет 
съвременни вагона. Обширното място оце придаде съвсем 
но,в облик на пътническите вагони. В тях ще могат да се 

такива инсталации и мебелировка, за каквито днес

сегашните ви.
От многобройни опити е ус

тановено следното:
КУЧЕТО може да живее без 

храна най-много 103 дни.
АКУЛАТА — 113 дни. Жаба

та — цяла година (365 дни).
Рекорда обаче принадлежи 

на костенурката, царската боа 
(змия) и крокодила.

Костенурката може да жи
вее без храна 500 до 600 дни, 
а боата и крокодилът издър
жат и до 740 дни.

Да споменем един куриоз. 
Учени от Лондон са установи
ли, че някои видове охлюви 

да ое съживят и 
гладуване от седем го-

м. н. н.

1ВМ0СТЯТ
.пътниците не .могат и да мечтаят. Просторни спални, .салони, 

читални и спортни заши ще бъдат допълнени страпезарии,
бами, телефон, радио, телевизия, кино, климатични инстала
ции и още много подробности. Благодарение на това път
ниците наистина ще могат да използуват времето .си полезно 
и приятно. Ноуоенно тс .ще се озовават от един континент в
друг...

Засега оба/че това са само проекти. Инженерите са изчис
лили, че при еднаква мощност на двигателите един дизелов 
локомотив ще изразходва около 1800 тона гориво, за да кз- 

200 000 километра, а атомният локомотив би се нуж
даел само от 1,6 килограма гориво. Но това е само едната 

' страна на въпроса. Конструкторите все още не могат да оси
гурят надеждна защита орещу опасността от радиоактивни 
излъчвания в .случай на .сблъскване или друга авария. Се
риозни трудности би създала и необходимостта да се постро
ят големите, необичайно широки железопътни линии. Във 
.дръзка с това не изключено да се възприеме някакво съвсем 
ново революционно решение. Биха могли да ое осъществят 
омелите идеи за премахване ага колелата, за построяване на 
специални тръбопроводи, в които да се движат (само в една 
посока) .влаковите композиции ...

мине
са могли 
след 
дини.

2,5 милиона пъти повече

Използузането на термоядрените реакции дава на човече
ството възможност да разполага с неизчерпаем извор на енер 
гия. Главното гориво, необходимо за осъществяването 
тези реакции — водородът, — .ое намира в огромно количе
ство на Земята.

Друго важно предимство на ядрената ене-ргия се състои в 
изключително високата й концентрация. При делението на 
ядрата .съдържащи ое в един грам уран, се отделя толкова 
енергия, колкото при изгарянето на 2,5 тона .вьглища. Това 
означава, че концентрацията на енергията в един килограм 
уран е 2.5 милиона пъти но-голяма, отколкото в килогграм 
въглища. Лесно е да се види, колко големи преимущества би 
получил транспортът благодарение на тази оообеност. Атом
ните влакове, кораби и самолети няма да ое нуждаят от го
леми запаси гориво. По този начин в тях ще се освободи 
пространството за други товари и при еднаква големина тран 
спортните .средства ще могат да пренасят повече пътници и 
стоки.

Тези качества на атомните дшггатели изпъкват еще по-яр
ко, ако ее помисли за използуването им .в ракетната техника. 
Създаването на ядрени ракетни двигатели .с огромна мощ
ност и малко тегло би пемопнашо извънредно много при ов- 
ладяваксто на коомичното пространство. Та нали една от 
най-гол-амите трудности в тази област представлява необхо
димостта да ое предвиждат големи запаси от гориво за ра
кетите, а при ядрен двигател тази грижа ще престане да съ
ществува!

на

НАСЕЛЕНИЕТО
По морета и океани

Използуваттето на атомния двигател на оуша ©ое еще ое 
натъква на сериозни пречки. Съвсем различно е положение
то в морския транспорт. Преди всичко за корабите не е нео
бходимо да се .строят специални пътища. Освен това за тяц 
винаги е съществувала неприятната необходимост да се за
пасяват >с гол ами количества гориво. 11|ри уло1греоа на ядрен 
двигател на кораб тази необходимост отпада — разходът на 
атомно гориво е нищожен. Един обикновен корабен двига
тел с .мощност 15 000 конски .сили се нуждае о токоло 85 тона 
гориво (вьглища или нефт) за денонощие, а атомен двига
тел .със същата мощност и за същото враме ще изразходва 
55 грама! И ето че веднага ое открива превратна възможност 
за .поместване на обемистия атомен двигател на мястото, 
необходимо за горивни складеше в параходите от досегашен 
тип. '

Благодарение на изваънредно ниския разход на гориво ко - 
рабът е атомен двигател придобива необичайно голяма ав- 
томност. В продължение на цели години той би могъл да 
кръстосва океаните, без да .се нуждае от попълнаване на за
пасите си.

Но, .предпазните мерки, които трябва да ое вземат, стру-

СВЕТА
Населението на света към 

средата на 1965 г. е възлизало 
приблизително «а около 3287 
милиона души. По перспекти 
■вийте изчисления на статисти 
щгге демографи при Органи
зацията на обединените на
ции оеьм края на настоящото) 
хилядолетие 2000-та гади-

населението на земятана
ще ое удвои и ще достигне 
6267 млн. души.

Годишно населението на зе
мята ое увеличава с повече 
63 милиона души, месечно — 
с около 5250 хиляди души, 
дневно — със 172 хшл. души, 
всеки час — със 7 хил. души, 

със 120 ду-

Атомийте двигатели
Всички знаят, че първото приложение на атомната енер

гия бе за военни цели — при .създаването на атомната бомба. 
За да се използува същата енергия в двигатели, трябва да се 
създадат условия, при които тя ще се отделя не мигновено, 
не като при взрив, а в необходимите количества в продълже
ние на дълъг промеждутък от време. Това означава, че тря
бва да ее осъществи управляема верижна реакция.

Специалистите често сравняват верижната реакция при .раз 
падането на атомните ядра с картината на търкулнати по 
стръмен склон камъни, към които се присъединяват вее по
вече и повече други камъни, повлечени от движението на
долу. При управляемата верижна реакция развитието трябва 
да се затормози. тъй че .скоростта на целия .процес да 
надвишава определена величина. Трябва да се постигне съ
щото, което става при изгарянето на обикновено гориво — 
то не се изгаря .изведнъж, а се подава на части в горивните 
камери на двигателите.

Засега учените са намерили само едно разрешение на този 
проблем. Строят ое своеобразни ядрени „.котли“ — така на
речените ядрени реактори. Всеки от тях трябва да има доста 
големи размери. Само така във вътрешността им може да ое 
осъществява управляема .верижна ядреата реакция и да се 
отделя необходимата топлина. Поради това атомните двига
тели не могат да бъдат толкова малки, колкото искат кон
структорите. Големите им размери се дължат на още една 
причина. Известиао е .съществуването на опасни радиоактив
ни излъчвания, които •съпътствуват термоядрените процеси. 
Затова воеки реактор се нуждае от дебела и тежка защитна 
обвивка.

С оглед на всичко това атомните двигатели имат една об
ща принципна особеност — сравнително големи размери и 
могат да се използуват 1само за задвижването на достатъчно 
■големи транспортни .средства. Именно в тази насока са 'вло
жени главните усилия на учените — да намерят начин за 
построяване на по-малки атомни двигатели.

Влаковете-гиганти ?
Какши са възможностите за създаване на „атомоходи“ по 

сушата? Вече е ясно, че поне засега не момее да ое мисли за 
използуване на атомни двигатели при автомобили, или обик
новени влакове: те .са, твърде малки за тази цел. Дори и да 
можеше да ее вмести атомен двигател в локомотив с нормал
ни размери, това би било безсмислено. Защо да ее разхища
ва огромната мощ на този двигател за постигане 
дребна цел. Ала веднага бие в очи една многообещаваща въз 
можност — .с помощта на атомни двигатели да ое създаде 
железопътен, транспорт от нов тип.

Той ще бъде предназначен за преодоляване на големи раз 
стоялия, за редовно поддържане на връзка между континен-

ват твърде скъпо и това засега спъва развитието на атом
ния транспорт по море. Въпросът с усложнен от факта, че 
и корабите, както всички други транспортни оредства, могат 
да стават жертва на авария. Па кораба с атомен двигател 
трябва да ое осигурят такива условия, че дори и след тежка 
катастрофа, сблъскване и потъване да няма опасност от раз- 
пръсване на радиоактивните материали. В .противен случай 
те биха могли да „заразят“ цели морета. При това положе
ние не е чудно че засега съществуват само два невоенни над 
водни .кораба с атомни двигатели. Първият от тях е съвет
ският атомен ледсразбивач „Ленин“, а Еторият, е американ
ският товаропългически кораб „Савана“.

Ледо-разбишачът „Ленин“ е първият в света надводен ко
раб е атомен двигател. -Строежът му е започнат на 25 август
1956 година, а .спускането във вода е станало на 5 декември
1957 година. През месец септември 1959 година той се отпра
ви на първо далечно плузане. От тогава до днес оказва нео
ценима помощ на съветското корабоплаване като флагман
ски кораб на .съветските ледоразбивачи.

Благодарение на мощността на главните ш двигатели „Ле
нин“ притежава извънредно здрава обшивка . на корпуса. 
Тя е направена от специална висококачествена стомана, 
то в носовата и кърмювата част доспива дебелина 50 милиме 
тра. При тази здравина на корпуса и тази мощност иа. дви
гателите „Ленин“ може да .си прокара .път през такива ле
дове, каквиго не може да предолоее нито един от 
лите .съществуващи днес лодоразбивагаг. Когато навлиза 
заледено пространство, корабът при пълнен ход ое стоварва 
върху леда и го разчупва със своята тежест. За да увеличи 
.своята проходимост през ледовете, той може да ое иаклоня- 
ва от брода на. брод чрез разместване на водата от цистер
ните на. единия брод в цистрените на другия брод.

Атомният ледоразбиван има

всяка минута 
ши, а всяка секунда — с два
ма души.

Коефициентът на раждае
мост в авета за последните го 
дини се преценява на около 
36 раждания на 1000 души от 
населението, а коефициентът 
на смъртност — на около- 13 
смъртни случая на 1000 души 
от населението.не

Малко козметика

ПРОСТ РЕЦЕПТ 

ЗА ПОДЪРЖАНЕ 

НА КОСАТАка-

Косата измъчва еднакво и 
мъжкия и женския свят, оба
че все още не е намерено тра 
ко и сигурно лекарство про
тив косопада и келявостта. И- 
ма обаче начин да ое по заз
драви коренът на косъма.. Е- 
дин от най-старите и опитани 
рецепти е следният:

На един яйчен жълтък с$ 
прибавят 30 грама маслиново 
или рициново масло, една су
пена лъжица чиста гроздова 
■ракия и една лъжица гас. Вси 
чко ое разбърка добре и след 
това ое нанася на косата.

След това главата се покри
ва с найлонов плик и фрогир- 
на тъкан и така ое пренощу- 
ва. Сутринта косата се измива 
е шампоан.

Това трябва да се прави ве- 
днаж седмично

остана-
в

водоизместимост 16 000 тона, 
дължина 134 метра и най-гол яма ширина — 27,6 метра Гла
вните му двигатели .са с мощност 44 000 конски сили. Те при 
веждат .в действие три витла.

Въпреки тежката си броня „Ленин“ може да развива ско
рост до 18 възли. На брода му има вертолет, радиолокатори 
и всички най-модерни навигационни ооъръжения. Само за 
нуждите на електрическите инсталации на кораба има над 
300 километра кабели.

Особено внимание е отделенона тъй за защитата на екипажа от 
вредните излъчвания. Помещенията за работа и отдих са 
отлично изолирани от реакторното отделение. Биологичната 
защита .включва система от листа неръждаема стомана с 
пространство, изпълнено с дестилирана вода между тях.

(СЛЕДВА)
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ВЛАГАЙТЕ В
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА 

БАНКА В ЛЕСКОВАЦ

ЛАДвжка ШИШ
младежката организация

И НЕЙНИТЕ КЛОНОВЕ ВЪВ ВЛАСОТИНЦИ, ЛЕБАНЕ, 
ВУЯЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА, БОСИЛЕГРАД, ВЛАДИЧИН ХАН, 
СУРДУЛИЦА И БУЯНОВАЦ.

БАНКАТА ПЛАЩА ЛИХВА #1, И 7ДЧ* — НА ВЛО
ГОВЕ СЪС СРОК 1 ГОДИНА

ОБЕДИНЕНАТА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВАЦ 
ОРГАНИЗИРА СПЕСТОВНА ЛОТАРИЯ ’ 

СПЕСТОВНИЦИ. КОИТО ОСРОЧАТ НАЙ-МАЛКО 1 000 ДИ
НАРА НА 13 МЕСЕЦА — ПОЛУЧАВАТ 7&!• ЛИХВА, А СЪ
ЩЕВРЕМЕННО ЩЕ БЪДАТ ОСИГУРЕНИ ПРИ ОСИГУРИ
ТЕЛНИЯ ЗАВОД ЮГОСЛАВИЯ.

ПОКРАЙ ТОВА СПЕСТОВЕН БИЛЕТ ОТ ЛОТАРИЯТА 
КОЯТО КАТО ПРЕМИИ ИМА>

— АВТОМОБИЛ .ЗАСТАВА 730'
— МИНИ—ТРАКТОР ^АДРИА" ОТ 3 КС 
— САЛОН—МЕБЕЛ
ОСВЕН ТОВА МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ПЕРАЛНИ, 

ТЕЛЕВИЗОРИ, ШЕВНИ МАШИНИ, МОТОЦИКЛЕТИ, ХЛА
ДИЛНИЦИ, НАФТОВИ ПЕЧКИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЧКИ 
И ТН.

ПОДГОТВЯ СЕ ОБЩИНСКА 

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЮМ
Членовете на Председател- младежта 

тояло се на 5 т. м. обсъдел Таадючстн™6 нс*

та в общината.
Пообстойно бяха разгледа 

ни въпросите, които хце бъ
дат засегнати на предстояща
та младежка конференция. А 
това са: заемането на младите 
(приемане на стажанти), кол
ко младите са включени в ра
ботата на самоуправитслгасте 
органи, ползване на помсще-Пред деня на ЮНА - 22 декември
иията на младежите, условия
та за работа на младежта, из 
меленията в статута на Съю
за на младежта в Сърбия 

Становището на Предссдате 
лството е, че всички тези въ
проси трябва да намерят мя
сто на предстоящата конфе 
реиция, за да се чуе мнение
то на младежите и представи 
телите на останалите общест
вено-политически

С ОБЩА ПРОГРАМА СПРАВКИ — КЛОНОВЕТЕ В БОСИЛЕГРАД И СУРДУ
ЛИЦА — ВСЕКИ ДЕН ОТ 630 ДО 1430, ОСВЕН СЪБОТА. 

ТЕГЛЕНЕТО НА ЛОТАРИЯТА — НА 30 НОЕМВРИ 136».Един от основните пробле
ми, пред които с години на- дният Раде Денич, 
род бе изправена -младежката Станислав Бабудек 
организация в димитровград
ската гимназия „Йосип Броз 
Тито“ бе заздравяване на връ 
зките между .младежите гим
назисти и младежите—армей-

подготвяване са се заели взво 
армеецът 

и две птм Баскетбол в Димитровград
назотстки.

В тази насока полезна е и Юбилеят посрещнат с 

разформирани редове
помощта ата гимназиалните 
преподаватели по литература.

Понастоящем подготовките 
се провеждат усилено. Освен 
рецитатигва, в чието изпълне- 

армейците се ние ще вземат участие три 
срещнаха няколко пъти и рр пимназисши, един гимназист 
шиха за Деня на Югославска и двама войника, в програма 
та армия — 22 декември, да ще участвуват и певци-изпъл- 
се представят на димитров- нители гимназисти и войници, 
градската публика с обща про фолклористи, хорът и гимна- 
грама. Всъщност, това е пър- зиалната музика, 
вата крачка в продълбочава-

организа-
ции.

Същевременно бяха разгле
дани предложенията за нов 
председател, които дадоха ня 
кои активи, а и Председател
ството. Така например предло 
жени са: Симеон Костов от 
„Фабрад“ и Васил Алексов от 
комбинат

След обсъждане в координа
ционното тяло, тези предложе 
ния ще бъдат изтъкнати и 
пред младежката конферен- па ентусиасти слага начало на 
ЦИя в. Алексов един спорт в пашата страна,

който набързо ще заеме сами 
те световни върхове и ще си 
спечели неповторим автори
тет. Макар че е изминал чет
върт век спомените са още 
овежи.

И ние сме радосни, че меж
ду първооформените клубово 
е бил и нашият от Димитров
град. За съжаление, затова на 
учихме от „Политика“, къде- 
то журналистът К. Ста.менко- 
шгч, пише: „Създаден е пръв 

Звоици е заела това помеще- клуб в Белград — „Дървена 
ние със свои стоки. Без оглед, звезда“( в Загрсб — „Славия“, 
че няколко пъти са водени ра в РиС1Са _ „торпедо“ и отбор 
зговори с директора на коопс в ц^борд (сега Димитров- 
рацията ,резултати няма ци

ци.
От преди известно време пг 

мназистите и

искаме пак да бъдем между 
върховете, защото това вече 
не е възможно. Но поне иска
ме да съществуваме.

И след всичко, трябва да се 
запитаме: кой е крив за кра
ха на нашия баскетбол. Ако 
цялата вина стоварим върху 
спортните работници в града 
и преподавателите по физкул
тура — сигурно ще погрешим, 
макар че не снемаме от тях 
част от вашата. Но също са 
виновни и обществено-полити
ческите организации в града.

Обаче, по моменталното раз 
положение, обществено - поли 
тическите организации са го
тови да съдействуват и да о- 
кажат всякакъв вид помощ, 
според възможностите си. Но 
сякаш сега няма желание да 
се обнови баскетболът. Ба-скет 
болното игрище в градския 
парк пропада, а клубът още 
преди пет години е разформи 
раи. Крайно е време да се при 
стъпи към една по-зздълбо- 
чена работа. Хората от Баскет 
болния съюз на Югославия 
не са забранили Цариброд, не 
са забравили хубавите дочак
вания, минутите, прекарани в 
града на Нишава. И сигурно 
биха се отзовали да помогнат. 
И занапред ли ще мълчим и 
с тиха печал ще ои опомняме • 
едно прекрасно минало.

Накрая — нима една тради 
ция, един двадесет и петгоди
шен юбилей, не са в състоя
ние да ни дигнат от летаргич 
ния сън?

Традицията — задължава. А 
юбилеят ни — призовава!

Слободан Кръсти)!

Тези дни бе ознаменувана и 
отпразнувана 2 5 - годи 1 пийната 
на югославския баскетболен 
спорт. Изминало с четвърт сто 
летие от момента, когато гру-

„ Димитровград''.

Навярно, с качеството на 
точките, ще се покажат лре-нето на (взаимните връзки.

Отделно внимание бе обър- димствата 
нато на рецитатива, с чието работа.

от тази сдружена
Борка Николова

Ясенов дел

К60ПЕРАЦИЯ1А ПРЕЧИ НА МЛАДЕЖИТЕ
за събрания, което е съвсем 
правилно.

Обаче понастоящем земеде 
леката кооперация „Ерма“ от)

Младежкият актив от с. Я- 
сеяов дел бе един от ло-дей- 
ните в Бабушнишко, 
атчело му беше Мирко Мило 

След неговото
дълго не можаха

темп на работа. Едва когато 
тата търгна. Че е така овиде- 
телствува програмата на мла
дежите по случай Празника 
па републиката — 29 ноември 

Но младежите от Ясенов 
дел от дълго време нямат по 
мещения за работа.

когато

отиване•вац.
.младежите 
да си намерят председател, 
който да продължи същия

град), който гостите винаги е 
посрещнал па гарата с военнаИменно, младите хора 

от Ясенов дел със собствени 
извори на приход и добро вол 
ни приложения осигуриха сре 
дства за поправка на едно по 

където да репети- 
Отделно похвала заслу1 
местната организация) 

която се притече

какви.
А младите от Ясенов дел и- музика“, 

мат богат план за дейност. За 
здравили са редовете ои и си? горд, че неговото име се сло- 
гурио ще успеят да върнат мелата в тоя забележителен 
славата си на един от и ай-до юбилей Ла един върховен юго 
бритс младежки активи в Ба- славски спорт. И то след изми 
бушиишюо. Планирани са 
асолко гостувалия из околиите 
села. Но крайно време с да бъде и тъжен. Защото, дока- 
км сс дадат помещения! А то югославският баскетбол и- 
разбирателство за това тряб- д0ШС от победа е победа и пе 
та да прояви имена га и само 
земеделската кооперация.

Митко Стойчев

Сказка за 

„Чужденец“ 

от Ками

Нашият град може да бъде

мещелис, 
рат. 
жава
ат ССРН, 
ат помощ и даде средства за 
иабавка на столове и друг иц 
вентар. Тя също разчиташе, че 
това помещение щс се ползва 
младежкият актив за свой 
председател избра Юла Тасе
ва, учителката в селото, рабо-

пали 25 години!ня-
Но нашият град трябва да

Младежката трибуна „Дума 
та на младите“ в димитровгра 
дската гимназия напоследък 

жива дейност. Вече
чешеше медали по воичлеи мс-. 
рладлтани в овста, в Димитров
град от година ала годилц за
падаше. И сто дойде час в е- 
Д1Ш1 славел юбилей да ои при
помняме с тъга, чс и ние ня- 
кола сме били нещо в баскет
бола. И да го дочакаме с раз 
формирани редове! Ние и

разгърна 
седем вечери се устройват ска 
зки върху произведшия на 
известни писатели и поети.

Неотдавна младежката три
буна устрои сказка за „Чуж
денец“ на Албер Ками.

Олед кратко изложение въ
рху съдържанието, напра®сало 
от Мара Вишекруна и крити
чески обзор на Димитър Ива- 
тов, се развиха разисквания, 
които по броя на участниците 
надминават досегашните. Ин
тересно с, че дискутаититс бя 
ха предимно ученици от чет
върти клас, и което е още по- 
иагтересио: главно от матема
тическата група.

Останалите повече се инте
ресуваха за името на романа, 
отделни моменти, поръчеагие- 
то ага писателя.

Тази сказка

/Бележка
ОТ ЧУЖДА СГРАДА НАЕМ ВЗИМАТ

че оградата е тяхат.
Местната организация на 

СОРН в Камсаьица 
дело пред общилпакмя СЪ1Д в 
Димитровград. Това дело 
че се гледа два пъти и коопе
рацията ос мъчи да докаже, 
че оградата е тя-хала. Тя търси 
документи, и отлага делото.

®сс пак камеаличани се щадя 
ват, че сградата ще ои вър- 
пат, но тук сс поставя 
въорос, който важи за цяла
та община: защо кооперация 
та задължа чужди огради, по 
лзва ги и дори взима за тях 
наеми. Време с един път да 
сс види, кои огради са селски, 
а кои кооперативни?

Както писа агашия вестник 
Каменица отдавна има нужда 
за една обхцествша ограда за 
хцото тук често сс устройват) 
райони съвещания, а след то 
,ва и местните обацествсно-лкц 
литически оргаагизации 
нужда от ташва помещение.

Селото има своя ограда, по 
строена през 1936 година, пц 
по още иеразясиеаги причини 
през 1953 година кооперация
та взела сградата. Според ДО 

тс трябвало да вър-

с завела

ве-

имат

едлш

говора,
[иат сградата когато я поисаса- 
сслянитс. Обаче тс пуснали в 

и пощата и от тях взи- 
атсм за чужда спрада! Ко

I
потвърждава, 

че „Думата на младите“ пече 
ли кос ио-голям авторитет, гло 
неже на пея присъствуваха 
към седемдесет ученици.

алея 
мат
гато селяните повдигнаха въ
прос за връхцаагс ат сградата 

_ Костов от кооперацията отговориха,
. ♦ V,:-3 *♦>-.- Отборът на ДимитровградБорис Марков

В. Христлова
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Да не мъкнеш багажа ХАРАКТЕР БЕЗ ДУМИ
Щом авоя пост със по-голям

смети, М. ПЕТРОВI ■ I
изведнъж се промени,

КАК СЕ ПОЛУЧАВА НА 
ПРАКТИКАДойде лятото. Започнаха да 

пристигат гости. Дойдоха мно 
— Получих писмо от сина го синове, внучета, снахи. Моя

син пак го няма. След извест
но време получих писмо: „Дра

Един съселянин ми се оплак
ва: Туй може да се случи във 

Британия,
но не у нас — изобщо в 

странство:
в живота не уопсеш ли с 

познания, 
успява ос ... с познаеше.

ВНИМАНИЕ, ЗАСЕДАВАЩИ!

ми още през пролетта. Пише 
ми: „Не мога да дойда сега 
да те видя, толкова много .ра ги мои, зная, че имате миого 
бота имаме около стопанската работа и трябва да ви се по- 
реформа. Постоянно заседа- могае, но налага <;с да ходим 
пия, решения, съвети, а ти не па море с цялото семейство, 
знаеш как е в едно млако пре Знаете, че малкатАа Лиля има 

Действително, Оропхиттрс, трябва да се изпе
че малко на слънцето, но след 

мам му вяра... След това му това ще дойдем при вас па го 
писах да дойде за Първи май. сти, а вие ще дойдете при нас 
„И сега не мога, с един прня- за Деня на Републиката." 
тел отиваме малко на разход- Мина лятото, дойде есента.

Приятелят ми разказва:
— Един ден получих писмо 

от сина ми. „Татко, 
мат нужда от планштски въз- ТОа“, — казват мои приятели, 
дух.. ,г И при нас е планина, че сливите много родили. Аз

не мога да дойда, знаеш, чс 
работя в малко предприятие. 
То е неОшквидно и аз съм но 
л шев иден. Да не харчим па- 

бата сами. Така сме си научи- ри за влак, затова ти изпра
щам тия две дамаджанки да 
гн напълниш с ракия" Мила 
известно време пак получих 
писмо: „Татко, остави една ка 
нта масг и когато тръгнеш за 
29 ноември ще ми донесеш ра 
кията, маста, фасула, карто
фите и другите провианти. 
Ние ще те чакаме на гарата. 
Хубаво ще прекарам празни-

п П П Г> П I
ТI «Ялту ----1—1
1 1

дприятне... 
това не зная, но син ми е, и-

— Защо искаш да ое
омъжиш за мене’ 

Каква е тази мания?
— Защото никога не ои в

къщи, Асене, 
а вечно по ззеедадиия!

74 /У
ка — ми писа той — ще во
дим и децата, знаеш, че те и- пише

овЖО ос=.'-вез .

РВЛУ&Ли•4^* н-л.
ВЕТРОПОКАЗАТЕЛно кой знае може би при не

говия приятел въздухът е по- 
планински ... Останахме с ба-

— Мени се много нашият
приятел I

— Затуй ми казват —
ветропоказател!ли. • •

ЛОГИКАРОДОЛЮБЕЦ

ИЗ ПРОГРАМАТА 

НА РАДИО НИШ
Той обича своята Родина, 
но прекарва повече в

чужбина.
Събота 13. 12, 1969

12.00 — Нашият джу бокс 
Н.35 — Рекламно бюро
15,30 — Предаване на българска 

елин
19.10 — Калки вя да танцуване

Неделя, 14. 12. 1969
7,20 — И> нашите предприятия 
9,05 — Резервирано за днскос

10.02 — Младежта пред микрофона 
10,50 — Музикални честитки
13.35 — Бесели радио-вести
14.00 — Предаване на българска

•зна
Понеделник, 15. 12. 69 

15,30 — Предаааае ва българсаи 
езиа

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

Вторник, 16. 12. 1969
15,30 — Предаааае аа българска 

език
16.00 — Музикални честитки 
18,03 — Резервирано за днес
19.10 — Избираме-избирайте

Сряда, 17. 12. 1969
15.30 — Предавай* на българска

език
16.00 — НАПИВ за вас 
16,45 — Народни песни 
18,03 — Резервирано аа днес
18.10 — Избираме-избирайте

Четвъртък, 18. 12. 1969
18.30 — Предаване на българска

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

Петък, 19. 12. 1969
15.30 — Предаааае на българска

език
16,00 — Музикални честитки 
18,03 — Резервирано аа днес
18.10 — Избираме-избирайте

ГОЛЕМИ ГРИЖИ
ка.

Пред празника получих те
леграма: „Чакайте ни, ще дой 
дем, няма смисъл да мъкнеш 
толкова багаж."

И действително дойдоха — 
казва съселянина ми. Хубаво 
прекарахме празника и деца-, 
та ме отмениха да не мъкна 
толкова фасул, дамаджани о 
ракия, картофи, зеле. Замина 
ха си и ми поръчиха да оти
да при тях за Първи май, но 
как да отида, когато тогава и- 
мам работа в полето...

Две дръвчета посадихме, 
трмдеоет унищожихме.

НАЙ-ХУБАВОТО ДЪРВО

Не го сечи!
Виж само колко хубаво е,

Семо!
— Я замълчи!
Та ние само хубави сечемо!

ПРИЧИНА
Пийни си, Марко, ще-ти олекне!— Защо изсекохте горите?

— Да има паша за козите!
11111!111И111111111111111111М111111111111111!1111!111111М1111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111Ш1111111111111111111111111111111111111!1!11111111111111111111111111111111111111!11111111111111111111111!1111111111111Ш111111111111111Ш1111!11Ш1Ш

Б. Николов

3 Е В
Вдигането на ръка е единствена масона проява на бо

лшинството по събранията.
Когато стане горещо, и слънчогледите обръщат гръб 

на слънцето.
* *

Всеки, който-цени времето, след време бива оценен. 
* *

* *
От красивите облаци не вали дъжд./

* *
Хората, които не могат нищо, са способни на всичко. 

* *
Само хората се хапят от разстояние.

* *
Най-щедър е, когато раздава общото на себе си.

* *

Орден за храброст получават най-често ония, които 
се бият в гърдите, а не които са се били.

* *
За да изплуваш в обществото, трябва да нагазиш в

тинята.
* *

Най-леко е да докажеш на някого, че е умен. 
* *

Сега най-съвременно е античното. - -
* * , ... .

Нам-недоволни са задоволените.

Би трябвало към щатните поети да назначават и щат
ни читатели.

, , . . 4 * *
Не всяка звезда е пътоводна.
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