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ЗА КОНКРЕТНО ЕДИНСТВО В ПРОВЕ
ЖДАНЕ НА РЕШЕНИЯТАЬР№ГСГВ0

вестни

>■

На завчерашното заседание, ва на докладите и разисквани- 
проведено в Загреб, Председа ята 01Т това заседание, да раз- 
телжтвото на СЮК разгледа ра гледа акционата програма за 
зиитаето и дейността на СЮК по-нататъншо развитие и идо

йна активност на Съюза на коприе заключения за задачите 
на комунистите в самоуправи- мунистите. 
телното решаване на конфлик Взимайки думата другарят
пийте положения, решение зц Тито между другото каза:. 
критерии за определяне 
размерите на членския внос и 
програма за работа на Коми
сията за общонародна отбра- ра се ние не трябва да създа- 
на, на Комисията за -развитие шаме някакво ново единство в у 
на теоретичната и цдеологи- СК, а особено не някакво мз- 
ческа работа и на Комисията куствено единство. Ние трябва 
за вътрешни политически въ- да осьщестяваме конкретно е- 
проаи и развитие на общество динетво в провеждане на ре
ките отношения. шенията. Единство в СК тряб

В разискванията За развити ва да се проверява на дело, в 
ето и дейността на СЮК, кои конкретно осъщестяяаяе ре- 
то ое водиха въз основа на до шенията на Осмия и Деветия 

— Какво показаха предизбо напрани обиколка на райони- дизборните събрания в СК. Те аслаиите на Мимо Трипалю и конгреси на СК. Ония които
р<ните събрания в Съюза на те в комуната и присъствува представляват конкретен дого Мирослав Печуйлич, учаотву- не за тези решения, които не
комунистите? — попитахме се на проведените събрания а вор по задачите и въпросите, ,ваха ,и другарят Тито и пове- се борят за тяхното осъщестя
кретаря на Общинския коми- СК. които стоят пред изборите в че кейове на П|редоедателст- ване не трябва да са в СК. Та
тет на СКС в Димитровград — От 12 — в 9 местни ор- СК. Оавен това на тези събра ,вото Председателството прие киша винаги ще пречат.
Райко Зарков, който тези дни ганизации са проведени пре- ния ое обсъждат Решенията становища по акгуалните за- Разбира се, ние в нашия Съ

_____________'_____________ на Петото заседание на ЦК дачи и по-нататъшното раз- юз трябва да се оовободим от
на СЮК и Заключенията на' ^тт.с на Съюза на комунисти баласта, който с партийна хня
ЦК на СКС във връзка с из* те< из^азени в речта на дру- жка в ръка се опитва да ра-
борите и приетите критерии га^я тито и в докладите на боти против политиката
за избиране на ръководства ^рипало и Пейчулич и задъл- СЮК. Ние трябва с тях яшо
в Съюза на комунистите. аси изпългоггелното бюро, да се разграничим и то не с

Общо взето-, предизборната въз оан0ва на сюгжестиите, някаква чистка и администра
дейност в комуната е задово- забележките и предложенията тивни мерки, но, както каза

-изнесени в разискванията на другарят Т,рипало, с ясна по
топа заседание, да допълни те литическа и идейна акция . 

обръщат към собствените про !ЗИ текставе и след това да ги По-нататък в речта си ДРУ- 
блеми и проблемите на среда- публика като основа за по- гаря Пито говори за конфлих 
та, в която живеят и работят, широко разискване и акция тните положения е предприя-

джет, решение за нови такси Все по-остро и документира- тези въпроси. тия и за причините за прекъ-
Об при продажбата на едър, доби но ое критикуват опущенията предоедателепвото заключи сванс на работата в предприя-

тък, .решение за ловните тере и слабостите. също така на едно от пред- тия както и за ролята на пе-
ни, решение за ново работно Доминантна тема в селските стоящите заседания, въз осно
време в пазарен ден, както и местни организации са проб- 
решение за формиране на об- лемите на оелшото стоспан- 
ща просветно -педагогическа и» ство. електрификацията и ко- 
испежция за три съседни об- муналното строителство. Сво- 
хциии (Пирот, Димитровград и бодно може да се каже, че в 
Бабушница). тези организации има остро

Покрай това оеаията прие недоволство арещу земеделска 
редица други решения и зак та кооперация „Сгочар . Онаб 
лючения (сътрудничество с А- диването на селото е твърде 

за лександровацдаване на строи лошо и вината за това изклю
: телни места Йш^ации в сандровац и Общинската коя-

яачш^ена Погалено, Барйе, Долна Нев- фереящия в Димитровград, Об живот. От взаимния овм
чии съвети, формиран и Каменица се изтъкна, че щинската скупщина в Димят- опит и мнения се очакват до-

в магазините няма най-необхо ровград, на заседанието си оТ бри резултати за 
от димите стоки — сол, брашно, 18. декември т.г. — прие зак- на а6Щк®^гв

лючепие за всестранно сътруд по-нататъшния напредък а ое 
ничесгво с община Аленсзп- ласгта ви стопанството.

„В разискванията стана ду
ма за необходимостта от един 
ство. Аз съм съгласен. Разби- ■

Ь> на

Какво показват предизборните събрания 

в СК в Димитровградско \

СЕРИОЗНИ СЛАБОСТИ 0 »СТ0ЧАР«

VI сесия на ОС в Димитровград на

РЕДИЦА СТОПАНСКИ, 

КОМУНАЛНИ И ПРО
СВЕТНИ ВЪПРОСИ

ляваща.
Комунистите все повече се

На 18 декември т_г. се съ
стоя шеста обща сесия на 
щинската скупщина в Димит
ровград. Пред отборниците се

важни
чата.

намериха двадесетина
от областта на сто- 

просве-
ОС прие заключение завъпроси

папския, комунален, 
тен и обществен жмво-т, пред 
ставени от общинските съвс- 

сиужби във вид на ана- 
за взема

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДИМИ
ТРОВГРАД И АЛЕКСАНДРОВАЦти и

лизи и предложени я 
не на решения и заключения.

Челно място в работата на 
скупщината зае анализът 
стопанското развитие през пе 
риода януари—^септември 1969 
година. Подчерта ое, че въпре 
ки някои затруднения, стопаи 
с-пвото е отбележило значител на поставените

Общият доход

По почин на Общинската дровац. Двете общини ще еъ,
конференция. на-ССРН » Алеи струдаичат във веичк» обла-

сти на обществено-стопанския
на

миаии и ДР-). Бяха дадени и

граждани и отбарници въп-ро захар и др.
(Следва на 2 стр.)

ни успехи.
споменатия период, срав 

миналогодишния, е по-
24,7»/о. в общия до-

промишлеяостта участву- 
50 милиона нови 
27 милиона участ 

на '

през 
нен с 
голям с 
ход 
ва с около

си.

на люблянския университетТържествено чесгвуване

ОПИТА НА НОБ ОТ ОГРОМНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАШАТА
ОБЩОНАРОДНА ОТБРАНА

динара ,а с
вуват останалите отрасли 
стопанството. Между 
промишлените отрасли най-ДЯ 
бър .успех отбелязаха строите 
лстото и комуналната -дей- ■ 
ност. Загубите също са в ра- щ 
стеж, които особено личат п М 
„Фабрад“. През този период ■ 
се откриха нови работни мес- Ц. 
та. Приети са 227 нови работ ПГ 
ника. от които 132 работника | 
в промишлеността. Отбеляза Ц 

: работните заплати (лич 
доходи) по предприятията 

са увеличени. Дълговете на 
предприятията през този пе
риод ое увеличиха за 5<уЧо в
сравнение с миналогодишното 
положение. Найтолямо осно
вание за тревога са негглаоира 
ните стоки, които ое изчисля 

ОКОЛО 2-1

ИЗВЪН-

К-ттт: С тържественото промовиране на девет нови по
четни доктори, между които и президентът на релуб 
ликата Йосин Броз Тито. завършиха тържествата по 
повод педесетгод1ппната на люблянския университет. 
За почетни доктори бяха промовирани: Йоскп Вроз 
Тито. Едвард Кардел, Сречко Бродар, Йоваа Хаджи, 
Милко Кос, Алия Кошнр, Феликс Лобе, Франце Стеле 
в Алой Тавчар.

исе, че

ШтщЧШ&тй
ни

щ
новите почетни доктори благодари 

Тито, който, след като се спря »ьрху Р°- 
шоблянския уштерситет и върху неговия

• ш От името нащт президентът
лята па _____
принос за развитието на югославската наука и мзкуст-

за опитите ■ чужбина да се 
нашата народо-

щ
. : во, говори по-специално 

минимизира значението и ролята на 
освободителна борба. Във връзка с това той казв.

ват -яа стойност от 
милиона динара. (Това особе
но важи за „Димитт^град ; 
„Свобода“ и „Сточар ). Подчс 

от каали

» >
И*

дима, или като че е била са
мо някакъв второстепенен е- 
лемент във .великата 
против хитлериама.

А каква беше нашата борба 
и през какви фази мина?

Началото на освободителна 
та борба 1941 година беше съ 
дбоиосно за всички наши на
роди Нашата страна беше ра, 
зделша между окупатори и 
куислинои. Нашите народи ра. 
збраха, че трябва да вземат > 
с-ьдбата си в свои ръце. Реше, 
името за въоръжена борба > 
против окупатора не беше мо{ 
тивираио с някакви локални, 
интереси и отмъстителни мо-( 

(Следва на 2 стр.)

рта ое пак нуждата 
фицирани кадри в стопански
те отрасли.

Информацията
вложеяията през ^^Р°м0

„Дпгос е необходимо отново 
да припомняме за фактите от 
нашата народоосиободителна 
бо!рба, защото някои в света 
се опитат да фалшиерицират 
историята, да подценят наша
та народоосиободителна бор
ба и настояват да я миними
зират и да я представят като 

спонтанно движение 
отмъстители. Ние

е целта и. имегшю за то 
искам да говоря. Име-

война
№за каггитало-

$пия план (1966 —
гат да се ха<Ршсюр1Н^^]гГга то скромни както в облаеста
на промишлеността (реконст 
рукция «а предприятия, съз

у __по-добри Прбмзшоц^
условия), така и в ДРУ

ка-

шякакво знаемедаване на 
ствсии : 
гите области.

Сесията разгледа 
манията за 'сигурността на дв Димитровградско,
______  информацията за цро
тиипожарната превентива в 
Димитровградско.

СкупщгииаТа прие решстше 
за ребалаис иа общшплсия ою

па
каква
ва аз
иню, изасривяват се истормчес- 

събития у нас и неточно
и инфор-,

ките
се представя нашата народо- 
освободитслна борба като чс 
тя се с развила уж едва през 

половина на 1943 го-

жсотието 
както и

вторататържественото нромолироивМомент от

I [



Из Съюзната скупщинаОпитите от НОБ от огромно значение 

за нашата общонародна отбрана Приета проекторезолюц
ията за икономическата 

политика през 1970 год.за нашата освободители 1а бор позволим безпрепятствена ра
бота па реакционните. -трупи, 

на изнеса факти, които тежюо об които ос опитват да открекат
н аш ата н а родоо ов о родители а 

Размисляйки за такова ггред борба и нашите продобивки.

(Н|родължземие от 1 стр.) 
тиви, но е дълбок национален ба едвам се въздържам да не 
и интернационален дълг
партията, но и на всички про виняват. 
гресишш хора в нашата стра
на, готови заедно със Съвет-! ставите на нашата народооово Затова е необходимо решитед
окия съюз и с останалите дър бодителната борба, в което се на идейна борба против всич С вчерашните разисквания
жанм на антифашистката коа премълчава нашият принос в Ки такива тенденции и опити" « приемането на п-роекторезо

Опирайки се върху значени люцията в Камарата на наро 
сто на общонародната отбра- Дите, Стопанската и Общество 

други фашистки сили. Тогава ките годили, т.е. 1941, 1942 и на президентът Тито каза: по-политиивака камара на Съ-
счмтахме, а и днес така мис- 1943 година — питам се как- „Някои в чужбина пргреш- 
лим, че борбата на съветския ио се крие зад тези опити да ио представят- концепциите на
народ беше и наша борба. По се минимизира нашата наро- нашата общонародна отбрана злите разисквания за икономи
време когато фашистките си- дооешободителна борба?- като нещо съвсем ново. Ние чоската политика през 1970 го
ли концентрираха своята мощ. Именно през тези първи, обаче тази концепция офор- дина.
за да унищожат СССР, ние най-тежки години, ние трябва михме и развихме още в на-
считахме за свой интернацио- ше същевременно да доказва шато нарю1доошсбо'дителна бо смстар еволюцията -изнесе под-
калистически дълг възможно ме на света, че ние сме тези, рба, когато призовахме наро- председателят на Съюзния из
повече неприятелски дивизии които се борим против окупа да на борба за отбрана на сво иълнителеи съвет Никола Ми
да вържем в нашата страна, торите, че ние проливаме ята независимост и свобода,
като с това улесним усилията кръв, а не някой друг. 1-1-с е в общонародна борба против
на съветската арлиия. Зова са ли жалко най-меко казано-, че агресора, в която участвуваха
неоспорими факти. През 1941 трябва и днес отново да дока всички наши народи и народ
1942 и все до есента на 1943 звамс, че нашият народ нане- поспи, работници, селяни и па.
година се борехме сами всред ло с КШО четири години во- 
лцрачната хитлериска европей- ди тежка борба против окупа 
ска крепост, без каквато и да тора заедно със СССР и съю

зниците, а не някой друг.
За съжаление и у нас има

ляиич. До края на годината 
предстои и трета заключител
на фаза на разисквания, кои 
то трябва да завършат с при 
смаис на окончателния текщ 
на резолюцията за икономи
ческата политика за идната го 
дина.

Камарите вчера разискваха 
и за приходите и разходите 
на извънбюджетния баланс 
на федерацията и за повече 
закоиопредпи-сания.

лиция да започнат съвместна антифашистката борба на съ- 
борба против германските и юзииците именно в най-теж-

го злата скупщина завърши 
втората фаза на парламентар

встъпително слово за ГЕро-

Босилеград

МК СЕ ЛГОВДАЕ РЕШЕНИЯ» 

НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СКИ
предпичавата интелигенция, 
намери пълня изява високото 
съзнание, самотиицмативата ие материална помощ отвън.

Борехме се не само против 
хитлеровите и муоолимиеви о- отделни реакциоиори и групи 
купаторски армии, но и про- ровки, конто по разни начи- 
тив българските и 
фашистки окупаторски сили.

Когато обаче през последно борба и които нападат придо-
нашата револю-

самоотшержието на нашите хо 
ра от най-млади до най-въз
растни.

Нашата днешна концепция 
на общонародна отбрана не е 
нищо друго освен последова
телно и решително приложе
ние на тези велики опити от 

ция. Ние сме демократическо народооовобедителната борба 
социалистическо общество, хо 
ето създаде условия за свобо 
дяо творчество във всички об 

с ласти. Обаче ние бихме напра

Решенията от Петото засе- та. Затова не може да се ка
лаите на Председателството же, че по решенията на Пред 
на СЮК все още не са дости седателството са давани само 
гиали до трудовите оргапиза- информации, без конкретни 
ции в Бооилеградската кому
на. С кампания тези решения 
не могат да се преведат и за
това ще останат на

унгарски ни се опитват да омаловажат 
нашата народооавободителна

време почти ежедневно четем бивюите на 
информации за писането на акции.

Обаче факт е, че много по-печата в една съседна страна 
за това какво всичко техните 
сили са освободили в Югос
лавия, когато слушам как 
подценяване пишат и говорят вили неопростима грешка ако

в нашите сегашни условия. 
Днес тя е съставна и неот- вече в провеждането на тези 

дневен решения са били ангажирани 
партийните и други форуми 
на общината, а по-малко са-

чуждима част на нашето са- 
моуиравително ооциалистичсс- Г>ед на непосредствената поли 
ко общество. Тя сега се раз
вива в условията на мирно со 
циалистичеоко

тнчеока акция в комуната все
докато се не осъществи тяхно

ГТ)П«01ИТГ* лгтт? о ^ ^ СЪДТУрЖШШ6.

1§рн1 ШШ: ЙШШШ:лостта и готовността на вейка та на Председателството са да /
цена да защитавам революцн ли подтик за обсъждане на ак кстгго освен известните цели 
ониите придобивки и на на- тупаните въпроси в развитис-

.мите трудови организации.

Сериозни слабости 

в ..Сточар“19
(Продължение от 1 стр.) ще бъдат осветлени, а за ус-
Членовете на Съюза на ко- пешното им разрешаване ще шата нарр|д>со'Сшободителна бо 

^нислите в^местните органи- е необходимо по-пълно и все- рба ,и на Сачоулра®ителния со 
защии в Барие и Смиловци ос отдаино ангажиране на члено „ 1
тро осъждат постъпката на вете на СК. Изборите в мест- циализъм - каза между друго 
земеделската кооперация във ните организации ще 
връзка е премахването на коо 
ператишните цехове. Това ста- та. 
нало без допитване с произво
дителите в тези райони. За- вършени изборите и в акти7 
познати били само членовете 
на съветите в тези цехове, а 

. и те се изказали против при
съединяването на цеховете.

Без да се навлиза в иконо
мическата оправданост на та
зи постъпка на кооперацията 
„Сточар“, трябва да се поста
ви въпрос —- защо в „Сточар" нференцията.
не зачитат самоуправителните ----------
права на хората? _

Подобни въпроси бяха пое ЬА111гй 
тавени и на събранието на ме 
етната организация на земе.дс 
лока кооперация „Сточар“. По 
сочени са редица субективни 
пропуски, обаче срещу носите 
лите им — вое още не се пред
ПРпе^„КОИКре'га'И СаНКЦИИ- на път за България мини- 
гамптлштаОР™3аЦИИ 4 птьрът На външните работи 

С трудоРИ °Р на НРБ Иван Башев пропъту- 
ганизации комунистите обсъж ва на 13 декември през Дими 
дат производствените пробле- ■ тровград. м
ми, разпределението и реали
зацията като се правят уси
лия за още по-пълно претво
ряване в живота на новите 
стопански мерки.

в стопанския живот имат го
те на обществено-икономи чес ляма важност и за развитието 
ките отношения. Пример 
това са и ускорените подготов 
ки за интеграция на стопан-

за на по-нататъшната обществе
но-икономическа система.

бъдат то президентът Тито. ските организации в ко.муна- в. в.завършени до края на година

Иван Башев в БелградДо 10 януари ще бъдат за-

вите и клонове на Съюза на
комунистите, а в пълен 
са и подготовките за общин
ска конференция на 
ка комунистите, която трябва 
да се проведе до 15 януари ид 
ната година. Местните органи 
зации избират делегати за ко

ход

Съюза

;

-•>

ИПРЕСТОЯ В 

ДИМИТРОВГРАД
в

На мотела край Димитров
град, където престоя около 
половин час, Башев посрещна 
ха преседателят на "Общинска 
та скупщина в Димитровград 

Сериозни слабости обаче и- Димитър Славов 
ма в работата на Съюза 
комунистите във „Фабрад“.

. В течение на избориата ак
тивност още много

народните
на представители Георги Ллексов 

и Димитър Манов и др. обще 
ствано-политичеоюи дейци

ШвЙШв тшттвъпроси комуната.

" ^ ,,Гк‘ * у««*» Мхиц.ми
^ГатеГГ^Гоюо^м АСЕИ лазаров *Гг* МАТЕЯ АНДОНОВ * Или, ..Бржтстжо"
** Пхефи М-444

ш СФР Югослии» 
* Джрежгор,колегия

По покана на държавния Иван Башев. Двамата 
секретар на външните работи л аЛ1ата
Мирко Тепавац в Белград на 
официално посещение преби- 
вава министърът на

ред»*-

•••** К«мдшп" _

мини
стри водиха разговори по най
-важни въпроси на

и от президента на СФР Юго
славия — ЙОСИП Броз ТИ/>0: 

На снимката:»4 отношени
ята между Югославия и Бъл-

министрите 
Башев (вляво) и Тепавац със 
сътрудниците си по време на 
официалните югославско-бъл
гарски разговори.

външни
те работа на НР България —

гария.
Министърът Башев бе приетСтраница 2
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Общинска конференция на СЮМ в 

Димитровград

с ЛИЦЕ КЪМ 

ПРОБЛЕМИТЕ
— Нов председател на СЮМ 

Симеон Костов
Младите в Димитровградско 

са решеии да пресекат пътя 
на различим неправилност а 
настаняването на работа. Го
тови са също така докрай да 
се застъпят в органите на са
моуправлението да влезат по
вече млади хора, които да виц 
сят нововъведенията в произ
водството, макар че в някои 
предприятия срещат сериозни 
трудности от страна на по-ста 
рите другари.

А без кадри — трудно мо
же да се върви напред — товц 
бяха основните въпроси, кои
то обсъди общинската конфе 
ренция на СЮМ на 14 декем
ври т.г.

В уводната си реч досегаш
ният председател на Съюза 
на младежта, Иван ДенчСв, за 
сепна и някои актуални проб
леми из живота на младите в 
комуната. Между другото той 
подчерта че:

♦ Някои трудови организа
ции не спазват закона за при 
емане на стажанти,

♦ В някои села на Забър- 
дието има прояви на религио- 
зност,

♦ Културно-забавният жи
вот на село е на ниско равни
ще, а домовете на културата 
се ползват за складове и ма
газини — вместо да бъдат раз 
садници на култура и др.

религиозни празници, но това 
става не от религиозни подбу 
ди, а просто поради липса па 
организиран културно-забавен 
живот. Като належащ проб
лем в досегашната работа нц 
активите в някои села, в За- 
бърдието той изтъкна честата 
..смяна“ на ръководствата по
ради настаняване на работа ц 
градовете. Занапред, каза той, 
би било необходимо в селски 
те активи да се избират дейни 
младежи, които своята пер
спектива виждат в селското 
стопанство. Но и тук ще е нео 
бходимо да се направи много, 
за да се създадат по-добри ус 
ловия за живот.

Васил Алексов, работник в 
комбинат „Димитровград“ из
тъкна, че младите все още не 
са дошли до пълна изява в 
органите на самоуправленне-

Студените дни и продължи- те са настанени в къмпиизи и 
телните снеговалежи в Босан- вагони, проблемите за отоплс 
ска крайна усложниха живо- ние, осветление и здравеопаз- 
та на гражданите в разрушег ване останаха нерешени. През 
пия от земетресението 
Банялука. Макар че граждани рлува и грипът, което още по- ритас" от Австрия.

вече усложни и без това тру
дният им живот.

На снимката: много семей
ства от Банялука са настанени 
във вагони, които достави ху-

„Ка-град последните дни започна да въ маиитарпото дружество

то.
Тодор Миялксв, Станимир 

Митов и др. говориха за лип
сата на помещения за култур 
но-забавен живот на оело.

Общинска конференция на СЮМ в Босилеград

ДА СЕ ИЗДИГНЕ РОЛЯТА НА МЛАДИТЕВ разискванията взе уча
стие и секретарят »а Общин
ския комитет на СКС в Димит 
ровград Райко Зарков.

Той подчерта, че пред мла
дежта в Димитровградско сто 
ят сериозни задачи и изрази 
твърда вяра в преодоляването 
на трудностите.

— Носителите на отрицател 
нлте явления трябва да изпра 
вяме пред колективите, да ги 

на събранията

венснполитическите разбира- ност. Например горамите в ги
мия на младия човек. При то- мназията по резултатите са 
ва са необходими и нови фо- първи в комуната, 
рми, които да обогатят инди
видуалното съзнание на мла
дите. В тази насока необходи Захариев изтъкна необходимо
мо е и

Миналата седмица в Босиле 
град се проведе общинска мла 
дежка конференция, на коя
то доминантно място заеха 
разискванията за образовател 
ните и възпитателни пробле
ми на младите в самоуправи- 
тслната система в комуната.

На конференцията присъст- 
вуваха и Симеон Захариев, се 
Кретар на ОК на СК, Любен 
Ароов, републикански предста 
вител и директор на Босиле- 
градака гимназия, представи
тели от граничните застави и

В своето разиокване Симеон
СЛАБОСТИТЕ МОГАТ ДА 
СЕ ПРЕОДОЛЕЯТ съдействието на- СК. стта на учениците да се създа 

Само така младежите могат пят по-добри условия за рабо 
да представляват сила, която та и учене. Това нещо ще до- 
да се чувствува в нашето об- принесе за по-гол яма афирма 
щество, а особено в самоупра Чия на младите в комуната, 
вителните отношения. Покрай това изтъкна Захц

риев трябва да се подобри ку 
В момента овоите самоупра- лтурно-забавния живот на мла 

вителни отношения най-мно-

кригихуваме 
на обществено - политически
те организации, а не Да гово
рим увито. А това търси по- 
голяма активност от младеж
ките активи. Има неправилно 
сти по настаняването на рабо 
та. Това е факт. А защо об
ществено-политическите орга
низации остават неми свидете 
ли на тези и други неправил
ност? Защо мълчат. Тук-та- 

трудовите организации 
живуркат разни демагози, ко
ито днес говорят едно, а утре 
друго. Младите трябва да се 
наложат с активността си в ко 
лективитс, както и опия на 
село. Тогава тази организация 

по-авторитстпо ще дей-

В разискванията, които ста- 
след речта на Иван Ден- 

градивни
наха
чев ое чуха доста 
предложения, както и крити
ки на някои опущения в до
сегашната работа. Представи
тел на младежкия 
Смилозци, Георги Величков, 
изтъкна, чс в Забърдието на
истина е имало случаи младо 

девойки да излизат на

дите и да се установи по-тяс- 
го младите развиват в училищ сътрудничество между уча 

ученически общности, щаТа се и селска младеж, 
където участвуват във взема
нето на редица важни реше-

актив в
др. нитеНуждите да се обсъдят про 
блемите на учащата се мла
деж съществуват още от пре
ди. Оавсн това болшинството 
членове на СЮМ са ученици. 
Затуй тази конференция се о- 
клза твърде успешна.

•В тоя смисъл говори и Лю- 
бен Арсов. По-специално той

-гвг=м=г*
рабошическата младеж, к КТОрП в комуната. При поло
то в Босилеград става все и - жение, ако гимназията полу- 
масова. Тези имат тру чи СВОя ограда родица трудно
диости, защото са на извеете сти в средно училище
начин изолирапги от много ва бъдат премахнати,
жми динамични стремежи в 
развитието на комуната. Сега 
вече са по-оргллшаирани 
младежките активи, 
отделения на училището 
стопанство.

шия.жи и
ме по

НЯМА ГРИПНА В 

ДИМИТРОВГРАД Доклад за трудностите на 
младежите — ученици и за 
неизползваните 
на младите за осъществяване 
па по-добри резултати изнеса 
Борис Костадинов, председа
тел на Общинския комитет на 
СЮМ.

Училищната мрежа в кому
ната задоволява — каза той. 
Между младите няма леграмо 
тип.

възможности
още- Както ни осведоми дежур

ния лекар в димитровградска 
та болница д-р Никола Цвет-, 
ков в Димитровград още няма 
грипна епидемия, макар чо 
има отделни случаи на забо-

ствува.
Зарков приведе и един твъ

рде показателен пример на но 
активност на младежката ор
ганизация във „Фабрад“. Нсо 

бил уволнен от работа 
мно

Конференцията приключи о 
изводи, че на младите трябва 

и в две |ДЛ ос окаЖе разнообразна по- 
п° мощ и да се създадаът усло

вия те да заемат своето мяс
то в самоупранителната систе
ма в комуната.

и в

тдавна
много добър ра ботаник, а 
зина по-слаби — останали по 
местата ои. И в прсдприягис- 
то никой не дишал глас.

А всички до един са съглас 
уволненият сто на сго 

по-добър от двадесетина 
които си останали ...

ляване.
Засега нормално работят Ут 

чебните и други заведения.
За всеки случай Здравния 

поискал нужното коли- 
грип,

Решаването па .редица мла
дежки въпроси е свързано и 
с материалната база. В това 
отношение разбиранията на 
компетентните не са много ох
рабряващи. Например не е ____ л___._
пювъзможно да се 'изнамерят ЩИМЖГрОВГрЗД 
средства поне за откриването 
на младежки клуб.

чсДокладчикът изтънена, 
за разлика от образователна
та, училищата всс още не са 
постигнали резултати във лъз 
пмтанисто. При топа трябва 
да ое има предвид, чс младе
жта се възпитава и в самите 
отношения, които сс осъщсст 
вупат в процеса па обученис-

В. В.
дом е
чество ваксина срещу 
обаче в Имунологическия 
ститут в Белград са получили 
отговор, че по обективни при 
чини — до края на годилата 
ваксината няма да получат.

М. А.

ни, чеин-
с
други,

След това бяха триеш зак
лючел вия за работа занапред.

Общииск ат а коз [фореш ци я 
Съюза на младежта прие и 

решение занапред продоедатс 
на Съюза на младежта да 

бъде платено лице с отлод на 
обемността на работата и сло 
жнитс щюблеми, с които тря
бва да се справя. След като 
разреши от длъжност досега
шния председател на СЮМ. 
И|ван Дсогчоп, конференцията 
избра СИМЕОН КОСТОВ, рЩ 
боташк във „Фабрад" за нов

НА СКОРО ПЛЕ
НУМ НА ОСВ

В разискванията ое изтъкна, 
, че младежите — ученици и 
покрай своите трудности не 
са останали незаимторооувани 

политически и

то.на Образователно - възпитател 
отношения са всъщностнит?

комплекс въпроси, които тря
бва да бъдат обща задача и 

просветните работници и 
младежката организация. 

Например културните отноше 
опазването на обществс- 
имущсство са само два 

от редица други въпроси на 
възпитателното образование.

Свободните активности 
младежта трябва да бъдат из 
раз на желанията им и да и- 
мат идейно-образователен 
рактер. Защото обучението е 
само едно от предусловинта 
за оформяването на общест-

РАБОТНИЦИ ОТСУП-ДИМ- 
ИТРОВГРАД В ГЕРДАП

лят за оветовиите 
друпи събития. Например уче 

гимназията са били 
дойни в събирането на мате
риална помощ за. бойците във

са би

на този месецКъм средата 
в Димитровград ще ое сърои 

Общинския синди- 
съвет. Предмет на засе

птиците отна
пленум зга
кален _даатисто ще бъде изготвянето 
на плааз за обсъждане проск- 

доцраждапето на пенсио 
■шпвалидно осигурява

на
Поупа от 40 работници от 
к СУП в ср-

и Об- 
съвст

Виетнам. Тези ученици
най-дейни в събирането 

помощ за семействата на 
автомобилната

мия,
нотодим итровгра дсми-я 

,нанизания иа синдиката 
щш гското синдик ален 
направиха неотдавна едподне» 
на разходка до Гсрдан. • 

Покрай Гордял те посетиха 
и Бор, Зайчар и Кладово. В 
Бор посетиха металургичния 
комбинат и др. забележителни 
обекти в този край.

ли и
иа та за 

пшото и-пострадалите в 
катастрофа на Бесиш кобила.иа не.

В работата на пленума ще 
участвуват и представители на 
Завода за социални осигуров-

М. А.

продоедатс л.
Така същр бяха приети

състава ня 
на общии- 

Сътоза

ня- Дпижспгието на горалштс 
пошечето училища, орга-кои изменения в

прсдсодатслсрвото
ската организация на 
на младежта.

при
низанията па черпения кръст, 
училищните секции и ДР- ся 

оообеяю успешна де

ха-
хи.

показалиМ. АндоповМ. А. Страница з
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Разговор за състоянието на 

просветното дело в Сурду- 

лишка община

В здравния дом в Босилеград

ЛОШИ МЕЖДУОСОБНИ ОТНОШЕНИЯ
Д-р Христов е на мнение, че 

според сегашната оистематогза
Зъботехникът ои е дал пра 

во всяка събота да отива на 
лов. Подобно постъпва и ла-: ция на работните места кадро

©ото положение в здравния 
Когато дойде някой селски дом е на завидно равнище, 

събор всички настояват да на, В момента 
пуснат работните си места и един лекар от обща практи- 
да заминат на него. Поради иса и трима лекари с основна 
всичко това пациентите са но специализация. Среден меди- 
доволши от пашите услуги и цииен пероонал с застъпен на 
ни отбягват. Те маоово отиват всички необходими 
на лекуване в България.

С една,дума казано непоч
тено ое отнасяме към работа
та, за която получаваме 
така малки заплати. Обаче ко

На последното събрание на 
местната партийна организа
ция в Воаилеград д-р Илия 
Антоножжм, лекар от здрав
ния дом в Босилеград заяви 
следното:

„В нашата здравна органи
зация в събота не се работи, 
защото мнозина от работници 
тс си отиват на лов или ои ра 
ботят домашни работи. Тяхна 
та заинтересованост за рабо
та. е малка, а за повишаване 
на заплатите и хонорарите го 
ляма. Поради тези неща стра 
дат пациентите, които мина
ват по пет-шест часа пеша, за 
да им бъде оказана лекарска 
помощ. Има и такива, които 
по цял ден нищо не работят. 
Само седят и четат вестници.

Изненадва ме обаче, у че в 
нашия здравен дом никой ни
кого не мока да упрекне. Етц 
истинската причина защо тук 
не остават кадрите. Тези, коц 
то идват се задържат кратко 
време, защото не искат да ра 
ботят за друг и поднасят не
чий тормоз. Освен това не им 
се предлагат условия за ра бо

де лно) и по един (физическо- 
химически) кабинет в остана
лите централни основни учи
лища.

Що се отнася до инвесгици-

IIа и докем1ври т.г. се проведе 
съвещание с директорите на 
сродните училища, интерната 
и основното училище в Сур- 
дулица на което присъстаува- 
ха Ратко Кръетич-Бая, предсе 
датсл на ИО на образовател
ната общност в СР Сърбия, се 
кретаря на ОК на СКС, пред
седателя на ОС, председателя 
на ОК на ССРН и председате
ля на ОСВ.

На съвещанието се води ра 
зговор за състоянието и пер
спективите на учебното дело 
в Сурдулишката комуна.

Изтъкна се че са ,ниски лич 
ните доходи на просветните 
работници в сравнение с дру 
ли професии и с тези от об
щините с по-голям а икономи 
ческа мощ. Ме съществуват 
постоянни източници на фи
нансиране на образованието. 
За разпределението въз осно
ва на труда не можем ни да 
говорим, шити пък съществу
ват средства за стимулиране. 
Не е решеню отношението ме
жду основните и средните учи 
лища и обратно, при финан
сирането им.

Училищата са обзаведени с 
инвентар и помагала само с 
11% по отношение на предви
деното по нормативите. През 
учебната 1969/70 г. планирано 
е да се обзаведат с необходи
мите помагала два кабинета в 
Сурдулишкото основно учили 
ще (за физика и химия поот-

борапта.

иедоютигат самс
ите, изтъкнато е че те в пър
во време трябва да се плани
ращ за долраждането, или из- 
лраждаието 
технически

на нов електро-работни
център, за изгра

ждането на физкултурна зала
едно

училище в Сурдули
ца, както и за реконструкция 
та на Интерната „П. Мачкато- 
вац“ в Бело поле.

Ратко Кръстич-Бая изтъкна 
че Републиканската, образова^ 
телна общност в духа на нор 
мативите ще дава всичко как- 
вото може, 
сума която недостига за из
дръжката на училищата да се 
търси от Изпълнителния 
вет на СР Сърбия, защото Ро 
публикаиската образешат елна 
общност няма средства, а сто 
панстЕОТО в Сурдулишката об
щина не ще може да обезпе
чи нужните средства. За след 
ващата година Републиканска 
та образователна общност ще 
получи повече средства за до 
пълнителното финансиране на 
основното и средно образова 
ние в
райони, така че се очаква из 
вестно подобрение в това на
правление.

места.
— Районните амбулатории 

— каза той не работят изцп- 
не ло така както трябва. Касае 

сс за няколко обективни при 
мугаистите от здравния дом са чини, с които по-дълго време 
между първите, които не ис- се бори нашия колектив. Г1рг( 
кат да работят. Това говори, ди всичко за тях няма посто- 
че само добър работник може яина работа., защото през ля 
да бъде и добър комунист“. тото поради добрите съобщи-

Това бяха твърде остри ду телппи връзки и сезонната ра
дий, казани от лекар, който от пациентите отбягват да
преди няколко месеци рабо
ти в здравния дом.

Дали това с точно или съ
ществува и доза на субекти
визъм?

По тоя въпрос се опитахме 
да беседваме с повече рпбот 
ници от този' колектив. Оба
че мнозина не искаха да го
ворят като ни съветваха за 
информация да сс отнесем 
към д-р Васил Христов, упра
вител ага дома.

— Недисципяината за коя 
то ое говори не е толкова яр
ка. Наистина тя съществува 
но не и при всички в колек
тива. Става въпрос главно за 
две лица. Обаче тоя въпрос 
както и неоправдателното от
съствие от работата Съветът 
на нашия дом е разрешил с 
материални и други наказа
ния.

за изграждане на още 
основно

а преостаналата

търсят лекарски интервенции 
в амбулаториите. съ-

* *

Това са две противополож
ни мнения по един и същ въ 
прос. Къде е истината — тру 
ДгРО може да се разбере. Но 
пие нямаме намерение да до
насяме СВОИ ОВОбОДНИ ИЗВОДИ; 
Можем да кажем, че въпро
са за който говорим е серио
зен, защото в себе ои скрива 
редица симптоматични неща.

та.

Общинска скупщи-
стопажжи нераззититена Димитровград:

В ПЕТЪК-НОРМА
ЛНО РАБОТНО 

ВРЕМЕ

В. В. М. Величков

От сесията на ОС в Димитровград
Доколкото ми е известно ни 

то един от пациентите, дош
ли в нашия дом не са върна
ти без услуга. Отиването 
пациентите в България се дъл 
жи на други обстоятелства, а 
не и на недоволство ст каши
те услуги.

31 ПО - ГОЛЯМА БЕ30ПШН0СТ 8 ДВИЖЕНИЕТОДосега работното време на 
общинските служби в пазареп 
ден (петък) имаше продълже
ние' от два часа, с оглед на 
идващите от района на общи 
ната пазарци. Досегашният о- 
пит, обаче, показа, че гражда
ните обикновено завършват 
работите си в общината до 14 
часът. С оглед на това Общип 
ската скупщина взе решение 
за промеиа на работно време, 
която се състои в следното.- 
работното време в пазар «ш 
ден (петък) ще бъде нормал
но — до 14 часът. При това 
работното време в събота (вся 
ка четвърта в месеца) също 
ще бъде нормално, което ще 
рече без предишното съкра
щение от два часа.

на

Броят на автопроизшествията и другите злополу
ки в движението на Димитровградско през десетте ме 
сеци от годината, в сравнение с цялата 1968 година, се 
е удвоил. Същевременно се е удвоил и броят на заги
налите и тежко и леко раненитге. Щетите също са го
леми.

съзнателност при участие в 
движението — без нужните у- 
реди тази година са се движи 
ли 39 души, седем души са во 
зшги под действие на алкохол.

Разбира се, броят на тези, 
които |Возят под действието на 
алкохол е далеч по-гол ям, но 
досега са изостанали масови 
контроли \и постоянно пресле
дване.

Ако посочим, че броят на 
нарушителите е най-голям от; 
18 до 25-годишна възраст, то
гава може да заключим, чс 
в движението най-много про
изшествия правят младите хо-

!

Отборник 

изключен от 

трудовата 

организация

Това беше повод съветът по общо управление, об
ществени служби и вътрешни работи, да се запознае 
със състоянието на димитровградските пътшца и да 
приеме съответни решения.

Моторизацията в Димитров
градско, особено през послсд 
ните две-три години, се разви
ва бурно. Докато през 1967 
година са регистрирани 193 
моторни превозни средства, 
тази година само за десе.т ме
сеци са регистрирани общо 
487 возила. Ако прибавим и 
тава, че още 120 души имат 
право да карат коли, то без
спорно броят им ще нарасти е 
още повече. Според сведения 
всяка година в общината бро 
ят на моторните превозни сре 
дегпва расте с около 100, което 

Освен Алексов, и други ра- потвърждава тенденцията към
моторизи ран е

ти. Отделни пътища, както 
тоя от Суково до Трън ски О- 
доревци, е толкова тесен, че 
задм1инаването и разминаване
то не е възможно. Това осо
бено се отнася на участъка 
Погановски манастир — Трън 
ски Одорсвци, така че тук а- 
ко трябва да се срещнат две 
коли то едното се връща на- \ 
зад до началната спирка. В 
■окаяно положение е 
Желюша — Поганово и е по
чти неползваем за моторни во 
зила.

И не само това:

ра.
ОБЩА ПРОСВЕТ

НА ИНСПЕКЦИЯ
Оттук — броят на автопро

изшествията и злополуките е 
— удвоен за десет месеца е 
имало 21 злополука, от които 
13 са станали на

Отборникът в Общинската 
скупщина в Димитровград И- 
лия Алекоов е отстранен от 
земеделската кооперация „Сто 
чар“ в Каменица зарад неиз- 
вършване на нареждането на 
ръководителя на трудовата е- 
диница да работи и в неделни 
дни.

международ
ното асфалтно шосе, в които 
4 души са загинали, и теж
ко и 19 леко ранени. Баланс, 
който действително

за три съседни об
щини

пътят

може
тревожи, с оглед на малкия 
брой километри пътища в Ди 
митровлр адско.

Трябва да се отбележи, че 
органите 
Движението са предприемали 
различни мерки: от открива

на фото-изложби по безо
пасност в движението, с цел 
да ое подмине културата в дви 
жението, до специални контро

дасистемата 
на знаците е такава, че едва 
ли може да говорим за знаци. 
Най-често пътищата 
чени „от око“. С изключение 
на града, другите знаци не са 
подменяни така че вместо ове 
тлоотражателни все още 
ят обикновените

Съветът за образование и 
култура при общинската скуп 
щина в Димитровград разгле
да на неотдавнашното си за
седание предложение за фор
миране на обща просветна ин 
спекция за трите съседни об- 

Пирот, Димитров-

все по-голямо 
на гражданите.болници отказвали да работят

са ознцв неделя. Преди известно вре 
ме, той е бил оменен от длъж 
ността магазионер и назначен 
за селскостопански работник.

Кооперативният съвет в 
„Стонар“ на заседанието от 5 
декември тази година решил 
да го изключи от трудовата 
организация зарад проявената 
мадисцинлина.

При това, трябва обезател
но да се отбележи, че и бро
ят на минаващите по автомо 
бишното международното 
се моторни превозни средства 
е голям, така че миналата го 
дина например са били около 
240 хиляди, кое,то средно на 
ден възлиза към 650 коли. А- 
ко отбележим, че през летни 
те меоеци, т.е. месеците на го 
динените почивки движението 
е пю-интензивно, тогава въпро 
сът за безопасност по движе
нието изпъква с цялата си ос 
троша.

От друга страна, 
то на пътищата в Димитров
градско е такова, че действи
телно има оанашание за трево

по безопасност на

шо- сто- нещини
град и Бабушница. Просветни
те инспектори от тази обща 
служба ще провеждат инегру 
ктаж в училищата, намиращи 
сс на територията на спомена 
тите общини. Седалище на но 
вата просветна служба ще бъ 
де в Пирот.

Общинската скупщина в Ди 
митровград, на заседанието си 
от 18 декември т.г. прие това 
предложение и взе 
за формиране на обща прос
ветна служба. Това е още е- 
дин пример на междуобщин- 
ско сътрудничество. Финанси
ране на обща/га служба пада 
пропорционално върху общи
ните, според числото на учи
лищата.

знаци.
Тогава не е и чудно, че бро

ят на нарушенията също се с 
удвоил. Миналата година 
мале 166 заявления за нару
шения, а тази само за 
маоеци 285. Но докато 
лата година само 19 
тгия не са решени, то за де
сетте месеци в тази година то 
възлизат на 172, което 
безпокои. Освен

ли.е и-
Съветът накрая прие реше

нията :
да се построят пунктове 

участъка 
Оуково — Тръноки Одоровци.

— Димитровградското тран
спортно предприятие да 
трои паркшнзи за свойте во
зила. ,

— да ое построи достъпа на 
автомобилното шосе край мо
тела.

— „Услуга“ да набавя нови 
коли.

десет 
мина- 

заявле- за разминаване на

също 
това досегаш 

ните наказания направо 
но са меки

пос-решение
състояние каза-

за илюстрации 
ще кажем, че нито едно 
шение в движението 
казано със затвор, отнемана 
правото на возене и пр. Затуй 
се налага предприемане 
-строги наказания оробено, че 
причината за нарушения

нару 
не е на-га.

Пътищата не се поддържат 
с изключения на пътя Дими 
тровнрад — Смидовци, 
пороища нанасят огромни ще

на прчесто
е на Ст. Нт
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ПО ПОВОД деня НА ЮГОСЛАВСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
В посещение на граничната 

ПРИ Стрезимировци
Исторически битки на ЮНА

застава

ОПЕРАЦИЯ »ШВАРЦ«Колективът на 

заставата е едно 

голямо семейство
След успехите на Югослаа- Югославската армия записаха

в най-новатаасата народна армия при Не- нови страници
ретва и спасяването на ране- история на югославските наро 
иите в Хитлеристкото коман- ди. Имената на Сутйеска, Зс- 
дуване настъпи дезориента- ленгора, Фоча—Калиноник са 
ция. Главното командване на записани със златни букви в 
Хитлер разчиташе да унищо- IIародооовобсдителната борба 
жи партизаните и Върховния на народите на Югославия, 
щаб и да създаде ред на Бал 
каните. Даже Хитлер беше о- ше критичен ден. Хитлеристи 
безпокоен от успехите на ю- те имали намерение да овла- 
гославските партизани. На 16 деят Милинкладе. Затова бом- 
февруари 1943 година той пи- бардирали частите на Югос

лавската армия. В този мо
мент другарят Тито, ангший- 

ва да ни тревожи евентуално- ската миоия и друти бойци 
то съюзническо изливане на ' ст придружаващия батальон 
Крит. Отбраната на Крит дос- _ на другаря Тито се намирали 
тоста такава степен, че всеки * само няколко стотина метра 
опит за нахлуване сигурно ще ’ от линията на фронта. Когате 
се завърши без успех и ще втората вълна на немските са 
претърпят големи загуби. О- мелета пролетяла над дру- 
баче, Дуче, нищо по-малко не гаря Тито и придружаващите 
съм заорижен от положението го хора, в гората нямало удо- 
на Балканите... Мога, Дуче, бно място за защита. Бомби- 
във всеки момент да ви пока
жа документите за това, за 
което лично поемам гаран- | 
ция, че са автеятггчни... Те- ■ 
зи документи съдържат голе- | 
ми доказателства за подлостта | 
на тези жители, които изпит- * 
ват омраза не само арещу не- I 
мциге но и към Италия.

Разпространението на бунто I 
Биичоакмте организации на I 
Тито е тревожно. Едвам има- | 
ме време да унищожим въста 1 
нието, ако искаме да избег- 1 
ием опасността да не ни на- | 
паднат от гръб, ако нахлуят | 
англо-американците на Балка- 1 
ните...

Мисля, Дуче, че същестзу- | 
ват задачи, които не могат да ?

изключително \ 
политически отпит. Тряб- *

Девети юни също така бе-

* ВОЙНИЦИТЕ ОТ ЗАСТАВАТА И НАСЕ 
СТРЕЗИЛШРОВЦИ ИЗГРАЖДАТ СЪВМЕ

♦ В ЗАСТАВАТА ИМА ВОЙНИЦИ ПОЧТИ 
НАРОДНОСТИ В СТРАНАТА.

са на Мусолини:
— „Мисля, че вече не трябмежду Бойниците и начални - 

щгте.ОТ всички
Раденко Омербегович: 
„Тук почувствувах същил 
ското другарство ..."■Посетих граничната застава 

пред празника на Армията. В 
помещенията беше като в ко 
шер. Всеки изпълняваше сво
ята задача, а войникът на по

горски техник. Работил е са
мо няколко месеца в горски 
комбинат. Омербегозич е от Какан. О- 

щс с идването излезе голям 
хуморист. Той урежда стеа-гве- 
стника. И воеки ден измисли 
по някои виц, за да насмсе 
своите другари. Още с първата 
му ореща със старите войни
ци той бе направил няколко 
успели вица, които се помнят 
и преразказват и по другите 
застави.

Другарят Омербегович с въ 
одушсЕление разказва за сво
ите първи срещи с войниците 
за неговия живот в казармата 
и казва, че старите войници 
много им помогнали. Сега тук 
в заставата той организира 
шах-турнир, стенен вестник

Омербегошвгч говори за сре
щите с останалите застави и 
е особено доволен, че тяхна
та застава често пъти е полу
чавала похвали зарад хигиени 
ческото и естетическо урежда 
не на заставата и зарад при
мерно изпълнение на служеб
ните задължения.

— Имах съвсем друга пред 
става за границата. Когато да 

ста с отмерени крачки се раз- мдох тук, видях 
хождаше пред заставата. Ко

че предста
вата ми за граница не е била 

гато ме видя спря и учтиво точна. Видях граничния
мък, видях границата. Тук на 
мерих друг живот с нови при 
ятели и твърде добро отно
шение с местното население, 

нищите от заставата. Команди Затова тук се чуетшувам като 
рът Любомир Ковачевич с у-. у дома. Имам много нови при 
влечение разказваше за свои
те войници, за местното на
селение, съвместните акции.

— Какво мога да ви кажа.
С населението от Стрезимиров

ка-пита:
— Кого търсите?
— Командира на заставата. 
След малко бях оред вой-

ятели — Рашо, Боко, ученици 
те от средните училища и сту 
дентите. С тях поддържаме 
връзки и чакаме, когато дой
дат по време на ваканцията, 

пи изграждаме водопровод, да играем топка, шах ..
Ето погледнете от селото се 
протяга водопровод, дълъг по 
вече от два километра. При 
строенето на водопровода се 
създаваха нови приятелства, 
другарство. През пролетта ми

ШтжттКръсгимир Мичович: „Въ 
одушевява ме отношение
то между войниците и 
поените ръководители ..

<■4

- • ‘ ? • ШШ

Войникът Кръсгимир Мичс-тницата, граничната застава и 
много домове в селото ще и- вич от Чачак е машинен тех- 
мат питка вода... — ни раз- кик. Четири години преди то 
казва другарят Ковачевич.

За иг раждането на водопро-

жсе изпълнят
чрез
ва да се употреби сила, въ 
преки жертвите ...“

Още един път Хитлер иска те падали близо до тях. При 
ше да покаже сила, да унищо 10ва бомбардиране загинал 
жи партизаните чрез операци- Бил Стюарт, един от шефове- 

„Шварц“ или Петата не
приятелска офанзива.

Целта на Хитлер и този път гюро Вуйович, телохранителя 
беше да ос обкръжат частите на рито, стар испански боец. 
на НОВ и постепенно да се 
намали обръч. С този план не 
приятелят отначало успял да 
осуети плана на Върховния 
щаб за офанзиюни действия Се казвало, че партизаните за 

Кооово и Метохмя. Труд- 
че партизанските 

20.000

ва работил в „Слобода“, Ча
чак. След одбиване на воена- 

средстзг, та повинност той мисли пак

Детайл от Пета офанзива

вода дала 'известни 
Общинската скупщина в Сур- там да се върне. С колектива 
дулица, а Местната общност на „Слобода“ поддържам връ 
от селото организирала насе- зки. Много другари ми пишат,

а колективът ми изпраща и

*
те на съюзническата мисия, 
Дикен бил ранен, загинал и

ятаЧасовете прекарани в грани 
чната застава, всред войници 
те се помнят.

лени ето.
Това не е първа акция на 

населението и войниците.
Преди години те заедно е- то най-добър специалист

край. физкултура. Още в предприя-

парична помощ.
Сега Мичович тук важи ка

по Другарят Тито бил ранен •Напуснах заставата, приято 
леки изпратен от командира и 
войниците. Войникът на пос
та удари токовоте, затегна ре 
мъка на пушката и с една 
скрита, приятелска усмивка 
ме изпрати пред портата и

лектрифицираха този 
Сега заставата и селото имат

лавата ръка.
Този ден в немския докладтието се занимавал с атлети-

електричество. Затова на все- ка.
тук е същинско — Тук на границата дожлв- 

Оообено
оилват своите действия западкъм

ното било,
съединения от около 
бойци, имали със себе си ед
на болница с около 3 000 до 
4 000 ранени и голямо число 
бягащ народ. Неприятелят и- 
мал 120 000 добре въоръженц 
кемоюо-талиамаки войници. В пея на югославската армия, и
тази операция взели 
и българско-фашистки

хи празник
тържество. За празника на Ар ях много изненади.

_ 22 декември тук о- много ме въодушевяват отио-
гости от Стрези шеиията между войниците и

но от Сутйеска към Тйенти- 
ще. Те очаквали нови дейст-мията 

чакват много шия на партогзаните към юго
запад.

Сутйеска е най-слашната епо

пак продължи с отморени кра 
чми да ос разхожда. От кух
нята ое разнасяше 
миризма на запръжка. В дво 

семейство“, 
войникът

военните старейшини и отно- 
с шонието между войниците и 

население. Никога

мировци и съседните села.
След това се срещнахме 

•войниците. Все млади момче- местното 
та, които тук прекарали шест

приятна

по-рано не съм могъл да не участие величие на освободителната 
вой-ра на „голямото 

калето го нарече 
Кръстомир, войниците изпъл-

чувствуЕам такова другарство, 
кахвото се създава на гралш-

война и революцията.месеци.
гаси. След тези боеве по време

Плавните опорации започна на петата неприятелска офа- 
15 май, а завършили на

Паули Йосип: „Чувству
вам се като у дома ...

Паули Йосмп от Карловци, 
народност хърват. Той с

цата.
Войнишкия колектив на за

ставата е като едно семейство. 
Всеки член си знае работата.

ляваха своите ежедневни за
дължения. ли на

19 юли с контраатака и про
бив на обръча от страна на

ПС^ в Източна водители на немските части в
тези боеве бил принудел да

нзйва, немският генерал Лу- 
торс, един от главните ръко-

Б. Николов частите на 
Босна. Това бяха най-омеосто- 
чени боеве, които водиха пар

е по

признае:
„Ходът на боевете показа.низаните на Тито в четириго

дишната 'война. Борба в която 
трябваше да ое потвърди по
нататъшното съхцествувапе на

че ко муни етическите войскц 
на Тито са отлично организи 
рами, успешно командувани и 

партизанската армия, в която разполагат с боеви морал, кой 
трябваше да ос покаже пред то предизвиква учудване.“ 
целия овят стратегическа так- 

ла партизаните и герой
От боевете на Петата непри 

ятслока офанзива частите на 
Югославската армия излезна- 

пен и Върховният юоманданг Ха победители, с нов опит и 
Йосип Броо Тито (9 юни). В И|ОВИ 01х,апатии в целия овят. 
този боове и двете страапи и- рсзи бое,ве показаха, че пика 
маха голгамм загуби. Най-поле ипа аила вече згс 1Мажс да 
ми загуби е имала 3 дивизия, СП|ре победоноапия ход на На 
която защищаваше частите п революция в Югосла
боевете. 'вия.

По време на Петата лсстрия 
тслока офанзива частите

тика
■сттоото им. В тези боеве бе ра-

Б. Н.наРадспко ОбсрбеговичКръсгомир МичовичЙосип Паули
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Г. ЛюбатаБлагоустрояване на нашите селища

Съобщителните връзки 

не задоволяватПримерът на Желюша
ВТОРИЯТ ЕТАПЗащо ое наложи водоирово- 

Желгоша да стане в дваНад 150 домакинства са се 
сдружили да доведат вода но 
домовете см. Към тях вече се 
приключват 
След електрическия, ток — во 
дата бе на ред.

дът в 
етапа?

Първоначално, след раздаи- 
на акцията, се обадиха

Защо ое наложи водопрово- 
дът в Желюша да се строи в 
два .етапа?

Тъй като с първия етап не 
могат да бъдат обхванати и 
ония домакинства, които 
сс обадили допълнително 
наложи се да ое започне и е 
втория етап. Той също е в те
чение. Ношозааписаште се 
домакинства вече са сс вклю
чили в работата. Понеже в лъ 
рилия етап пс били предвиде
ни, допълнително към 
иия водопровод ще се хванат 
и водите .на „Стара чешма“, 
така че вода 1це има за всич-

Офачс, изглежда, тук съще- 
без ступат и обективни причини.Всяка зима населението от 

любатокия район остава '
добри съобщитсл- Главно с, че транспортното не 

разполага с достатъчно авто
буси, които да се ползват на 
кратки релации. Но не е не
възможно тоя въпрос да се 
разреши само с един автобус, 
при положение ако той радио 
налию се ползва.

В такъв смисъл хранелорт-

и останалите ...
жваюе
8Й души. В срок от десет дни 
се обадиха още 46.

И акцията ое разгоряла.
Вил направен химически а- 

нализ на изворите в „Кантар- 
джийски дол“, „Студени кла
денец“ и „р 
След като бил даден положи 
телен отговор — сс пристъпи

редовни и
са ни връзки. Именно след като 

пътят през Весна кобила ста
не непроходим хората са при 
лудели да пътуват в друга по 

_.й сока: за Босилеград, а оттам 
през Власвша за

ПЪРВИЯТ ЕТАП...

По инициатива на Социали
стическия съюз в Желюша — 
бе предприета акция за дове
ждане на вода. Местната общ 
нает след това ое нагърби с 
тази важна и отговорна зада
ча и, ето, работата тръпна.

На помощ се притече и Об 
щипоката скупщина в Димит
ровград кожара „Братство“, оо

кладенец“.ачев вътрешно
стта.

Обаче главен проблем са
Босилеград Защо мото’ и настоява да реши тоя 

въпрос. То се готви да приба
ви голям авотбус, който ще

ло към работата. Донем и но 
щом сс работило. Нощем за
рад ползване на механизация 
та на „Сточар“, .която

връзките с
то на тоя район работи само 
един автобус. От Босилеград
той трълва в 14 часа, а се за- • събира повече пътници, 
върща следващата сутрин в Да кажем и това, че тази 
9 часа През останалото вре- зима големи трудности в съоб 
ме- тоя район с шест големи щителните връзки на любат- 
села остава напълно откъснат смия район ще прави и неза-

гла-в-

през
ки.

СъВССМ неоснователни 
слуховете, че след приключва 
пето на всички, които искат 
веда — тя няма да стига до 
всички. Специалистите вече са

вършения мост, който вече 
няколко месеци се строи на 
любатска река. Тук изненадва, 
че компетентните не са пос-

от света.
Това говори, че с иеобходи 

мо да ое подбрят съобщения 
та на тоя район. Такива нуж
ди съществуват още от преди 
и те се ежедневно повишават, троили временен прелез, през 
Затова е и разбираемо,, че нп 
селението изпраща искове до

см казали думата: с включва
нето па „Стара чешма“ — ва
да ще има за всички!

Акцията е в пълнен разгар.
Наскоро желюалани ще пра 

ануват още една трудова по-
който със сигурност да се про 
в ежд ат съобщенията.

беда. тргнопортното предприятие 
да разреши тоя въпрос. В. В.М. Андонов

Разговаряме с читателите

И „Братство“ няма къде да се чете!Каптажът в Желюша

конното училище и общинска 
та' скупщина. Така „Братство“ 
отпусна ’ 15 000, основното учи 
лище 2 000, тютюневото пред
приятие „Ниш ат ска долина“ 
— цех Желюша — 3 000 дина 
ра. кооперацията „Сточар“ по 
мопна с механизация, а Общи 
ноката скупщина даде специа 
листи за премерване на трасе 
то и. другите обеости на водо
провода.

деня е заета.
Жени, мъже, деца и старци 

— всички са на обекта.
И за няколко дни — рабо

тата литна. Три километра дъ 
лъг водопровод е готов. Сега 
се работи на селската мрежа. 
Всяко домакинство ще 
по 1 000 динара, а за около 
1 000 — ще работи.

Така е решено и — сто.ре-

В редакцията пристигна пи- Дори ние сме уверени, 
смо от Горна Невля. Обажда ако имаше няколко ентуолаз- 
ки се Димитър Златков. Той сти в селото, и те можеха да

свършат тази работа. Би би
ло и е погрешно ако чакаме 
сам она някого отстрани. За- 
щото дори и така да се нап
рави, ако сетне няма кой да 
подържа тези помещения, то

наха-

дат по-добре осведомени за 
комунални и други мероприя 
тия, за вътрешни и външни 
събития. Просто, хората що 
има къде да ои споделят мне 
кия, радости, тъги... А щом 
се чувствува нужда от това, то 
гава именно самите тези хора 
трябва да се наемат да си съз 
дадат такова кътче. А както 
вече казахме, сили за тази 
работа има в самото село. Сти

че

ни пише:
„В селото ни пристигна еди 

нствено вестник „Братство".
Но повечето селяни не знаят 
за това. А и как ще знаят, ко
сато го прочита един или най-
много двама души. Причина- работата ще си отиде 
та е проста. Няма помещение, лос. 
където селяните да се събе
рат, да прочетат туй-онуй, да рк> Златков, че ползата ще 
вземе да ги уреди, 
си поприказват. По-точно по
мещения има, но няма кой да 
„Братство" ще стане по-достъ

внесе

но.

Състоянието на посевите в Димитров-
Съгласни ом е с Вас, друга-градско га някой да се досети и ги 

организира.Тогава бъде многократна. Не
зарад това, че хората ще бъ-

само
Ст. Н.

Сеитбата закъсня пно на хората, а същевреме
нно биха могли да се купуват 
и други вестници и списания. 
Ползата от това ще бъде без
спорна".

Веднага да кажем: не само 
горнюневл янци мъчи тоя проб 
лем. В Димитровградско, ос-

ПОСТРАДАЛ ПЕШОЩЩ
Поради продължителната 

суша тази еоен засяването на 
еоенниците в Димитровград
ско е в закъснение.

'Според сведения в общин
ската скупщина — от запла
нираните 3.800 хектара, от ко 
ито 460 в комплексите на зе
меделска кооперация „Сто, 
чар“ — 425 оа заоети до пър
вия сняг. Останали са значи 
незаоети само 35 хектара 
площ.

Плана по есенната сеитба, 
пб райони, в частния сектор,

е изллъннеи така:
В район Висок — 100°/о, 
в район Забърдие — 70%, 
в околността на Димитров

град и Бурела — 60%.
Както се изтъква, първия 

сняг е прекъснал есенната се
итба и ако до Нова година до 
йдат хубави слънчеви дни, ще 
бъдат засяти още незаоети 
площи.

В кооперация „Сточар“ из
тъкват, че са обезпечили до
статъчно минерални торове за 
подхранване на посевите.

М. А.

На 11 декември т.г. при Лу- 
каиишката рампа, 
автомобил „Опел—рекорд“, со 

вен в града, в пито едно сели- бтавеносг на Мохамед Пирк- 
ще няма читалище. Години 
наред културно-забавният цен

На 11. декември т.г., на шо 
сето Градина 
град,
„Волево“, собственост на Хакия 
Дилавер от Истамбул, върхле 
тя върху колоездачната Дана 
Димитрова, 35-годишна дома
киня от Градина, както и на 
колоездача Александър Давит 
ков от Градина. Следствието) 
се провежда. Дана Димитрова 
е леко повредена.

пътнишки Димитро в - 
пътнишки автомобил

хам от Милано (Италия), дви
жещ се от България към Пи
рот, върхлетя върху “Светн
ела» Ч. Дойчич, работник от 
Димитровград, и му нанесе те

тър в града планира открива
не поне на районни читали
ща. Но зарад липса на сред
ства и до днес читалищата не 
са открити.

Но вече става ясно, че и са дошло по вина на пешеходе- 
мите селища не са достатъч- ца, който непредпазливо се 
по заинтересовани за това. Ва

жши повреди. До повреда се

движел. '
шето писмо идва именно да 
потвърди това. Защо непреме 
пно трябва да очакваме самр 
помощ отстрани. Нима в се
лото няма младежка органи
зация, която с малко труд мо

да поуреди помещенията, ^ I 
за които говорите и да ги пре 
върне в кътче, където ще се 
събират хората да си разме
нят дума-две? Или пък орга
низацията на Социалистичес
кия съюз, чията задача и за-

Наградени спестовнициВсе повече спестовници 

в „ Сточар“ Фичо“ за втори път 

в Димитровград
же

.Земеделските производите
ли от Димитрош'градако все по 
вече внасят парите си на спе
стяване в спестовната служба 
на земеделската кооперация 
„Сточар“. Повече от пет годи 
ни сумата на парите., внесени 
като спестявания, в спестовна 
,та. каса на „Сточар“ се дви
жат към милион нови динара. 
Кооперацията на своите спес
товници .дава добри условия.

при което е най-важното, че 
лихвата за внесените пари е 
за 0,5% по-поляма отколкото 
при другите спестовни каси 
(поща, банки и пр.), Спестов
ната служба на „Сточар“ е ме 
жду най-добрите в бившата

Стопанската банка в Пирот
дължение е да се грижи за °РганизмРа теглене* - на билет от своятаосведомяването на своите чле

Общата стойност на награ
дите^ е 50 ооо динара.

Това е вторият „Фиат“ по
лучен като премия ® Димитро 
влрад. Миналата година Нико
ла Ранче® спечели „Фиат“ на 

на вестник

лотария, 
на която печелиха 50 души, 
от които 14 са от Димитров
град.

Премията — „Фиат 750“ 
чели Светлана Ванчева, работ 
ничка в строителното предпри 
ятие

нове. И най-сетне: къде са ко 
мунистите в селото, защо те

сп енишка околия, се изтъкна на не се заинтересоват? 
неотдашнашното съвещание на Следователно, има КОЙ да градгаия конкурс 

„ Политика-експрес“.земеделските организации 
Ниш.

в ое погрижи за уреждане на по 
.мещенията.

„Градил“ в Димитров
град. М. А.
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ФЕСТИВАЛЪТ ДА СТАНЕ КУЛТУРНО
ТУРИСТИЧЕСКА ПРОЯВА«Т

..V

(Ьестивала^Гб И Предложения за бъдещето съдържание на
ългарската народност от Димитровградско

Какви ще бъдат бъдещите то ще поставят я- 
фестивали на българската на- биха могли я а Фет<>ивала вия си вид, може би ще бъде 
родност в • Димитровградско? различните гпп«т^?ат гости на УД-бен случай и за това.
Тази тома бе предмет на раз- мито^Гп ^®ДЛриятИя в Д« 
говори на най-виоохо равни- тях^тог-тП Т03й1 начин - 
ще в Димитровград. Изпълни програмата' гК0™1 в 
теини-ят отбор на ССРН оога- т „ ' предлагам, също„*»ра широко разискването “ ,ХГТГ "
този въпрос. Ведно открива покрай
широко разискване на тази те тат стои ТС‘
ма. В работата на

НИКОЛА ДЕНКОВ, препо- 
н да1вател в основното училище 

„Мота Пия де“:
— От досегашните разисква 

згия и предложения личи, че 
които всички ом е съгласни, че е нсо 
да че- бходимо да се внесат коренни 

изве промени в съдържанието на 
и фестивала. Близко стоим и по 

отношение на новата програ
ма на фестивала. Аз предла
гам по време на празника на 

вниманието на младостта да открием официа 
н« би било

ли-

проиаведения изаседание
то взеха участие народни пре
дставители, обществено 
тичеаки и 
представители на

стни югославоки 
поети. Не съм и 

поли жбите. Омятам 
културни дейци, ва съдържание 

дружество- ще привлече 
то на жените, оиндиката, мла обществото, 
дежта и др. обществено-поли
тически организации.

След като бяха изказани 
тересни мнения

писатели 
против изло- 

че едно тако- 
на фестишала

От първия феспгвал

съдържание на фестивала — 
туристически характер — тря
бва и да му дадем привлака- 
телно название, както това ве 
че са направили в Овърлиг, 
Драгачово, Оокобаня. Трябва 
да положим максимум усилия 
фестивалът да бъде по-богат 
и по-интересен.

ИЛИЯ ПЕТРОВ: — Предла 
гам главната работа върху ор 
ганизираието на фестишала да 
падне върху младежта, защо, 
то 25-ти май е Ден на младо: 
стта, а останалите обществе
но-политически организации 
да се притекат на помощ.

Предлагам също така във 
връзка с новото съдържание 
и форма на фестивала да сс 
изкажат и други хора нд из
куството и известни дейци. 
Също така ще е необходимо 
да ангажираме и републикан
ските културни органи, които 
сигурно ще ни окажат мате
риална помощ.

лно и родния музей. А имаме 
какво да покажем.

Напълно съм съгласен

лошо да се потърси 
тел на фестивала.

Що се касае до участието 
и предложе- на селото — смятам, че от се

ния, бе избрана комисия в ло не можем да очакваме 
състав: Илия Петров, Любо- го, защото са малцина млади 
мир Голубович, Никола Ден- на село. Аз предлагам Ш 
ков, Иван Денчев и Сретен ващите в Димитровград танцо 
Игов, която да изготви въз ви състави да посетят различ 

предложения- ни районни центрове Не съм
та, които ще пристигнат от съгласен да работим по ста- успее да ое наложи като тра-

^ ГРПрг-м ' дпе 1 Диц-Ия — иов и интересен по
и АЛЕКСОВ, републи съдържание, тази трудност по 

амоки народен представител: степенно ще се преодолее. Ди ма състезателен характер. Го- 
ме читателите да дават пред- Фестивалът на българската на митровградско изобилствува с стуващите състави от другите 
ложения и мнения за харак- родност от Димитровградско големи природни забележтгтел народности в СР Сърбия съ- 
тера на фестивала занапред, г- занапред трябва да си оста- носии, но те ои остават неиз- 1 по няма да ое състезават, а 
Ще изнесем накратко изказва не културна манифестация на ползвани. Има градове у нас

народността. Обаче аз съм за с много по-акромни природни 
това занапред да се даде пре възможности, а отишли са 

председа- вее на комерчеакия ефект. За много по-напред от Димитров 
що не ое даде възможност и град ... 

народен представи- домашното ръкоделие от Ди- ИБАН ДЕНЧЕВ,
митровградско да излезе от а- тел на Съюза на младежта:

— Фестивалът на оългарска нонимността. А именно фести — И миналата година се до 
та народност през последните валът е удобен момент за то- товарихме, избрахме комитет 
няколко години не е на за- Еа- Освен това — Димитров- за организиране на фестива- 
вищно художествено равнище, лрад ое слави с хубаво кисело 
Имаше много критики по ад- мляко, старопланинско 
рее на съдържанието и каче- качамак мляко ... защо не 
ството на тази културна мани пропагандираме тези наши ме
фестация. И оправдани и нео стни специалитети? ра, които ще имат воля и ен
правдани. Но сега не е време Не съм против изложбите, ту спазъм за работа. Предло- 
да говорим за това. Трябва да обаче ое оказа, че с тях не ое женията за ново съдържание 
се договорим какво да напра- постигна много досега. Имен- на фестивала са хубаво неща. 
вим, та тази проява на бъл- но, липсват средства да се
гароката народност от Димщ купят художествени произве- не трябва да забравим налъл- 
тровградско да стане по-атрак дения, и това, естествено, не но и районните прегледи. Те не 
тикна, по-съдържателна и по- подтиква хората на изкуство- ка си останат районни — за 
богата. Досега превес давахме то да устройват .изложби в Ди хората от районните, защотр 
на селото. Тук обаче нещо ко- митровград. Не би било лоша не ваичкм ще могат да дой- 
реяно трябва да се промени, в програмата на фестишала, дат на фестивала в Димитров 
Болшинство от населението покрай онова, което предлага град.
от селото е в града и следова Голубович, да се предвидят СИМЕОН КОСТОВ, предста 
телно, на село няма достатъч- разходки-излети до Поганов-, вител на „Фабрзд“: — Хубаво 
но сили, които да могат да да ски манастир. е да ое внесат новини в сьдър
дат качествени изпълнения... Не трябва да забравим и жанието на фестивала. Той и 
Освен това — дългогодишната спорта. И той трябва да има занапред трябва да аи остане 
традиция стана малко стерео-: свое място в програмата па младежки. Обаче рабошичес- 
типна и затова се налага да фестивала. Аз мисля, че тря- ката младеж недостатъчно е 
потърсим нови форми ... бва да ое направят усилия да включена. Има сериозни проб

ЛЮБОМИР ГОЛУБОВИЧ, се възвърне някогашната ела леми в организирането на мла 
гимназиален преподавател: В2 на димитровградския бас- дежта пъв „Фабрад“ ...

;_• може би е необходимо кетбол. Това е твърде интере, МИТКО СИМОВ, преподава
още сега да образуваме една сен олорт. С футбола не стоим тел в основното учлище в По- 
комисия, която въз основа на добре, но и тук могат да ое на ганово: — В южните райони 
постъпилите мнения и предло правят известни усилия... на комуната на районните 
жеиия да изготви проекто- Категорично съм против то прегледи ое организираха пре 
протрама на фестивала. ва от фестивала да прашим ди няколко години състеза-

— панаир! иия на най-напредиичавите
Считам, че организация От културно-политическа — производители. Очитам, че тс.

на фестивала трябва из с : фестивала трябва да превър- не трябва да ос премахват,
намерим "иотс^^държшше. 11 ем в културно-туристическа макар че съм заедно ново съ 
И форми. Аз ле съм за чисто манифестация. държание на общинския фс>
ту|ристически характер на фе; ЛЮБИМКА СТОЯНОВА,
стивала. Той трябва да бъде преподавател в основното об- лата в програмата 
преглед на фолклора на бъл
гарската народност, а да бъ
дат поканени да гостуват

и покрови-

ствушането да има културен 
дух. Но трябва да го свържем 

льно и с туризма, за да имаме и 
материална изгода от него. 

госту- Досега средствата бяха спън
ка. И сега сигурно няма да и- 
ма достатъчно1, — но крачка
по крачка — ако фестивалът те организации. Фестивалът

може да се нарече и ПРЕГ
ЛЕД НА ФОЛКЛОРА В ДИ
МИТРОВГРАДСКО. Но да ня-

ин

ЛЮБОМИР ГОЛУБОВИ Ч: 
— Считам, че на всяка цена 
трябва да включим стопанскиоснова на тези

други лица програмата на таз 
годишния фестивал. За 
цел и чрез вестника подканва

Iтази .

М. Андоновсамо ще гостуват...
нията на участниците в разго
ворите.

ИЛИЯ ПЕТРОВ, 
тел на ОК на ССРН и репуб
ликански 
тел.-

Босилеград
председа-

Какво с неквалифицираните 

просветни работници?ла, но после малцина остана- 
агне, ха да работят... Затова сега.

след като изготвим програма
та, в комитета да изберем хо- Това е въпрос, който 

по-често поставят онези прос 
вети работници в Бооилепрад 
ската община, които след при 
лагането на законопредписани 
ята за застъпеността на обуче 
името с професионално 
готвени кадри от пролетта ид 
ващата година не могат и за 
напред да останат в училища

Нашите възможности за ре
шаването на тоя проблем са 
скромни, но ние ще настоя
вам да ги осъществим. Преди 
всичко ще позволим на оне
зи работници, които са към 
края със следванията на педа 
готическите училища да ги и 
завършат.

Откриването на интернати в 
районните училищни центро
ве е втората възможност. На 
работа като възпитатели мо
гат да постъпят тъкмо ' тези 
работници, които не могат да 
останат в просветата.

Реорганизацията на училищ 
ната мрежа с прилагането на 
качествено и по-икономично 
обучение няма условия, защо 
то материалната база’ на про
светното дело в комуната е 
слаба. По такъв начин интен- 
циите училищата максимално 
да се доближат до учениците 
не могат последователно да 
сс проведат. Обаче ако Репуб 
ликата окаже материална под 
крепа нещата коренно ще се 
променят.

Нашите събеседници изтък
наха, че въпроса за който го
ворим е твърде труден й в ги 
мназията. В началото на тази 
учебна година обявен е кон
курс за приемане на нови ра
ботници на мястото на неква
лифицираните. Обаче по кон
курса никой не се обадил. То
ва не значи, че ще е така и 
при повторното обявяване на 
конкурса. Но какво тогава 
със сегашните просветни, ра
ботници, които са по десет и 
повече години работили о ги
мназията?

все

Обаче аз съм на мнение, чеот-
под-

та.
Тук се касае за 25 просвет

ни работника между които и 
девет от гимназията. Тази ци 
фра е сравнително голяма, за 
щото за въпросните работни
ци трудно могат да се обсзпс 
чат нови работни места из
вън просветата. Обаче тук ста 
ва въпрос за просвети рабо 
шици с дългогодишен трудов 
стаж, които с досегашната ом 
училищна и вънучшгищна де
йност са заслужили да им сс 
помогне. Преди всичко, тс са 
работили в най-трудните за 
просветата години в комуна
та.

Какво конкретно може да 
се направи тези просветни ра
ботници да не останат на ули
ца подир деоет и петнадесет 
Проведели години на работа 
беше въпрос, с който се отне
сохме до председателя на об 
Щип касата образователна общ
ност Голс Глигоров и предсе
дателя на общинската скуп
щина Владимир Стоичков.

Получихме следния отго-

стивал. Обаче участието на сс 
наистина

разцаво училище „Моша Пия трябва да се подложи на ща- 
и де“ и предоедател на Секция теши а оценка. Физкултурните

упражнения на село често содругите; та на жените при ССРН:
— И аз съм съгласна,

танцови състави от 
народности в Социалмстиче-

република Сърбия. Но то нещо трябва да се промени в Ца — 
зи преглед да няма състезато съдържанието на фестивала, резултати не могат да се пос- 
леи характер. Покрай това — Конкретно: предлагам да на7 тишат... Ако и занапред ос-

забравим и спортните мерим форма домашното ръ
коделие, което в. нашата кому упражнения навреме да со 

да ага с твърде богато и интерес изпращат подготвени лица
пазар! ' от центъра на комуната, кои- 

оасажат необходимата

БОР:
— Общинската образовател

на общност е обсъждала тоя 
въпрос, а и занапред той щс 
е на дневен ред. По-точно все 
до тогава, докато нс ое наме
ри по-изгодно решение. ■

Обаче съвоем е естествено 
републиканските просвети ор 
гали Тоя въпрос да отложат и 
при нас, както вече е напра
вено при албанската народ
ност на Косово. В такъв сми
съл ще изпратим иск до ре
публиканската образователна

че разучават от неподготвени ли 
и естествено', по-големи

ска

да участвуват станс ослата Но въпреки всичко «омлете 
нишите в общината обещават, 
че ще положат усилия в рам 
китс на разполагаемите въз
можности да се изнамери ре
шение за всички просветни ра 
бошици, които според 
на са „излишок" в просветно
то дело.

да не
състезания. Деяят на младо- I

трябва
празничен характер, по, да намери място - и

Доооганигате отвити чрез Зала то да 
ятчийската камара в Белград помощ...

наистинастта
получи
защото ведно той е и ден на зако-
българоката народност.

По въпроса
Разните групи, танцови и др. танаха напразни поради нис- 
състаии от народностите, кои китс цени ... Фестивалът в но

МОМЧИЛО АНДЕБВИЧ, у-за средствата: да ое пласираме на пазара ос-
правитсл на библиотеката:

— Щом като даваме ново В. В.общност.

Стршвца 7
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В Босилеградската гимназия на първото тримесечие

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЬРВИ КЛАС НАЙ-ДОБРИ
гимназията 

че това с лай-
Директсръг на 

повторно с на мнение,
му. добър випуск приет в учили

щето за последните
Основните училища 

— изтъкна той вече не изпра 
само формално добри у- 

съществеии

но ако с един ученик полу- 
чил слаба бележка 
да се проверят знанията 
Това е особено характерно за 
онези ученици, 
по една и две слаби бележ-

За успеха на учениците в 
„Иван Караива-гимназията 

нов“ в Босилеград в първото 
тримесечие на тази учебна го 
дина беседвахме с Любен Ар- 
сов, директор на това учили-

няколко
имат; I одими.които

щатки.ще. Обаче броят на онези уче- четящи, но със 
нищи юоито имат повече ела- знания. Това означава, 
би бележки е малък. основните училища оега се ра

Но и покрай това анализа боти много по-сериозно и по- 
покааша, че о|бщо успехът е качествено за разлика от ирс 
по-добър в сравнение със съ
щия период на миналата учеб 
на година. Най-добри по ус
пех са учениците от 
■клас. Те имат условия да бъ
дат най-добри и накрая на у- вд. с също един несъответни 
че би ата година. Слабите бсле- метод, който ос прилага в о- 
жаш, които те сега са получи бучението, 
ли са последица на трудности Освен това в разговор с уче 
те които имат при приспосо- пищите узнахме, че някои от; 
бягането си в новото средно преподавателите се отнасят

съвсем „чиновнишки към у-

— Тоя успех не можем да 
възприемем като напълно ре
ален. Той е получен въз осно 
ва на една „блиц“ проверка 
на знанията на учениците. За 
това не отразява ученически
те знания. От друга страна и 
самите ученици това тримесе
чие не са възприели най-серц 
озно, тъй като тези резулта
ти нямат окончателно значе-

чс в

ди.
Обаче в гимназията препо

давателите пое още дават „пс? 
ггърви датопичосии единици“, които 

дават стимул за работа. ТоИС

ние.
Това нещо е известно иа 

преподавателите. Обаче те не 
настояват по-съществено да 
изменят метода на работата 
си. Например не е невъзмож- училище.

челиците.

Лошите условия за живот 
и работа на учениците 
главна причина защо ус
пеха не е по-добър

Културен коментар

„Бог е умрял напразно“ Болшинството . родителч на 
ехкиешшии а здиНиагоьЛ 

внимание
щ и Ш ЕС ЗК

достатъчноделят
върху условията за работа и 
живот на своите деца. Наисти 
на за всичко това и те нямат 
възможности. Обаче най-лошо 
то е, че те сляпо вярват на 
хазаите. Това е същинска гре 
писа. Именно те злоупотребя
ват доверието на родителите. 
Така отсъствието на контрол 
има лоши последици и върху 
успеха, и 1върху възпитанието 
на учениците.

Друг момент е, че 50 на сто 
от учениците кшартируват при 
много лоши условия. Напри
мер в една нехигиенична ста 
ичка живеят и по пет ученм-

Димитровградчани често се оплакват, че в града 
културно-забавният живот е на ниско равнище, чс 
няма гостувания на по-големи театри, известни певци 
и артисти, а когато има такива прояви в техния град 
— тогава им обръщат гръб.

Най-свеж пример е случая с гостуването на На
родния театър от Ниш.

Театърът представи комедията „Бог е умрял на
празно" от Радивое Лола Джукич в режия на Марисав 
Радисавлевич. Качеството на изпълнението на Ниш- 
кия театър, без съмнение, е на завидна висота. Съ
щото представление в Ниш са гледали досега десетки 
хиляди души. Следователно, програмата която е била 
предложена на 
довеДен под въпрос.

Остава значи да си поставим въпрос: къде са ди- 
митровградчани?

Къде е оная вярна димитровградска публика, ко
ято знаеше да цени майсторството в театралните из
пълнения? А комедията „Бог е умрял напразно нс 
изостава с нищо по-назад от многото други, предста
вени в Димитровград.

Цените не са били високи — 3 и 4 динара. В дру
ги градове подобни представления струват и по-скъпо.

Партизани атакуват

На педагогически теми

ТРЕВОГА ЗА ОЧИТЕ
1

;

!
димитровградчани, не може да бъде ка. !-

И трето, големи трудности 
учениците срещат с прехрана
та. При недостиг на общест
вен стол те се справят кой 
как умее. Най-често донасят 
суха храна от домовете си за 
цяла седмица .

Тези неща говорят, че е 
крайно време да се открие ин 
тернат. Но ако в момента та
кива възможности няма тота 
ва не е толкова трудно ггощ$ 
да ое открие ученически стол, 
с който ое решава един важен 
проблем.

Учудваща е изобретателността на децата при игра. 
Но понякога, колкото е забавна, толкова играта мо
же да бъде и опасна. Офталмолозите, които работят 
в областта на детския очен тразматизъм, с особена 
мъка установяват това. Защото почти всеки ден те 
ое изправят пред трагедията на деца с тежко наране
ни при неразумна игра очи. Каква болка предизвика 
гладката на едно ослепяло дете! Не сме ли виновни 
мие, възрастните, не догледали, непредпазшш, за о- 
пасностиге у дома, в училището, на улицата? Лошо 
подбрана литература, безразборно гледане па филм, 
прежалената свобода, която даваме на децата, 
тиква към лошо подражание, а безконтролна игра — 
към пакостничество.

под-
Може би замирането на самодейността в последно 

време, е причина, че в Димитровград „Бог" си умря
А. Андонов Върху тези въпроси вече 

дълго време разискват само- 
уцравителните органи на гим 
назията, по-специално младе
жката организация. Настоява 
мията на всички са да се по
добри материалната база на 
гимназията, което гарантира 
решаването на бройните труд 
ности.

— почти без свидетели ...
Улицата предлага огромни възможности 

изяви. В очните клиники постъпват
за тези 

деца с тежки лро 
бодни и разкъсани наранявания на очите при двубой 
с дървени саби, цри стрелба при бумеранг, стрела, 
пушка. Напоследък има много деца е прободеяи очи 
от фунийки с топлийкаТърговски танц на мраз на върха или ударени от
топка.

Жестокостта е присъща на героите от западните 
криминални филми. Толкова е „шик“ да удариш с 
юмрук или камък своя противник или да хвърлиш 
шепа пясък в очите му. А децата обичат да подра
жават на брутално насилие.

В. в.

КУРСИВИ
Какво да кажем за влечението на момчетата към 

игра е кибрит. Да изорелиш ноноервенаТези дни в Димитровград 
когато бяха поставени афиши 
за гостуването на шшгккя На7 
роден театър, един дими^овт 
градчанин чете и коментира 
така:

— Ето, доскоро не вярваха 
в Бога), а сега казват1, че ум
рял ...

кутия на го
ляма височина е цяло удоволствие. Лошото идва оба
че, когато кутията промени посока и попадне в ня
кое детско лице. Да изхвърлиш „ракета“ това е истин
ско постижение. Понякога ефектът 
вен, оообено когато тръбата се пръсне и нарани де
цата начело с героя. В училището пособията 
са по-различни, но не по-малко

е твърде плаче-

са игра
опасни.

да играят и с домашните живот- 
котки, кучета, птици и пр. Опасни са одрасква

нията на очите с ноктите на котката, а още по-опас- 
<са прободните наранявания от клюна на петела. 

Внася ое инфекция на зрението, .гнойни процеси със 
загуба на зрението, а понякога се налага и да 
вади окото.

I * Децата обичат//
ниСнегът, който покри и ди

митровградските поля „разре
ши" един селскостопански въ
прос: няма вече да спорят ня 
кои агрономи от земеделска
та кооперация и представите^ 
ли в общинската скупщина да 
ли кооперацията е имала до
статъчно механизация за есе
нната сеитба или ве.

ни/I
ое из-Iн В борбата 

вземат участие 
списания.

с детския очен транматизъм трябва да 
училищата, родителите, вестници и 

Д-р Сл. П.
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I

еггдя® аьгйгк-из .ода™, и Хеле се ИЙ?^.*2ЙЛ2о 
сигурио ш. пясъка. След том „Л“'

Й1Г° Г’“" ““ «“» »»сго?*ЙК
— Те са тука някъде.
— Трябва да са тук.
„Да, ние сме тук" — помисли тя

огьиГ ПаНТЗЛ(>шт! ми « ««кри, да запалим

пред- — Винаги си бил гаден. Морякът е фино 
момче. Нали никога не съм те питал къде си 
бил моряк!

— Не съм бил във флота.
— Защо ти наричат така?
— Носех моряшка блуза.
„Защо не млъкнат. Мълчете''. Отзад мла

дежът се раздвижи, пошепна й да бъде спокой- на.

у себе си безспокойство, не се лъжеше, чувству
ваше топлината на ръцете му. И целият лакт 
притиснат леко на бедрото й. Тя полека го от
блъсна и прошепна:

— Какво?
— Искам — тихо рече младежът. Беше на

веден над нея и тя го отблъсна с крак. Той ка
то че ли се засмя и на нея й се строи, 
доста силно избърса устните си. Полека прекадд 
ръка по косата си, готвеше се да й каже нещо.

Тя сви краката си, не смееше да го поглед
не. Значи: то идва и тя се приготви за отпор. 
Вече не смееше да гледа към изхода, гледаше в 
гредата, подножието й, в двете зелени расте
ния. Върху един лист забеляза зелена буболе
чка.

си. /

че
— Ако бяхме хванали
— Защо при тях има жени!
— Има ги и при нас.
— Рядко. И не е същото
— Винаги съм казвал,
— Ние нямаме учени.
— За какво са ти?
— Казвам само.

Досаден си. Морях, разкажи яещо.
Хайде Моряк, ти познаваш жените.

И Морякът почна да говори с голямо за
доволство. За момент тя престана да мисли за 
това, което разказва,- Морякът. Искаше да се 
обърне, но се спря, младежът 
дълбоко. Той протегна ръка 
около очите й го спря властно и уплашено ед
новременно. Хората пред пещерата отново поч
наха да разговарят.

— Дали онези двамата са куриери?
— Сигурио.
— Чудно ми е, че жена е куриер.
— За такива неща те са най-подходящи. Же 

нското е слабо, кой може да се усъмни в него. 
Да съм някакъв шеф за куриери бих взел „ са
мо бабички.

момичето...

— Колко бързо тичаха!
— Живот! Живот!

. То3? като че ли възкликна, така й се строи. 
— Видя ли жената?
Тя се сепна.
— Тичаше след него. Има 
„Не съм се сресала".
— Наоколо са все скали. Няма 

бият скалите.
„Да пробием скалите?"
—- Затова и аз казвам, че .са тука някъде. 

Нашите излязоха горе при гората, ще я 
претърсят до довечера.

-т- По дяволите, това да не е сливова гра-

че те са друго нещо.

Младежът хвана буболечката и девойката 
прошепна: 7

— Вече не сме сами.
— Пленена като нас.
— Като нас — повтори тя учудена, сякаш 

за пръв път съзнава това. Тогава младежът се 
приближи към нея и отново сложи ръка върху 
коляното й. Буболечката отлетя от дланта й, 
младежът погледна към изхода и тя хю блъст 
на. Тихо му каза:

— Не е хубаво.
Младежът се оттегли и облегнат на камъка 

се засмя чудновато. Тя се уплаши, че той може 
би вече е полудял. За да провери, запита:

— Аз съм гладна, а ти?
Още повече се уплаши от въпроса си. Меж 

дувременно той само се усмихваше и на нея й 
се стори, че отново дъвче тютюн. Лениво дви
жеше уста и тя разбра, че гледа в десния връх 
на ризата й. Помести се и се опита да оправи 
гънките. Той се засмя на това и тя едва сега 
видя, че има здрави бели зъби. Пипна се по 
джоба, надяваше се че има бомба. Какво ли би 
направила той? Отново би се уплашил. А може 
би не. В джоба си напила бяла кърпа. Уплаши 
се от нея, защото с кърпи се връзват очите и 
лицето. Тя полека я измъкна избърса очи и за
беляза, че младежът я погледна с някакво раз- 
бтцтане. Отново почувствува, че нещо е сгреши
ла. Младежът й каза тихо:

— Да не би да искаш да се предадеш?
Тя първо не го разбра, но когато видя, че 

още държи в ръцете си бяла кърпа се засрами. 
Малко по-късно го запита:

— Защо непрекъснато дъвчеш тютюн?
Той само махна с ръка и изплю пред себе 

си черна купчинка. После я погледна право в 
очите и рече:

— Искам.
— Ще викам — каза тя по-високо, отколко 

то трябваше.
— Значи готова си да ни издадеш — и мла

дежът скръсти ръце.
— Не те обичал! — рече девойката.
— Пито аз тебе — рече младежът и изплю 

друга купчинка тютюн.
Наспиш дълга тишина. Най-накрая младе

жът рече:
— Ти не разбираш ли, че искам да получа 

от живота още нещо. 1
— Не те обичам.
— Аз вече ти казах — рече младежът
— Лъжеш, с мене не ти е все едно.
— Не е.
— Тя искаше да му каже, че е схванала то

ва още тогава, когато я завари, че си мие кра
ката, но неговите отпуснати ръце бяха този път 
твърде големи и здрави. Искаше още да се за
щитава, но зпаеше, че е късно, неговюте топли 
устни лишаха край ушите й. И ръката й напипа 
металната тока и извади железния зъб, който 
се забива в дупчицата на каиша. Държеше зъ
ба между' пръстите си, когато той някак чудно
вато н грубо я грабна. С оъчетпата глава, от
долу тя погледна в черната греда, в неподвиж
ната верига от дървени очи.

Той дълго лшлва ръката й, а след това я 
пусна. Тя все още лежеше! свита и косата зак
риваше дясната й буза. Погледна часовника, 
стрелките показваха десет часа сутринта.

— Спокойна съм, а ти?
Той само кимна с глава. Мислеше. Най-сет

не знаеше какво още може да направи.
Тя спокойно каза:
— Сега нека дойдат.
Тогава той смачка угарката между пръстите 

си и се приближи до нея. Стоеше изправен до- 
колкото позволяваше сводът на пещерата. А тя 
беше коленичила до иего. Той рече:

— Трябва да бързам.
Не го разбра. Той се приведе и дълго дър

жа устните си йод ухото ой. Отново се изправи 
и дълго я гледа, а тя сякаш разбра какво иска. 
След това гой смъкна торбичката и я хвърля 
до краката й.

— Отнеси това. Излез малко по-късно.
След това се приближи до изхода. Задържа 

лявата си ръка върху черната греда, докато в 
сумрака тя запази езическата поза на жена по 
време ла молитва. Той се обърна към пея, пос
ле се промъкна под гредата.

Хората край огъня почнаха да викат и да

!
/

зад нея дишашедълга коса. към нея, но нещо
как да про-

дина.
— На теб ти се изплъзнаха.
— Подхлъзнах се.
— Важното е, че бягаха 
— Мушицата се завира и в камъка, те все 

пак са хора.
„Хора сме."
— А ако са преминали вече

по този поток.
Аншоние Исакович

оттатък скали- ДВШТЛте?
— Не вярвам. Моряк, тука са. Сега. трябва 

само да седим. Затова искам коренища. Седиш и 
печеш цгревица.

Младежът чу как човекът се смее. И всич
ко, което чу преди малко, като че ли го успо
кои. Спокойно повдигна ръка от коляното си, 
но тъй като му беше студено я върна отново. 
В джоба си намери малко тютюн и почна да 
го дъвче. Започна да си представя хората край 
огъня, налучаваше у кого е ножът. Предполага
ше, че всички имат ножове ками, чиито дръжки 
са украсени с бели и жълти точки. Някога и той 
си купуваше чикийки по панаирите, но те не 
бяха опасни, докато за тези чу от селяните, че 
ковачите ги ковали от стари шини. И всичките 
тези бели и теши повърхности го плашеха. Ве
днага се върна към своята безсмислица — че

(ОТКЪС ОТ РАЗКАЗ)

— Бавни са.
— Не ги бива за ходене, но могат да пъ

туват от град на град. Взема си внучето на ко
лене и една обикновена пазарска чанта. А как
во ли не можеш да сложиш в чантата. Кой ще 
се усъмни?

— Тая трябва да е важна.
— Дали претърсиха къщата?
— След нас остана Мита акордеопистът.
Светлината искреше върху гредата, омотава 

ше се около нея и младежът сякаш се насла
ждаваше на това. Тогава някой долу, при огъня, 
почна да споменава черното напречно дърво. 
Това не го уплаши, само се ядосваше, че отна
пред всичко му стана яшо. Държеше кожената 
торбичката, която трябваше да отнесе на опре
деленото място. След това погледна към нея. 
Трябваше също и нея да заведе. Да й обясни 
пътя? Защо? Скалите наоколо сс отнасяха и за 
пея. Ще дойдат да ги убият тук. Значи кръгът 
се затваря. Винаги когато носи тази кожена тор 
бичка кръгът може да се затвори. Това отдавна 
му е яшо, но често немислеше за него. Да за
гинеш в такова време не е необшшовено. Но др 
чакаш, да чакаш, за да бъдеш убит и при това 
да си все още свободен. Защо да сс чака? Тря
бва да направи нещо. Дразнеше го спокойният 
вид на пещерата. И те двамата в нея. Чувству
вайте, че всичко в него се е успокоило и че се 
е върнало онова, което винаги се стреми към 
него.

неговите ръце са малки и много тънки за мъж, 
че никога не е работил нещо с тях и че ето 
вече цяла година най-тежкото, което държи в 
ръце, е бойния пистолет. Пипна се за кръста.. 
Кой би забравил този малък черен предмет 
Мислеше защо онези не бяха заобиколили къ 
щата, а така наивно бяха дошли на вратата 
Първо, по бравата звънна нож или нещо подоб 
но. А в лекия сумрак, когато приближаваше кт 
щата откъм овощната градина, гледаш към три 
те прозореца и се чудеше, че единият няма ре 

'шетки. Искаше да пита селянката защо е така 
но при огнището завари девойката, че мие кра 
ката си. После тя дълго гря на огъня закръг 
лените си колена. Това го смути. Селянката за 
беляза. Но най-много го оскърбяваха неговите 
собствените колена, за които знаеше че са мръ- 

След това разглежда прозорците, онзи без 
решетките: беше умореи, железните спойки го 

Важното е, че прозорецът е без ре

ши.

дразнеха.
шетки. Младежът подпря глава на камъка, от
ново го заинтересува говорът на онези долу при По-силно от всеки друг път младежът усс-

Малко 
на моминското

ти с гърба си грапавостта на скалата, 
смутен откри красивата линия 
тяло. Погледна изпъкналото бедро. Знаеше, че 
нсЩо устремено към нея никога не го е напу
скало. И това нещо струваше му се винаги е 

И тогава когато тн миеше крака 
се прекъсна. Ка 
чс ли всичко за

огъня.
— Йоцо разказвай, защо не? Обещал си.
На младежа му се стори, че Йоцо се защи

щава. Край огъня започнаха да говорят един 
през друг, някой усмиряваше някого после сс 
чу спокоен хрипкав глас, който спомена нож. 
Младежът предполагаше, че Йоцо го е измък
нал и го показва на онези долу, събрани около 

Гласът остро доказваше, че човешките

съществувало, 
та си. Случайно вешшо 
за си.- защо не, и като 
висеше само от него, сиокойио премери пеще 
рата. Разбра че е привикнал на тъмнината * 
влагата й и
■цера и те двамата в нея. И чс всичко е .нор
мално: и това, чс те са тук и опези — долу. 
Само трябва да се свикне и отново си каза: за
що не. Опипа се и видя, че е леден като камъ
ка под иего.

Девойката се сви колкото можеше върху 
пространството до входа. Преброи по гредата 
осем съка, забеляза върху камъка две голелш 
гъяки и рязка, която осветяваше една част от 
тавана. Всичко около нея беше същото, всяка 
гънка и всяка форма. Гледаше го скришом. Мъ 
жът беше спокоен и мърдаше само с едната си 
устна. В ъглите на устните тя откри усмивка. 
Предчувствувашв че у него нещо се е промени
ло. Пипна се по бузите. Боеше се да не се е про 
менила и тя. Ядосана, пожела гредата да се от
кърти и да падне върху хората край огъня. Но 
гредата стоеше здраво, вкопана в чакъла. В под 
ножието й забеляза две зелени растепия. Беше 
коприва, миризмата иа варена коприва винаги 
й беше противна. Незабелязано тя плю пред 
себе си. Веднага видя, че е плюла несръчно, ка- 
кто всички жени, и че мъжете плюят другояче. 
Значи и по това се различават. А крачката? Бе- 

видялл лози как тича. Пипаше завърнатия 
когато младежът я приближи. Усети

огъня.
вратове не го притъпяват, и след това чу чис
лото седемдесет три. Хрипкавият глас отново 
повтори седемдесет и три и неколцина от хора- 

огъня, дали от удивление или от страх 
Йоцо разправяше и по-нататък,

че животът е точно това: тази пс

та до
подсвирнаха, 
но все по-тихо, така че младежът вече не го чу
ваше. Усещаше миризмата на гнило дърво, по
крито със сухи лишеи и гъби. Струваше му се, 
че миризмата на дима е кисела горчива, именно 
от малките гъби, конто не беше видял, но вина
ги е виждал по мокрите дървета: сиви, отров
ни. И че сега този дим, който влиза в пещера
та, който се лепи и изчезва по нейните стени, 
ги' души, че е отрова и така .ще ги пришит.

Тишината винаги я плашеше — сякаш се 
спускаше да я покрие изцяло. Тишина, мека и 
лепкава. Онези долу престанаха да говорят, то
зи отзад, дишането му, почти не го чуваше. То
гава си помисли: защо да не разговарят помеж
ду си. Тихо, в някакъв случай гласно. И снощи 
у селянката мълчеше така: каза му къде тряб
ва да я отведе, а той (само кимна с глава, не я 
запита нищо, не поиска да узнае дори откъде 
идва. Тя се сви, долу някой каза гласно:

Моряк, изсуши ли си панталоните?
— Почти-.
— А жена ти дали обийа мъжките панта-

стрелят.
Далеко горе над пещерата, тя стоя известно 

време зад червеникавите храсти и гледаше в не 
подвижния кръг от хора край потока. Кръгът 
се разтегна и тя го видя как лежи свит върху 
тесния бряг. До него растяха дребни елхи. Тя 
затреперя, държеше -ръка -върху корема си, си- 

живо което е останало откаш зпаеше: всичко 
него, може би е тук.ше

#1си ръкав,лоии!
Страница 9

БРАТСТВО * 19 ДЕКЕМВРИ 1989 ——



От Буенос Айрес 

до Истамбул
ИНТЕРЕСНО -Убил две диви свине от най-чудните реки вВъв Франция протича една 

света. Водигге й са пренаситсни с варовик и всеки предмет, 
който попадне в нея, се превръща бързо във камък.

ж КОСТАДИН АСЕНОВ, ЛОВЕЦ ОТ СЛАВНИЯ, ИМА НА
МЕРЕНИЕ ДА ОТКРИЕ СВОЯ ИЗЛОЖБА НА ЛОВНИ 

“ТРОФЕИ В НИЩ

♦
В Канада се намират два от най-чудните градове на 

света. Те имат само по един жител.

★
За един час охлювът премине разстояние от 60 сан

тиметра.
*

Към една от най-красивите птици на света се числи 
и австралийската птица ПИТА, чиито пера са в девет наи- 
различии цветове: сини, зелени, портокалови, кафяви, розо
ви, червени, Пели, алено червени и черни. _________

Фото-витрина
Димитровград има хубава гимназия, 

е построено преди
макар 

от десетинаповече
тръгне към гимназията ще 

една сграда, която сякаш е претърпи

зданието
години. Обаче, когато се
со натъкнете на

Двадесет и двегодишният ар 
жентински студент Раул Албе 
рто Толоса като автостопер из 
минал разстоянието от Буенос 
Айрес до Истанбул и назад. 
Пропътвувал е следните стра 
ни: Франция, Германия, Ита
лия, Югославия, Гърция, Тур1 
ция, България и през Югосла 
вия — обратно за Аржентина.

Алберто Толоса казва, че 
югославските и италианските 
шофьори са най-гостоприем- 
ни. Също казва, че този мар
шрут е предприел из туристи
чески подбуди.

На снимката: Алберто Толц 
са очаква автомобил край мо
тела в Димитровград.

ми, около 80 куки, 8 орли, .8 
дини свине и стотици птици. 
Той има още едно желание 
— да разстреля в Македония 
една мечка,

Костадин Асенов има около 
250 препарирани животни и 
птици. До сега е устройвал ля 
колко изложби в Димитров
град, Пирот. Познава лошите, 
места в Стара планина, Босна, 
Македония.

— За мел лотът има голя
мо значение не само като 
спорт, но и икономическо зла 
чение, — казва другаря Кос
тадин Асенов-Коца.

Известният, ловец от с. Сла 
виня . Костадин Асенов — Ко- 
ца тези .дий. постигна още с- 
дин успех. в своята ловджий
ска кариера. Той уби две ди
ви свине, в местността „Орло
во гнездо“ над Славяня. Ве- 
пърът тежи от 180—200 кгр., 
а свинята от 140—180 кг. Съ
щия ден той убил и една ли
сица. Както ни каза Асенов, 
дивата овиня била убита след 
петия куршум.

. Посетихме популярния ло
вец от Славиля и узнахме мнр 
го подробности от ловуването 
му. Той убил досега 4.000 зай 

■ ци, няколко стотин лисици, 7 
вълка, 38 видри, три диви кот

ла земстърсеиие. Би трябвало компетентните да 
вземат сметка и премахнат тази сграда, която 
оставя лошо впечатление на посетителите.

Снимка: Павел Томов
Текст: Ст. Н.

си
само М. А.

ТЪЖБИ ЗА 

ДЪЛЖНИЦИТЕ
Б. Марков

НАУКА И ПРИРОДА Земеделската кооперация 
„Сточар“ тези дни разпрати 
150 предупреждения и тъжби 
до своите длъжници. Дължи
мата сума възлиза на 50 000 
динара.

Кооперацията изпрати- тъж
би и за 12 свои ръководители 
на цехове които дължат иззе 
стаи суми (дефицита). Сумата 
възлиза към 100 000 динара.

АТОМЪТ - ДВИГАТЕЛ
добни „преразходи“. Неговата икономичност може да се у- 
величи и благодарение на това, че маршрутите му могат да 
се съкращават чрез преминаване под ледовете. Например 
ако се мине под Северния полюс, пътят от Лондон до Токио 
се съкращава от 10 000 на 5400 мили. Специално за Съвет
ския съюз за пръв път възниква възможността да се из
ползува непрекъснато през цялата година Северният морски 
път, без да се прибягва до помощта на ледоразбивачи.

Наследните на „Наутилус"

Преди около един век великият френски писател-фантаст 
Жюл Берн описал несъществуващ тогава подводен кораб 
с невероятни за времето качества, наречен „Наутилус“. Но 
дори и най-омелите предположения на богатата му фантазия 
са далеч надминати от съществуващите днес атомни подвод
ници. На какво се дължи необикновено бързото развитие ма 

■ този'вид морски съдове с атомни двигатели? Все в тази на
сока ли следва да се очква главният напредък и занапред?

Една от причините за предпочитанията към подводните 
кораби с атомни двигатели се състои в тяхната военнострате 
гическа стойност. Те могат да престояват неограничено вре
ме'под водата, да се придвижват незабелязани във всякакви 
пооокм и, най-важното, да изстрелват мощни ракета дори и 

‘в подводно положение. Благодарение на тези свои качества 
те представлят една от най-опасните Съвременни бойни 
средства. Затова при строежа им отпада грижата за рента
билността, която стои на първо място при всички строежи 
за мирни цели.

Досегашните подводници имаха по две двигателни системи:
, една за надводно плаване (дизел мотор) и друга за под
водно плаване (електрически двигател). Електрическият дви
гател работи с електрическа енергия, натрупана в акумула 
■горите, които трябва да се зареждат от време на време. За 
зареждането на акумулаторите подводницата трябва перио 
дично да изплува на повърхността, тъй като само в надвод
но положение може да действува дизеловият двигател (кой
то при работа ползува атмосферния въздух).

При наличността на тези трудности подводницата от „кла- 
оически тип“ представляваше в същност надводен кораб, 
който може да се „гмурка“ под водата за ограничено време 
и който ре движи твърде бавно.

Атомната подводница има само един вид двигател — атом 
ните, тя може да се движи бързо и в надводно, и в подводно 
положение.

И тъй засега най-добри перспективи за приложение на 
атомния двигател се разкриват в областта на подводния 
транспорт. Съвременните атомни подводници могат свобод
но да пътуват под полярните ледове и всяка от тях може да 
измине повече от сто хиляди километра (т. е. да обиколи 
два-три пъти Замелото кълбо), без да се снабдява ;с гориво. 
Подводният кораб може да пътува незавиоимо от състоя
нието на времето по повърхността на морето — бурите не 
съществуват за него. Най-сетне изтъкнатата вече липса на 

‘• вълново съпротивление му дава възможност да използува 
по-слаби двигатели, за да развие съща/га скорост, която има 
еднакво голям надводен кораб.

Сборът от много бройните качества на атомните подводни
ци навярно ще пи направят незаменими и за чисто тран
спортни нужди. Вече се разработват проекти за създаване
то на бързи подводни танкери с атомни двигатели. Извест
но е, че скоростта на надводните кораби при бурно море 
значително намалява. Тогава разходът на горивото значи
телно се увеличава. Подводният танкер няма да прави по-

Кримималне хроника
Самолети или ракетоплаяи?

ОСЪДЕНИ КОНТРА
БАНДИСТИ НА 

ХАШИШ

Атомните двигатели могат да се използуват и във въздуш
ния транспорт. Атомният самолет по принцип няма да се 
отличава много от съвременния реактивен самолет. И при 
единия, и при другия вместо витло се използува реактивен 
двигател. Нагорещените газеше излизат назад от соплото 
или дюзите и самолетът бива тласкан напред.

Разликата е в начина, по който се получават нагорещени
те газове. При обикновения самолет това става, като се из
гаря ‘Подходящо гориво. ГГри атомния — в резултат на тер
моядрена реакция. В атомния двигател газовете ще сс наг- щинския съд в Димитровград, 
ряват много — например до 1000 градуса. Затова ще трябва поЛ председателството на съ, 
да се създадат материали, годни да (издържат такива темпе- Дгогта Иван Тошев, осъди ид 
ратури, без да ое топят. 12. декември т.г. контрабанди

Със аигурно.ст може да се очаква, че атомните самолети ети на хашиш и то както сле- 
ще имат силно източени, удължени корпуси. Това е необхо- Два: Кенан Дералиа, 27-годи-

шен окаиженист от Истанбул, 
с 6 месеца затвор; Мехмед Ма 
лбан, 27-годишен столар от 
Измир, на 5 меоеца затвор'.

■Наказателното вече при Об

димо, за да ое осигури кол кого е възможно по-голямо раз
стояние между реактора и кабината за хората. Колкото по- 
голямо е това разстояние, толкова по-малка защита против 
излъчванията ще бъде нужна. Интензивността на вредните
излъчвания силно намалява при увеличаване на растоянме- Жан Декемердинан, 29-годи- 
то на (източника им. шен работник .от Сирия на ч

А в какво ще ое състоят главните предимства на атомния меоеца затвор и Иамаил Кал 
самолет? Досегашните самолети изразходват огромни коли- |Кан, 33-годишен машинист от: 
чества гориво. Поради това' те могат да летят само опрани- Техеран на 3 м. затвор. Те са 
чено време. Ваяко увеличение далечината на полета изисква осъдени заради внасяне на 
Да се увеличат горивните запаси, което води до намаляване 
на полезния тоша,р.

Атомният самолет ще изразходва незначителни 
гориво. Той ще може да се използува на големи

около 80 кг хашиш от Турция 
и Либан в Югославия. Хаши 
шът е бил скътан в специални 

разстояния, бункери в автомобили (в седа 
с големи товари и при голяма скорост. Всичко това може да лки, автопуми и др. места). В 
се, постигне и използува по-добре при самолети с увеличени заключителната аи реч съди7 
размери? Затова атомните самолета ще бъдат големи. Със ята Тошев изтъкна,- че става 
своята огромна товароподемност и скорост те ще дадат ®ъгцрос за тежко наказателно 
мощен тласък в развитието на оветовния транспорт. Разби- дело против живота и здраве- 
ра ое, те ще могат да летят не само бързо, но и по-бавно, то на хората. Тъй като са мла 
а според желанието на хората ще могат и да опират 
въздуха. При спиране те ще представляват своеобразни 
душни летища, откъдето пътниците например ще могат да 
излизат и кацат с вертолети до определени места 
градове или в труднопроходими райони. Те бика 
бъдат използувани и като оообен 
площадки за ракети.

количества

ди хора и е контрабанда се за - 
нимашат заради печалба, при
съдата им е относително блл-

във
вьз-А

в големи
могли да га и яма за цел възпитателно 

вид въздушни стартови да действува.

(СЛЕДВА) Цветко Бояшгч
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Сурдулица
Уа

ДОГОВОР ЗА ФИЗИЧЕСКАТА КУАТУРА
Сурдулица Че физическата култура в циите за физическа култура в 

сегашните условия представя- общините: Прешево, Босиле7 
ва значително звено за поди- град,, Търговище и др. са еве 
гане продужтошността на тру- ли дейността ои' само на ня- 
да и общата способност на кои формални акции, което» 
трудовите хора, както и на е- никак не оправдава съществуУспехът на училищата през 1968-69 г.

Тези дни Съвета за просве
та при ОС разгледа анализа 
на постигнатите: резултати 
основните и оредните 
ща на територията на ОС в 
Сурдулица за учебната 1968/
69 година.

От материалите

лементарното възпитание на ванието им. 
младежта и децата, бе потвър 
дено на 5. декември т.г. на ре грижи общинските скутцини, 
пионашното съвещание на пре обществено-политическите од 
дседателите на общинските ганизации и трудовите колек- 
организации за физическа ку тини, за да се обезпечи фи

на лансиране и по такъв начиц

Всичко това трябва да за*.
П,?^еЧе когато се има ПРЧ физ. и здрав, възпитание, ху- 

Г; ^ 6 иито еДно училище дожественото и музикално въ
учили- пребиваа^е^Иа 'ученйците — “Г п^е^^тече-

пътници докато чакат за за- ние на 1968/69 г. е изразход- лтура и представителите
почването на обучението, ни- вал по 1083 часа в обучението дружеството за телесно възпя създадат нормални условия
то пък имат организирани уче или по 1409 часа вклгочавай- тание „Партизан“ от 13 общц за работата на тези специалИг
ничеаки кухни. . ки всичките активности, което ни на територията на бивша7 зирани организации не само в.

В централните училища оре с под нормата от 7 часа днов та Лесковашка околия, а кое градовете, но и в трудовите
Д«о на ученик се падат 1,09 но работно време 70 ое състоя в залата на ВЦ организации и по селата, къ-

ки ,-еДно шестгодишно учили- м/ а в подведомствените 1,53 Успехът на учениците от „Власина“ в Сурдулица. На дето съществува голямо раз-
ще, две средни нрофесионал- м", докато в техническото у- I—VIII кл. е 999 отлични 970 съвещанието присъствушаха и нообразие.

еда0 /гтопанох’° чилшце 2,40 м=, а в селско- много-добри, 1099 добри,' 542 Милош Мштошевич, член на Физическата култура, изтьк 
1^лтш1г,и п *^ваа1';1Ч>иц'иРан15 стопаиското 1,50 м2. в 31 уче задоволителни, 67 преведени в м Михаил Попович, член яат0 С/ трябва да вземе опре-
раоотмици. ит 1—-IV кл. са у- бни стаи в основните учили- понвисш клас със слаби беле- на Републиканската конфере- делено място в годишните оЗ
чили -470 ученици- в 83 отдс- ща обучението е в две смени, шки, 457 на поправителен из- нцня на ССРН.
ления, а от V \ш кл. 2094- а в 8 учебни стаи в оредните пит, 313 повтарят клас и 117
ученици в /0 отделения, в Те - училища също така. са неоценени. Когато добавим култура в следващия период период 1971—1975 г. Покрай
хнинежото училище „М. Пи- Училищата, общо взето, ня че 69 ученици не'са взели по- трябва да бъде планово и да това чувства се нужда от фод
яде 495 ученици в 16 отделс- мат необходимите училищни прашителния изпит в основни се повдигне на по-високо рав- миране на междуобщински
ния, а в Селскостопанското у-. помещения. В основните учи- те училища произлиза че от ищце. съюз на организациите за фи-
чилище „Иосип, Броз Тито" лнща съществуват само два общия брой ученици 10,93% Заради туй материалните вла7 зичеока култура от Лесков аш-
429 ученици в 16 отделения, кабинета, да-е физкултурни за повтарят класа. гания трябва да бъдат съгла ко-еранокия край с цел да о-
Средно на едно отделение се ли, шест работилници и две Покрай това съвета разгле- сувани с нуждите на органи- казва помощ в почнататъшна/
падат по 30 ученици в цялата помещения за обществена де- да и прие план и програма за зациите за физическа култу- та активност на спортните ор-
община, обаче е имало отде- йност. работата си през следващия ра ,е изтъкнато на 'съвещание ганизации в тоя ре йон. :
ления и с по-малък брой уче- Средната стойност на сред- период. то. Досега така не е било, па
ници, като напр.: Колуница 12 ствата за обучението се дви- М. Величков вследствие на това, организа-
Бохчагова мах. 11, Грубина жи от 506 ст. дин. по ученик,

или 11.500 ст. дин. по отделе
ние. Особено лошо е положе- СПОРТ 

Основно училище не са рс- нието в подведомствените учи 
довно посещавали 145 учени- лища. 
ци, или 5 отделения от броя

се вижда,
че през учебната 1968/69 
са работили 7 пълни

г.
самолет

г

ществени планове за 1970 го7 
Развитието на физическата дина и средносрочния план за

>
М. Величков,

мах. 12, Троскач 16, Гаджина 
мах. 11 иггн.

5

Пуста река (Бойнин)-А. Балкански 0:2В класовото обучение от 
на подлежащите на задължи- I—IV кл. от 84 учители, само 
телно учение деца. 1801 уче 2 са били без необходимата 
ници са пътували повече от професионална подготовка, а 
2—4 км. в основните училища в предметното от V—VIII кл. 
от къщи до училището в ед- от 96 преподаватели 27 са би
ла. посока. Това показва, ли без съответна подготовка, наха отборите „Пуста река“ 
че е голямо чиало на уче- Професионално в предметно- от Бойгож и „Асен Балкан- 
ниците — пътници по учили- то обучение най-добре са би- ски“ от Димитровград. По твъ 
щата, а някъде достига и до ли застъпени предметите: хи- рде студено и лошо време и 
70%. Това много влияе вър- мия. биология, география, и кален терен димитровград- 
ху резултатите им в ученето, история, а най-лошо.- ОТО, акилт отбор спечели две скъ-

поценни. точки. Голът отбеля- 
за Пейчев.

През първото полувреме, 
па все до оредата на второто, 
можеше да се наблюдава съ
щинска мъжка игра от страна 
на двата отбора. Според 
шансовете и двата отбора бя-

Раобтниците по спортнаОт тоя момент, па все до 
края на играта, „А. Балкан- стрелба успяха досега да снаб{ 
ски“ главно се защитаваше. В дят организацията с найчнужп 
отбрана на своята врата се ните спортни .реквизити, за ко/ 
върнаха почти всички, а само ето допринесоха СОФК-а и 
двама нападатели трябваше Общинската скупщина. Чле-, 
от време на време да упрозят новете на организацията по 
противниковите врата. На вси спортна стрелба се надяват, 
чки атаки защитата на „А. Ба че ще бъде решено и тяхно- 
лканекм“ отстояваше. Оообе- то искане за уреждане на стре 
но се изтъкна Ранчев. Дома- лбище в градския парк и за 
кипите през последните ммну осигуряване на едно помещет 
ти играха доста грубо. Зарад ние в града за работа с въз- 
повроди трябваше да напус- душна пушка през зимата, 
нат играта вратарят Ммлич й 
Милов. Не трябва да отминем 
и прекрасната игра на Васи-

Неотдавна в Войник се срещ

ВНИМАНИЕ!
Илия Раячич -ха равноправни — можеха и 

едните, и другите да забеле
жат по някой гол.Новогодишният брой на »Братство» 

е с цветен календар.

Направете си поръчки навреме.

левежм.
Общо „А. .Балкански“ заслу 

жи похвала-, особено че през 
последните няколко кръга иг
ра слабо, а още повече, че бе 
ослабен.

„А. Балкански“ игра в със
тав: Милич (Гамов), Пейчев,

Георгиев, Рапчев, Рата срещата между димитро 
Василовски, Милев, ^РЗДекия футболен о^Збр 

„Асен Балкански и футбол
ния отбор „Лужница“ от Ба- 
бушница не беше на равнище 
то на срещите 'в меледуггодзо- 
новата група. След' прйсъдец 
свободен удар в полза на го
стуващия отбор и ненужни 
обяснения и неолравдакно за 
държане на топката, разгне
вен Манов неоснователно из
хвърли топката извън очерта 
нията на игрището. На обща 

девойки и 67 юноши. С оглед изненада- един необуздан лю- 
течемие на годината с|х>р бител влезе в иг.рището .и ца- 

мирхаме още една дружина падна един играч от гостува- 
по спортна стрелба от 62 чле шия отбор. Това беше сьв- 
на, посочените данни ще пре- сам достатъчно съдията Ли- 
търпят изменение. лич съвсем оправдано да пре-

За постига гатопе

Прекъснат мана 

с „Лужница“
■ V Към средата на второто гюлу 

време, след присъден наказа
телен. удар в полза на госту
ващия отбор, от около 20 м. 
със силен удар Пейчев прину 
ди вратаря на „Пуста река“ 
да капитулира. Топката бе от
пратена в горния ляв ъгъл и Величков,

Матеев,

а1.

Все до 75-та минута на иг-

вратарят остана безпомощен.
Това е и крайният резултат Манов, Златковнч, Джордже- 

1:0 за Димитров- вич.от мача 
градските футболисти. С. МановВЛАГАЙТЕ В 

ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА 

.. БАНКА В ЛЕСКОВАЦ
Спортна стрелба

Добра равносметкаи шйиип КЛОНОВЕ ВЪВ ВЛАСОТИНЦИ, Л ЕБА НЕ, 
ВУЧЙВ, ГЪРДЕЛИЦА, БОСИЛЕГРАД, ВЛАДИЧИН ХАН, 
СУРДУЛИЦА И БУЯНОВАЦ.

БАНКАТА ПЛАЩА ЛИХВА •*/• И 7ДГ*/« —
ГОВВ СЪС СРОК 1 ГОДИНА.

ОБЕДИНЕНАТА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВАЦ 
ОРГАНИЗИРА СПЕСТОВНА ЛОТАРИЯ 

СПЕСТОВНИЦИ. КОИТО ОСРОЧАТ НАЙ-МАЛКО * °°0 ДИ
НАРА НА 11 МЕСЕЦА — ПОЛУЧАВАТ 7.5% ЛИХВА. А СЬ 
ЩЕВРЕМЕННО ЩЕ БЪДАТ ОСИГУРЕНИ ПРИ ОСИГУРИ
ТКЛНИЯ ЗАВОД ЮГОСЛАВИЯ.

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

— АВТОМОБИЛ „ЗАСТАВА 7*0'
— МИНИ—ТРАКТОР »АДРИА' ОТ 5 КС 
— САЛОН—МЕБЕЛ.
ОСВЕН ТОВА МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ПЕРАЛНИ, 

ТЕЛЕВИЗОРИ, ШЕВНИ МАШИНИ, МОТОЦИКЛВТИ, ХЛА
ДИЛНИЦИ, НАФТОВИ ПЕЧКИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЧКИ
И тя.

За павечето спортиста, сезо 
път на спортуване за 1969 го
дина намина. Сега с време, до 
началото па новия сезон, да 
направим такива подготовки, 
които ще допринасят за пое: 
тигането на още по-добри рс-

НА ВЛО че в

резултати късие мача. 
чест на за тоя мач напрало няма 

какво да се каже похвално, 
спортна стрелба в Югославия „Асен Балкан;оки“ игра твър- 
и Сърбия ага нашите стрелци де слабо и тоша е една от най- 
бяха присъдени грамоти. Пе- слабите му игри в есенната 
тима наши стрелци получиха част на състезанието. Тоя мач 
дипломи и две дипломи с гра обаче най-вероятно ще се ре 
моти. В чест на деня на осво шетрира с 3:0 за гостуващия 
0ожденисто на нашия град ор отбор. >
ганизацията по спортна стрел 
ба със своя отбор от 4 член а 
зае първото място в състеза- резултати:
иията с отборите на Съюза на > А Балкански“ 5=2, „Лемид“ 
бойците и сдружението на за- |’Лооксшац) _ „а. Балкански“
пашите офицери и с това по- 1;1> ^едюгство“ (Пирот) — „А. 
лучи преходната купа на пре Балкански“ 4:1. 
дседателя на Общинската ску 
пщина Дигмлггьр Славов.

през 1968 година в 
го-тодишнината на Съюза позултати.

Организацията по 
стрелба в Димитровград сега 

дапшите за постигна-

спортна

сумира
титс уопехи црез изтеклия се 
зсш. Веднага трябва да кажем, 
че те нс са малки. Чрез на
шия вестник „Братство“ 
редовно ооводомявакме за по 
стигнатите резултати. Стрелци 
тс от Димитров-град изпълни
ха всички поставени норми от 
гточиисшсстоя'Щите форуми. В 
края на 1968 година на тери
торията на Съюза по спортна 
стрелба в Димитровградско и- 
маше 360 члеаюве от които 

77 младежи и

пие

„А. Балкански“ в последни
те три кръга постигна след- 

„Слога" —

СПУАВКИ - КЛОНОВЕТЕ В БОСИЛЕГРАД И СУГДУ- 
— ВСЕКИ ДКН ОТ М» ДО
ДИЕГО МА ЛОТАРИЯТА —-НА Ж> НОЕМВРИ 1*—.

с. м.
216 пионери,
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ВОЕННА ТАЙНА *Злободневна 5 Войнишки хумор * * .
§ * При първото .излизане от ка

зармата дежурният, офинср‘:се „дЛ ШЛЛап*пгсг 
ойрчлца към новобранеца Све наи-валпу»«
■лозар :

§I §
§1 * I *

ОТКРИВАТЕЛ

^ ■ Взводният > комалодир, /.сс об- 
^ ръща.към войника Йоованл.
& •
§ Америка! _ зная!
^ Йойат обърна два-три пъти — Каасво?
^ глобуса и пооочи Америка. _ На МОмичето не смея да 
^ Взводният . тогаша ос обръ- Кажа, че съм женен 1- 
^ ща към Милан:
^ — Ти, Милане, ще кажеш
^ кой е открил. Америка?
| — Другарю командир, ухи-
^ лоно заяшяша Милан, Америка 
^ откри > преда -малко моят зсм- 
§ лгак Йован I

1 '

Грят—симфония* § На чае по поли-пичвасо-об- 
разошетие, ротният командир--.; 
прави проверка:

— Ти, Марооо, ще хажеш ее-
момента е най-ва^

8 — Знаеш ли какшо е *военна§н тайна; т.е. знаеш ли за какао 
лге смееш да разправяш на мо 

— Я намери върху ■ глобуса мин-гето си на танцова забава?
§ >

^ * § га, ка-кво в 
жнотю за нас войниците?

— Другарю капитан,- за нас 
войниците сега е най-важно
то, - какво има днес за обед*

I *§ I
I *г
§

Напоследък, мода., стана*-», 
всичко- наше -да -отричат^*: 
от.«чужбина.без -забранаш, 
всякакви неща дов-ли-чат.-

* * ** »К *Нашият голем - директор Мина- 
колет-доби- от -чужбина, 
а когато1то пък разпакова, »*. 
то'излезе — лимузина.

*

§ I $ -к
| ? ; 
§ & :I ь.
^ •I *
§ *

БЕТОВЕН
СПОРАЗУМЕНИЕ

Привечер в градската гради 
седят- един войник и девой

Подофицерът Йордан, и вол., 
ннзият музикант Иван, , след 
прослушване на един -серио- 

концерт, разискват- през 
нреме на паузата -

— Е, кога ти ще -станеш-Бел- 
тов-зн? — пита подофицерът-.

А за .-касиерката- Ирина,- 
той -домъкна^- шубка-фимн ая 
зла-лиълваг.в града; бушува;- . 
че ша меянтой -лудува.

IV--. ,

на* *
$ ка.* зен1
1

— Ако се опитате да ме раз 
целувате, казва момата, ще 
получите плесница1

— Хубаво, отвръща войни- Йорадн.
кът,, но да се разберем-- една — Когато ти станеш...Напя?.... 
целувка, една плесница. Да ви ле-он! — отвръща музикантът

Изан.

I * $ *
I!

ВОЙНИШКИ РАЗГОВОРДругарката ни пък М али-на - 
см докара за пране машина, ■ 
минала, без. страх ..гранична зона 
с триста найлон-комбинезона.,.

8
§I* ^ — Брат ми, имаш ли скоро
^ писмо от дома?

— Ни динар!
...

§ дам, кой ще остъпи пръв!

I

Децата зарад .типа. вносен 
обикалят здравна станция, 
а учителите наши 
чакат новата ваканция.

Фейлетон * ПАЗИ: СЕ 01 ЧЕСТНИТЕI
§1 X Някой-.ди-ректор тия . дни 

получил *от; чужбина -джип, 
не гоните-; пък- работници- 
спечелили — вносен грип! *

3 ■

Такива работи прави,, яе .ти ид*а._да 
си късаш главата и да лроклишшд,. онзи., 
миг,, когато си прочел хубави думи_в чя-_ 
танките за честните. Като. тях трябвало да 
бъдем, по тях трябвало да се равняваме,:, 
по техните стъпки трябвало, да вървим.

Вятър и мъгла, мой. човек. .
Сдружи се с нечестния, за да . видиш., 

хаир на този свят.
Нечестният никога няма да те остави 

насред пътя. Закриваш ли му гърба,-тоЛ* 
ще ти закрие тумбака. Нечестните са ка-., 
то свински чревца. Точат се един за Друг - 
— приличат си, гушат се един в друе>Я 
се пазят. * Аз пазя теб, ти пази.п.мен.гЙо 
дяволите и идеали и строеве.

Пази се от честните, мой човек.
С тях никога не можеш да бъдеш си

гурен.$ 3 •" 

^ *
За честния човек няма мило — няма 

майка, няма баща, няма брат и сестра.(Б. Н.— МлМле— Ст. Н.)

* Честният е фукльо. Той си знае само 
своята честност, и нищо друго не го »ш- 
тересува. Върви из улиците и си трепе 
главата — как и как, какво и какво, с ка
кви начини и какви средства да запази че 
стното си име. За него- ти не съществуваш.
Ти си нула. Ако се връзваш .с честността 
му — добре дошъл, ако, не 
дяволите.

Може да си го поил, може да си го 
хранил, може да си го отгледал от бебе 
— в мига само, когато докоснеш честно
стта му, ще забрави и хляба,» който си му 
давал, и солта, и дома, и дрехите и ще .де у* 
направи на мат и маскара, зз смях на це
лия свят.

Честните се като лудите — никога не 
може да разбереш какво ще 
Тъкмо сте седнали да ядете и пиете, тък
мо таванът се е разтворил , и богът на ве
селието се е спуснал при вас. — те извод- ~ 
Иъж ще ритшат и ще строшат дамаджа
ната с вино, сетне ще скочат върху маса
та и ще заиграят с крака върху тавите с 
г/ечеци прасета. И за какво -..— защо то 
пякой си им пошушнал, че парите, 
иго се прави тоя гуляй, не са честно спе
челени, а е?, измъкнати от еди кой 
параграф, който пе предвижда гуляи, а 
малки механизации.

Цял живот си се трепал, за да осигу
риш щастлив животец на осиновения от 
тебе тиквеник, а той — неблагедаряикът 
му с неблагодаршпе — не само, че не взе 
ма подарения от теб трабапт, не само че 
се отказва от харизаната вила, ами пише 
писмо до държавен контрол да проверят 
в мазето ти — оттам идвали всички 
вили и трабаншца, а не от 
чички.

>
С-
$ КОНКУРСНАТА'КОМИСИЯ НА ГОСТИЛНИЧАРСКОТО 

ПРЕДПРИЯТИЕ „КИН—СТАН“ В БОСИЛЕГРАД
върви по

С нечестния може да се говори, с не-* 
честния могат да се правят хиляди и хи
ляди ко-мбинацнйки. Той.» е гъвкавнчъ*,. 
пъргавичък, очичките му святкат и всеки* 
миг са готови да намигнат. Един само да* 
се настани някъде, и повлича.след >себц: 
си роднини, баби, лели, учиаайки, прия-? 
тели и съмишленици. Пука му на пего за
държаната — тя днес едно иска, утре дру * 
го, ако й уйдисваме. — ще си изпукаме«. 
като Ботев и Левски. Потрябвали са нйу 
посмъртни слави и паметници — ако има. 
нещо за даване — суджучец, дайте-и ви— 
1ще от домашното, а славата, си я държхс.. 
за дамазлък. Има си хора и за нея.

За нечестния, се дръж, мой .долек.
Ако сп му служил както-трябва, 

затвора да влезеш — от сто кладенеца во-» 
да ще донесе и ще те измъкне»

Мили, пухкави хорица са нечестните.-, 
Като възглавничка. Иахъдетр я натиснеш, 

натам вдлъбва. Удобно и приятно.
И хич да не

ОБЯВЯВА КОНКУРС -
За’"директор на предприятието (реизбирапе) ..

.- т- -
Освен,об1щп;е условия предвидени- с положителните 

фпшнопреднксаншц.«лицата трябва да изпълняват морални 
и делови способности за работното--място-и следните • усло
вие** ............... направят.

1. Да йма-висше образование с най-малко пет години 
трудов стаж в гостилшгчарството или най-малко- пет години 
фудсв'-етаж- въобще.- *
. ^ 2. В1Гсококвалш1)ициран работник от гостилничарска
специалност,.с нап.-малко- десет -години трудов стаж на ръ
ководни работни

3. Да .има среднояобразованце -.с най-малко десет го-

!

места .в гостилничарството.
с ко-1..

в*да4«лфудрвостаж1»от. които «седем години на ръководни ра 
Дотищместа а! и в

Личен «доход, според, правилника за разпределение на 
лишите доходи#.
*

3 » . - Квартира- не е осигурена.
е., Заедно, с молбата < обгербвана с 1 динар трябва да се 
представки доказателство за завършено училшце, удостове- 
рерИе, <че ’ пр.о.тив-„кандидата не се води следствие и д. | аза- 
телехва,за .досегашната работа. ч Молби без тези ,документи 
яц се.нщемат. Молби;ще. се приемат. 15 дни след публикз'- 
ваието на конкурса.

те е еня, че някой.-ден^; 
твоят приятел от детинство,, с който 
1 оворил за красиви и смели идеи,- заплюе, 
колата ти, ритне- тарабата па вилата ти и 
ти ооърне гр-ьб;.,,. .

На лудите човек обръща 
ние ?

си

тия
двете ти ръ- ли внима 

В а еил ЦОНЕВ
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