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СМЪРТТА НА ВЛАДИМИР ИЛИЧ — ЛЕНИН
I (СТР. 2)ч* *

С РЕЙСОВЕ ДО ВСИЧКИ СЕЛА
Станул Нацков: „Интереса на пътниците по 
селата в общината ни кара да организираме 
още по-добре превоз на релацията Димит
ровград I— районите центрове .. .'■

народност а сфр ЮГОСЛАВИЯ *

(СТР. 4)ССРН в 1970 * *
„Първи май" е първото предприятие .в страната, което 
получи БУКОВАТА НАГРАДА

година

ЙНБИЦИОЗНИ ПЛАНОВЕ (СТР. 3)

Електрифицирането на Димитровградско

МОЖЕ ЛИ БЕЗ КРЕДИТИ?Изпълнителният отбор на ССРН в Димитровград ще 

организира семинар за ръководствата на местните организации
Как ще се празнува Деня на българската народност 

зника на младостта

Излиза, че 2 901 домакинства трябва да пла
тят всичко по около 250 000 динара, докато 
доведат тока до пред къщите си.

(СТР. 5)— пра- - . * *
МЕСТНАТА КАНЦЕЛАРИЯ — ВТОРА ОБЩИНА

* *
Какво става в основното училище „Меша. Пияде"?

(СТР. 6)
Две теми залепнаха 

вите на разговорите, които Из 
пълнитешиия отбор на ССРН 
в Димитро®град под ръковод
ство на председателя на ОК 
на ССРН Илия Петров, стана
ха на 17 януари. Това бяха,- 
провеждането на семинар за 
о бществен о-политическото 
диган е на членовете на ССРГ} 
в комуната и обсъждане на од 
ганизацията на Деня на бъл
гарската народност — празни 
ка на младостта, 25 май.

С цел да се уяснят някои 
актуални въпроси Изпълните
лният отбор на ССРН ще ор
ганизира в началото на фев
руари семинар за председате- внел в плана за семинара те 
лите на местните организации 
на Социалистическия съюз, ко 
йто ще посещават и председа управително общество, Социа-

в основ телите на местните общности.
В това отношение е направен 
един амбициозен план, а за ле 
ктори са предвидени, с оглед 
интереса в отделни местни ор 
гаяизацим на Социалистичес
кия съюз в комуната изобщо, 
членове на Републиканската 
конференция на ССРН и дру 
ги известни обществено-поли
тически дейци. Затова на се
сията на Изпълнителния от
бор бе решено до края на ме
сеца по райони да бъдат пред 
ложеяи теми, които интересу
ват определени местни органи българската нгредност от Ди- 
зации иши села. От овоя стра 
на Изпълнителния отбор е

листичеоюият съюз и между-
националните отношения, Раз 
витието на ССРН и съдействие 
то му с останалите обществс- 
»о-политичеак1и организации, 
актуални въпроси из областта 
на външната политика на на
шата страна и Основни зада
чи в претворяването в живо
та на стопанската и обществе
на реформа.
Към края на миналата годи

на бе организирано съвеща
ние във връзка с бъдещата ор 
ганизация на фестивала на

КОЛЕКТИВЪТ СЕ РАЗДЕЛИЛ НА 

ЛАГЕРИ
Бойка Виденова: „Трайков е .нарушил зако- \ 
ността в училището още с юнското разпреде- | 
ление на личните доходи..." 1 <
Какво мислят останалите преподаватели? 1

(СТР. 81 '

из-

* *
ПО ПОВОД НА ЕДНО ГОСТУВАНЕ

Как постъпиха старите в Лсганово?
митровпрадако. Тогава бе из
лъчена и комисия, която да 
изготви конкретен проекто
план за тази най-масова кул
турна проява на ласелениетр 
от този край. Комисията е об 
съдила постъпилите мнения и 
предложения и в най-къси че-

(СТР. 9)
* *

ЗАЩО НЕ Е ИЗБРАН ДИРЕКТОР В БОСИЛЕГРАД
СКАТА ГИМНАЗИЯ

мите: Волята на Социалисти
ческия съюз в нашето само-

Къде са във всичко това обществените инте
реси:
Не са ли замъглени с личните ?Коментар рти е дала овое мнение как да 

изглежда фестивала. Той тря
бва да изглеж)да така: прег
лед на танцови състави на на
родностите в СР Сърбия, Ли
тературна вечер, в която да 
вземат участие покрай малци-

(СТР. 10)
* *

ЗОРА ПЕТРОВА — ДВОЕН .„ВУКОВЕЦ"Промени, но прогресивни (СТР. 10}
*

ШЕПАТА НА ДРУГАРЯ Н.
(СТР 12)На последната общинска конференция ра СК р Ди

митровград, директорът на комбината за гумени изде
лия Живко Виденов заяви, че предприятието е принуде
но съзнателно да направи крачка назад в самоуправле
нието, т.е. да внесе изменения в статута отнасящи хе ^}о ~ 
преизбирането.

За какво се касае п случая?
В досегашния статут на предприятието се пред

вижда цеховете и стопанските 'единици сами да избират 
свои ръководители. Предвидено 1е, хъщо така, и преиз
биране от управителите на цеховете до управителите на 
фабриките. Въпреки че това положение е залегнало в 
статута на трудовата организация въз основа на само- 
управителни договори приети рт целия колектив, недо
разуменията започват тогава, когато избраният ръко
водител започне да се проявява като организатор, ко
гато започне да търси отговорност и спазване па (трудо
вата дисциплина, когато изисква работниците да 'се под
чиняват на техническо-технологическия режим. На то
ва 'настояване иа ръководителя не рядко има 'отпор, 
целещ да запази Пукнатините в производството, дисци
плината и производителността на труда. ,Всеки ход на 
ръководителя насочен към заздравяване на дисципли
ната хе досреща със закани „че идва деня на преизби
рането, че {малцина ще гласуват за него и трябва да 
държи сметка за своето поведение, ако иска да остане 
на поста си".

Значи, стига се до там, че глосъзнатедността може 
да се наложи и да (понижава трудовите (успехи д даден 
цех. В такъв случай на ръководителя предстои или да 
вдигне ръце или да продължава курса си въпреки опа
сността да не бъде избран.

(Следва на 5 стр.)

Тези неща са (налични. Затова сс налагат известни 
изменения в статутите. Да ли ще се внесат промени във 
връзка с преизбирането или хце се предвидят положе
ния, които яде спъват нссъзнателността е работа на са
мите колективи и иа обществено-политическите органи
зации. Но не трябва да се допуска шантажът да нанася 
вреда на предприятието и да (Стане метод на „самоупра- 
вителен" натиск. Защото това и не е самоуправителна 
постъпка.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МА РУМЪНИЯ МАУРЕР И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИ 
ТЕЛЕН СЪВЕТ РИБИЧИЧ. ДВАМАТА РЪКОВОДИТЕЛИ В РАЗГОВОРИТЕ СИ ПОТВЪР

ДИХА'СПОГОДБИТЕ, СКЛЮЧЕНИ В РАМКИТЕ НА ДОГОВОРИТЕ НА ЮГОСЛАВСКО- 
РУМЪНСКИЯ СМЕСЕН КОМИТЕТ ЗА И.КОН ОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО.

НА СНИМКАТА, РШБИЧИЧ И МАУ РЕР ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАЗГОВОРИТ8

, Всъщност, думите ,на директора Виденов в нача
лото на статията са употребени условно, защото пред
стоящите изменения, които ще обсъжда целия колек
тив, никак не означават стеснявано на самоуправител- 
иите права, но крачка към издигане на съзнателната 
отговорност иа непосредствените производители.

Д, Йотов



—

та от ужасната двегодишна во
йна. Миналата седмица УТант
посети тази страна с цел да

Миналата седмица бе на приятелско посещение в Ун-разговаря с централното ири
гация държавният секретар на външните работи да СФРЮвителство на Нигерия да не 

се предприемат мерки за от- 
мъщение над племената в 

. Биа.фра.

Мирко Тепавац. Със своя колега от Унгария той е водил
разговори за -взаимните отношения и сътрудничество между 
двете държави за проблемите на европейската сигурност и

, -•>>* На снимката: една майка от
- Биафра с изгладнялото си де-

за други въпроси, интересуващи двете страни. На дяимката:
министрите па външните работи Янош \Петер и 
Тепавац.

Мирко
те.

ществувало място в което той „Твърде даровит, винаги то- 
овой. чен, Улянов е бил въов всички 

Това още повече увеличавашеКак югославските комунисти обеле- 

жиха смъртта на вожда на великия 

октомври

ое не е чусгпвушал като
класеше пръв ученик, и при затъгата по загубения вожд.
вършшане на ученетоВ настояването да по награ-осо-

бен начин обележи датата на ден със златен медал като
Лениновата смърт. Централ- най-досген по учене, развитие 
ният отбор на Независимата р
•работническа партия на Югос- поведение ... — бе написал 
лааия (която беше легална фо За Лея-син ^ неговия 
рма на работа на КПЮ) изда- корейски, 
де опоменица „Л|енин“ като 11 
тетратка на своята маркоиска 
библиотека. Тя 'Имаше за цел 
е отбрани статии, говори и за 113 бележника на Ломов за Ле

иин, неговата разсъдшивост и 
практичност: „Насъбрахме се 
всички около 11 часа вечерта, 
в Модни, на заседание на На- 

Концепциятата и съдържа- ,роииите комесари. Работехме 
нието на сламеницата бе на- до 4 и 5 часа сутринта,

За да може да гаш и До 6 часа. На Владимир 
ииновата литащ^”^™ И^4 бяха хранителни фило
област, където допираше него ООС*5СК1Ите Расъждения. Той на 
вата

директор1 :
(По повод годишнината от смъртта на 

V Владимир Илич Ленин)
На 34 страница на спомена

тата опоменица, четем думите

V V 'гмои, да даде на читателите 
визионаракмя лик на 
като човек, велик политик па 
тиен

Малко са датите в история-- торичесии личност 
та на международното работ- Вестта из Москва’ ническо движение, които Москва,
силно

кай-брутале начин с насочени 
че на 21 пистолети и заплашване че

разтърсиха обшесттв^ '924 ГОДТа в Горки стР“я в живо месо, сне
стга, както вестта за гмч-.пп-та престанало да бие сърцето знамето и то занесе в жандар-

ко?Г^;ЯбеШ^аЯ”™ ^™Р^отоСзнЧамГб™ъ^ Д* ™РеНМ СП°

^™нарпюЦвСКошв 
тие такокя това сьои' жа Улица 43 в Белград. То ос-

- КаИВОТО зас тжа да ое развява и на 24 лужават само каи-великите ис нуари. когато

Ленин
теоретик, пролетарскистратег.

няко-

■ спояваше винагиреволюционна мисъл. 
В статията „Ленин 

турент“, където бе 
Сибирската гимназия 
ое разказва за

да се гово- 
разиск-

за национализацията па 
военния фронт на Волга, той 
извика делегатите на работни 
ците на речния транспорт от 

клас. Н. Ноштород...“

като аби ри практично. Когато 
дадена и вахме

^великия пролетарски учител .
«1е е имало място в Югос

лавия в който не е достигала 
я- живата мисъл и жизнерадст- 

иия дух на Ленин и не е съ-

ог 1887
пускане на зре 

лостен изпит Владимир Илич 
Ленин ученик от VIII

полицията по-
*
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Първи май« е първо предприятие» в страната, което получи
Предприятието „Първи май“ 

от Пирот получи „Букова на
града“. Това е първа стопан
ска организация в СФРЮ, ко
ято е лауреат на културно от
личие. „Първия май“ се отли 
чата по много неща от друти 
наши предприятия и може да 
служл само кфто гъримср кзк 
трябва да се работи за да се 
приближи хубавото до 
ния човек, на работното 
М‘яЮ!Ю; в ресторанта, в читталм 
щето в кръга на продтгрияти- 
ето. Хубавото .естетичното е 
съставна част в работата 
това предприятие.

В това се уверихме

Букова
награда

труд-
ж „ПЪИВИ МАЙ" ИМА 

и 1 300 РАБОТНИЦИ.

ВКА ь?чит?т75^п^ОТНИЦИ ПОЛЗВАТ ГОДИШНА ПОЧИ 
ПИРОТ, ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ ПОЛУЧАВАТ 

БЕЗПЛАТНО ВЕСТНИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

* НАЙ-ДОБРИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА Ш 
КУЛТУРНОТО ИЗДИГАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

му 87 МАГАЗИНИ В СТРАНАТА

I на

когато
направихме посещение на то
ва наше, единствено предприя 
тие в страната.

Работниците ое гордеят с но' 
вата награда,. която р=Ш= 1Ш=Жг~

™ .°се съединяват и от 2 ю- предприятието Драган Нико- 
ни 1958 г предприятието ра- лич наблюдавал работата. Той 
боти под фирмата Занаятчий- забелязвал, че на една маши- 
око предприятие „Първи май“ на коледото се обърша назад 
Те работят при твърде трудни ис както при другите машини 
условия. .Трудовите помеще- — Опасе, как така, това ко- 
ния ое поместват в бившите лело се обръща назад? 
кръчми - „Каоина“, „Джу.ри- Работникът му отговорил: 
1гева кафана‘, Тимина кафаг — Колелото върви назад, 
на и др. Те били нехипиенич другарю директоре, но пред
ни, а за наем и поправки се приятието върви напред 
изразходват големи бедства. Наистина, от този ден пред- 
Затова се пристъпва към из- приятието вече не знае за за
граждане на собствени трудо- стой и загуби. То върви само 
ви помещения, които през сеп напред, 
тамшри 1962 година били за
вършени. Работниците и сами 
участвували в изграждане на 
овояпа фабрика.

От 1963 до 1967 година пред 
приятието работи уапешно. То 
има вече 1 000 работници и по 
мощенията стават пак тесни.
През еоента на 1967 година ое 
започва с изграждане на но-

преди
шест години бе установена и 
се дава на ония, които „са по 
стигнали резултати, които 
ставляват извънреден 
към културния и просветния 
живот на нашата република“.

пре
принос

УЧЕНОТО — ГЛАВНА ЗА 
ДАЧА

Ръководството на предприя
тието знаеше, че без кадри нс 
може да се върви напред. За
това винаги се обръщаше го
лямо внимание на ученето.

Затова изпращаха свои ра- През 
ви хали. Същевременно се из-, ботници в „Партизан“ на док- 
гражда ресторант. С новите по валификация. Бяха формира- 
мешеиия производството нара 
сгоа.

майна „
За лятото взимат почивни сътремено семейство. Всичко

съм заработил в „Първи май“ 
От село донесох салто една ма
сичка. Общината ми даде стро 
итеяна площ на

станции и на Адриатическото 
море. В тях летуват по 500 ра 

ни курсове за шивачи за дево ботници, които заплащат са- 
йки от 18 20 години, а след мо една трета от разходите, 
това предприятието започва

’ -

■ -V . БериловскаСлед това се поставя нова капия.
Цветанка Станчева:
— Имах щастието да наме

ря работа в „Първи май“. Мъ 
жа ми е шофьор. За сега ква

задача: как да се продава пра да заделя средства за издига- 
изоедената стока. Първоначал не на кадри. През 1968 годи-

В‘~ •=~ ~ ____ __
се насочват към всички гоа в30ма Да ое °™Р'ИС зешамие са завършили 68 ра? боатаичкм на предприятието наем но имаме
до^ в стр1чата където се на МаГааИН иаВъИ ПИ^ 6°™ИЦ!И- °т 1300 Работници „Първи май“ са от Димитров- '

РД “ страната, където се на |р<хг пръв такъв магазин сс няма нито един неграмотен.
пират магазините на „Първи открива в Кралево. Олед това Много работници учат чужди

май . сега тези лъчи могат да се откриват магазини в Бел-: езици на работническия унизе
ПтатГТк1П'2е еТ°п=Т прад' Лооковад' а "Рез 1960 г0 рситет в града, а някои са из- работата в предприятие.

Ь- ТсУХ. = “ —' • “ ~ **ягхгжггда: -ггагггкчг:
Г* »а к«„- мш, .Лда, „р „..«„-„„Га Гмооо ™»ар“о«,

VI това »е е преувеличава фекция „Първи май стават я-тисто се грижи за културно та повиност постъпих тук на
известни в цялата страна. издигане на работниците. Тс работа. Същата година дове;

Работниците са доволни от имат своя батблиотека, свой ве дох тук и семейството. През 
работата на предприятието; стпик. Предприятието има това време построих къща, ко 
Личните доходи растат. Много своя почивна станция на „Вре ято е добре обзаведена: теле- 
хора от Горно Поиишавис жс- ло“ във Висок с шест туристи визрр, хладилник, радио и вси 
лаягг да станат работници на че ски къщички и 60 легла, чко камвото е нужно за едно

РАБОТНИЦИТЕ ОТ ДИМИ
ТРОВГРАДСКО В ПРЕДПРИ 
ЯТИЕТО КАТО У ДОМА

Цветанка Станчева

ртируваме частно и плащаме 
възможност

да построим къща. Заедно с 
прадоко. Някои от тях завари- мъжа ми имаме лични доходи 
хгме на работното място и бе- до 200 000 динара. От тях пе
се двахме за тяхния живот и стим до 70 000 динара, а ня- • 

кой месец когато мъжа ми пъ

доходи

не...
А (всичко тръгна от една ши 

когато
през 1945 година една група 
работници създали първа коо 
перация в своя град на Ни-

вашка кооперация.

^Л^УУАЛ^УЧ/УЧЛ/Ч/Ч/УЧ/УУ\А/УУУЧА/У/У\Л/У/УУУ>АА/УУУ\/ЧА/%/Ч/Ч/УОЧ^/УУУ\/У\/уууууу^^л^ч,

Колко просто, и с колко чо- умф на 1Маркшетичееката тео 
пешки пристъп, Максим Гор- рия... “ Това са само малки 
ми най-близкият сътрудник на Фрагменти, които афирмират 
Ленин и приятел, говори 
вожда на руакмд пролетарият.
„Вижте, този човек говори на 
никой рабОТИИЧССКИ МИТИНГ: 
той говори до край с прости 
изрази, с железен език но в 

. неговите аишии думи, лз нс 
съм чул пруба демагогия, пи
ти пък както то и да с търос- 
□гс па хубава фраза..

'И личността, която оживи ма 
ркюичеаката наука и от тео
рия я напрани практична, 
на Историческите събития той 
умееше да даде импулс, да от! 
крие съществените причини и 
последици — това можеше са 
мо Ленин.

„(Когато Ленин в началото 
па империалистическата вой
на — записа историка Покро 
кавоми —| предвиждаше че тя 
ще стане война между класи 
в революцията, това вече бе/ 
шс научна прогноза

гш
*1г<л№
М 1 «Ш а 
ъьшъ елЖ*

и а..»
С»/< • *У1п 9

п ',т ;
« ***М Ул I
Ь*Х*.р* . V ■■
мкм .и

за високото пролетарско съзна
ние на Улянов. Изникнал от 
работническа среда и такъв 
остана в сърцата, не само на

! *Лм . *
%\* < » »•» «3

иГи*»п м>) Г

ГЧ- О VI{V Е М С А4>1 Н КАЕИШКА С .»К1,|АВ:А съвстокия, но и на световния 
пролетариат. И онези януар
ски дни от 1924 година, кога- * Щ 
то със звуците на траурната 
музика и писъка на хиляди 
фабрични сирени и заводи, тя 
лото на Ленин бе пренесено 
на Червения площад, югослав 
ските комунисти

а зад временни тъжни моменти, 
ще остане нещо — постоянно 
— „Зад първото впечатление
ни обземаше величеството чу- напуснахме „Първомайци“, 
1В.СТВО, че това стъбло е обхва- работниците на първото пред 
нало корен под кората на зс- прияппие в страната, което по- 
мята1', писа този ден белщшд- лучи Буковата награда с по-, 
окпият „Радсишс,,. Тс знаеха желание и друш да го посе- 
ще живее великата таткошша тят и ползват тяхния богат о- 
ма Ленин, че Леиин е жив и пит в производството, култура

та и просветата.

•
Рос1 г4штеп)ет Ьеп|1п]/лпа 
|айа1то огдап!2ас1|е.

' ' ч''' •>;- *>.“

Г '■

Фонтанът

добре съм от оестра ми учи
телка, която работи в Косани 
чка Рача.

знаеха, че

*

жив ще 'бъде винаги.
,лн-ш

Богдан НиколовУводната статия и „Иа<ра" . Боголюб Илиевтрн-
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Босилеград
Успехи на »Услуга« иялтаС РЕЙСОВЕ-ДО ВСИЧКИ СЕЛА

От 1 април — три рейсо- 
лшши за Тр. Одоровци 

Понастоящем от Димитров
град до Трънско Одоровци и 

има две рейсови лилии.

ока роля.
Изтънена ое, че в предлага- 

каяедидалтитс трябва 
- се включат всички членове 

на ССРН и да се зачитат прин 
ципите на демократическото 
'избиране.

Изпълнителният съвет 
решение бъдещият председа
тел да бъде заплатено лице. 
За възможни кандидати бяха 
изтъкнати следните лица: Лю 
бон Арсов, Стойне 
Стоичко Ангелов, Симеон Заха 
риел, Цоне Тодоров,
Георгиев и Стефан Николов.

До изборната конференция 
е необходимо да се изберат 
делегати за общинската кон
ференция нд ССРН в няколко 
п о дружни ци.

Накрая на 
взе решение на 
на трагично загиналия 
ров от средства на общинска
та организация на ССРН да 
се задели помощ от 2.000 ди
нара.

Тези дни Изпълнителния съ 
вст на Общинската организа
ция на ССРН в 
проведе' заседание, на 
направи подготовки за избира 

председател на общин 
оката организация. Според у- 

договор изборната 
проведе

от Димитровград в 8 часа сут- 
И тази линия е рента-Вс1гчки райони в Димитров

градско са свързани с центъ- ринта.

-«'•жг Здад* —площад „Ос „шрара пад тою 0т , да тааи даа
бъдо оперпта още едпа. е. ог 
лед упеличепия брой па тури 

Погановски манастир п

ви
нето наБосилеград 

което да
мии.
Димитровград,' на 
вобождекие“ хората 
оеои рейосхве. Истина, още не 
е построена чакалня, но в ско 
ро време и този въпрос дано 
бъде снет от дневен ред. Ко
мунално-жилищното ггредпрн 
ялие „Услуга“ е едно от по- 
добре организираните в кому
ната. Вече няколко години ра
боти без загуби. Миналогоди
шните успехи обещават това 
предприятие да се нареди мс 
жду най-добрите в комуната.

ще
нето начакат

предприятието има ремон- 
цех за поправка на вози-

за технически стп за

взев то мнения
конференция щс се 
ага 23 януари тази година.

■На това заседание, на което 
участие и Воислав Станко 
секретар на междуобщин- 

оката партийна конференция 
във Враня сс водиха 
разговори за евентуалните лич 

могат да бъдат

тен
ла, а ведно и

взе
вич.

Иванов,

Любенглавно

пости, които 
изтъкнати като кандидати за 

тази наша най-председател за 
м аюова о бфествеч го -полити ч е с-Какво казва директора па 

„Услуга" ка организация.
Това бе нужно, защото в сс 

гашните условия,. подир тра
гичната смърт на Славчо Со
тиров, организациите на ССРН 
са престанали да функциони
рат. Сегашните избори са мо
мент да ое засили единството 
на общинската организация и 
да се издигне нейната творче-

заседанисто се 
семейството 

Соти-
Дмректорът на „Услуга“ Ста 

нул Нацков казва:
Интереса на пътниците по 

селата в нашата община ни 
кара да организираме още по- 
добър превоз на релацията 
Димитровград 
центрюве. В момента 
предприятие „Уолуга“ разпола 
га със седем рейса с над 240

районните 
нашето В. В.

Рейсът иа „Услуга" в Смиловциседалища.
Превозът на пътници засе

га е успешен. Сега работят
ЛИНИИ:

Нови процесиЗвонска бапя, „Услуга" значи 
е решнла да подобри превоза. 
В план е от Тр. Одоровци до ! 
Куса врана да пътува комби.

Тази линия е най-рептабил-; 
па. Рейсовете за Тр. Одоровци 
винаги са пълни, макар че пъ

прегледи на кола на други ли-
Димитров- ца.следните 

град — Виоочки Одоровци, Ди 
митровлрад — Долни Криво
дол през Смиловци, Димитров 
град — Долна Невля, Димит
ровград — Мазгош, Димитров 

Трънаии Одоровци

За модернизирането на ре
монтния цех в настоящата гц 
дина „Услуга“ щс задели 150

В Димитровградско приклю ложителни процеси, на същин 
избор- ско преобразование. Тъкмо та 

зи вълна руши пред себе си 
всичко назадничаво и некадъ 
>рно от редовете на авангарда 
на работническата клас у нас 
а дава път на найшрогресив- 
ното. Какво се показа: там къ 
дето дейността на Съюза на 
комунистите не е била на зави 
дна висота, там където е има
ло недоразумения и преслед
ване на лични сметки — и ре 
зултатите са по-слаби.

Във „Фабрад“, „Сточар“, ко
жаря „Братство“, основното 
училище „Моша Пияде“ и ня 
кои др. колективи тези проце 
си са в пълен ход.

В някои от тези колективи 
обаче назадничавите сили дъл 

.— Нефт има достатъчно, ка го са диктували положението 
зва Георги Манойлов, прода- и се е стигнало до лоши пос- 
вач на бензиностанцията, но ледствия. „Фабрад“ е най-яр- 
онабдяването, е нередовно. кият пример. В други пък ко 

В Димитровград, мнозина леяспиши -- поради задушванц 
хора, които имат нефтови печ на самоуправлението или пре
ки са ои набавили и печки за следване на лични цели — съ 
дърва, за да не ое мръзнат що се е стигнало до конфлик 
през студените зимни дни.
На снимката: опашка за нефт вото комунисти са сс издигна

ли над отрицателните тенден- 
Ц. Боянич цшг и сега са в процес на ис- 

тиноко положително преобра
зование.

Комунистите са дигнали 
глас на протест срещу бюро- 
кратическите постъпци на из7 
■вестни ръководители в тези - 
колективи и в скоро време от
ношенията и там ще дойдат 

за е нормален коловоз.
Основно е едно: събудили 

са се прогресивните сили в
тричество и развлечение, то оилите на реформата, и а
поне да имат редовен автобус занащред с по-едри крачки и 
до Димитровград. За това да- "твърдо ще се върши в бор- , 
ваха много обещания отбор- бата За изграждане на самоу-

лравително социалистическо 
■обществб.

А Общинаката конференция 
® Съюза на комунистите, коя

■ чват предизборните и 
ни събрания в Съюза на ко-хиляди динара.

Димитрсмзтрадчани са довод
мунистите.

Те бяха удобен случай още 
; веднъж да се направи обзор 

тя е лош и се пътува с голям постигнатите успехи, както 
риск. На тази линия пътуват; м да се обсъдят пропуските и

град
през Погановаки манастир.

, — Започнахме с превоз на 
пътници през ноември 1967 го 
дина, когато имахме само два 
малки рейса с общо 56 седа
лища. Сегашният брой на во
зилата задоволява нуждите 
В 1970 година, ако ое окаже 
нужда ще набавим още рейоо 
ве, за да задоволим нуждите

ви от услугите на ремонтния 
цех, защото са солидни, а ос

еевен това няма хората да 
разкарват до Пир-от, за да въ 
ршат техничеоки прегледи на 
своите возила.

само най-смелите шофьори — грешките. Бвидентяо е 
Паун Игов и Мика Искровски Съюзът на комунистите е об

едно

хванала вълната на новите поЦв. Бояпич

на населението. ПОВРЕДЕНИ ЧУВСТВА100 000 пътници през из
теклата година

В 1969 година рейоовете на 
„Уолуга“ са превезяи над 100 
хиляди пътници. Направен е 
оборот от 400 000 н. динара. 
Превозът става без прекъсва
не. „Уолуга“ е открила и око
ловръстна рейсова линия — 
Димитровград — Пъртолотгин 
ци — Мазгош Смиловци. Рей
оовете на тази линия тръгват

Нещастието, което сполетя 
Баяялука дълбоко трогна вси 
чкл хора в нашата страна.

Още веднъж нашите хора 
на дело потвърдиха братство
то и единството между всич
ки народни и народности, о- 
ще веднъж потвърдиха своя
та солидарност с наетрадалите

хора от Босненска крайна.
Къ акцията на всички юго- 

славяни се приключва и жите 
лите от Куса врана.
Решили хората да помогнат 
кой с каквото може: кой имал 
давал пари, кой нямал, давал 
селскостопански произведе

ния — фасул, картофи, въл- тни положения, но болшинст-
на.

Никой, обаче не се надявал, 
че хората, които събират про 
дуктите ще се играят с техни 
те чувства и средства. Те не 
внасяли точно в списъка пре
дадените стоки като правили 
„здръжки". Внасяли по-малкц 
количества от дадените от 
страна на селяните.

Случаят в Куса врана е под 
следствие. Кувовранди протес
тират срещу хората, които се 
опитвлат да си играят с тех
ните чувства на солидарност.

След като бъде установено 
точното положение 
пиците за тази постъпка цщ 
получат и съответно наказа
ние за постъпката си.

О^А/УААААА/УУУУУ>А/У^УУУ\АААА/Ч^УУУУУЧ

Коментар

Пътища и хора Нередовен рейс
'Години наред височанм меч 

таеха да имат добър път 
да идват автобусите през ця
лата година. Ако нямат елок-

На изборните събрания в Съюза на комунистите 
Бански дол, Поганово и др. се повдигна въпроса 
на пътя Жйлюша — Поганово.

При председателя на Общинската скупщина, при 
ретаря на ОК на СКС, при народните представители, съгцо 
идват хора от тези села и питат: какво ще стане с пътя? 
Какво ще стане с 8 милиона стари динара от миналата го
дина, предвидени за строеж на тозй път.

А ето какво е положението

в
за строежа

сен

ници, народни представители, 
делегати на общинските ръко 
яодсаша. Опрани се пътя, 
ниоочани пак имат нередовен 
автобус с Димитровград Авто то Ще се състои във втората 
букът на „Услуга“ след пър- половина на този. месец 
вия сняг почти не идва редю- бъ,де °Ще ода а проверка 
вно. Чуваха ое слухове, че ре- изминатия път и ще даде нов 
йоовете на „Услуга“ щели 
през Пирот да вървят и пак 
Да подържат линията. Две сед 
мици обаче Горни Висок

с пътя: парите няма да се 
погасят. Те си стоят във фонда за пътища и са пренесени в 
настоящата година. Това е що се отнася до (парите.

А ето какво е положението със строежа.
Още миналата година събранията на избирателите в 

район Поганово не гласували местно самооблагане 
ш» пътя. В Драговита казали: „Ние не искаме да строим от 
Поганово за Желюша. Ще строим, но сама от Поганово за 
Драговигга.

винов
но

щс
наза строеж

М. А.
и тласък на положителните про

В Поганово цеои.казали: Ние искаме да строим пътя от 
поганово до Погаиовски манастир, тук по-бързо ще стигне 
рейс до нас..."

В Бански дол казали: „1Це видим, щом другите отягат" 
В Планиница — също ...
И сега, в пачалото на годината — всички тичат от един 

до друг ръководител да видят какво е станало с парите.
парите са иа място. Остава сега събранията на изби

рателите да кажат —

М. А.
111111111111111111111111111111111111111111111111111,111,11111111НЯМА НЕФТ ня

маше никакви дръзки. Дори и 
когато времето се оправи
снегът изчезна автобусътда

В последното време в Дими
тровград чейто се случва 
нясиа нефт за печки. И ■идваше.

Височани се надяват, че 
бъдеще автобуса ще бъде 
редовен.

пок
рай това, че само една бензи-

_ кога ще започне строежа на пътя, за
щото само с толкова пари, пътя не може да се построи.

■17; 1 ностанция в града раздава
; нефт, снабдяването е нередов

Б. Марков 11М11Ш11Ш1111111М11|||||||||||1Ш|||Ш||||||1Ш1|Ш111 
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Електрифицирането на Димитровградско

МОЖЕМ ЛИ 

КРЕДИТИ?
От известно време слектри^ 

фицвдрането вече не е 
идея или почин на

От две годинисамо 
отделни

селища. Общинската скупщи
на има свой проект за 
трифициранс на комуната, а 
това е сериозна крачка 
комплектно .решаване на този 
въпрос. Проектът ще е осно
вата за предстоящите планове 
на селата, които след година 
или повече години ще тръг
нат след примера на Куса вра сталадии са необходими око- 
на, Поганошо, Петърлаш и дру 
пите електрифицирани.

гпг.„„, насам в много селища «а димитров-
™^ Т^,К0МуНа С/ лриказва за електрифицирането на до- 

°™Те- Хората Ра^раха, че токът може да яовъзвърне жнз- 
стта на селищата, да спре обезлюдаването им, защото 

дава възможност да никнат ;ра.ботилнички, да се 1зткрие цех 
иа по-голлмо предприятие — изобщо да се лоизмени поми- 
нъкът на селското население.

В много селища обаче дези разговори бяха повече кон 
статиране на една необходимост, която все още Не се пос
ледва от съответна инициатива.

еяек-

към

дук няма хора. Имат нови домове в града 1срок, например за година-две, 
селото не ще е в състояние 
да понесе такива разходи.

— В селата има все повече 
старчеоки, полутрудоспосо-бн и 
семейства, кО'Ито първо нямат 
голям миторес към тока, за
щото смятат, че са отживели 
своето. Пък и доходите им не 
са такива да могат да инвестл 
рат такава сума за година- 
две.

ло 728 милиона стари динара.
Именно в банките и в коопе банките, или по-висока, и при 

рацията има значителни суми добре проведенаСЕЛАТА НЕ МОГАТ САМИ 
ДА ПЛАТЯТ разяснител

на работа, хората може 
ще запишат значителни суми 
за този заем, вместо да пи вна 
сят на. спестовните книжки.

КОЛКО Е ЕЛЕКТРИФИЦИ
РАНО? биспестовни влогове. Ако се от

крие заем 13а електрифицира
не при лихва колкото дават

Сумата ще се види голяма 
и на много по-заможни сели
ща. Излиза, че 2.901 домакин
ства трябва да платят всяко 

защото по около 250.000 стари дина
ра, докато доведат тока до

котпи.хгча пре,Д къщите си. По-нататък Значи, трябва да се търсят
' . 146 са необходими пак към други източници на средства

рез Цифрите, със- 70 80.000 динара, докато свс- за бързо електрифициране — 
_ п е следното: тне в домовете. например кредити, които след

____ ' ,т 4:657 Домакинства в Ако електрифицирането тря това да се изплащат дългосро
комуната са електрифициран и бва да стане в един кратък чно. 
само 1 756 в осем населени ме 
ста, предимно в района на Ди 
митровград. Останалите 34 се 
лища, значително по-бедни и- 
ли в подчертан упадък, са без 
ток, отдалечени от магистрал
ните електропроводи. В 
34 селища живеят 2.901 дома
кинства.

.Малко. За 25 години свобо
ден живот само седем 
Към тях следва да 
ли и Димитровград, 
неговата предивоенна електри 
фицираност беше

села. 
се причис Ангажиране и на репу

бликански средствапочти сим-

Би било най-добре, ако част 
от необходимите средства сс 
издействуват от републикан
ския фонд за неразвитите сре 
тцу дългосрочно изплащане. 
Вее едно би било и да се из
действува дългосрочен ■ кре
дит, защото въпреки статисти 
мите Димитровградско не .е 
развит район на страната.

Дългосрочното изплащане 
на кредитите (едва ли ще е 
трудно- за населението, тъй ка 
то плодовете на електрифика
цията ще се отразят и върху 

. икономическото издигане на 
селото. А изплащането би мо

гло да се уреди например с 
установяване на дългогодиш
но самооблагане на електри
фициралите се домакинства.

Все пак трябва да се ясни 
две неща — населението тря
бва да понесе разноските, 'за
щото никой не е дължен да 
му плаща за прогреса. Креди
тите обаче биха го улеснили 
да си ускори електрифицира
нето.

ЗА НЯКОИ ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Селата не бива да бъдат ос

тавени да събират пари в про 
тези дъяжение на много

Резултатите тогава ще са 
какви. Опитът на Забърдие, 
което се „електрифицира“ о- 
ще от 1960 година е достатъч 
но поучителен, защото елек
тропроводът е стигнал до Ра- 
деива и там ще стои още дъл 
го време.

фектно това решение. Бюдже
тът е пренапрегнат и без тези 
инвестиции, а да се надяваме, 
че бюджетните постъпления 
няколкократно ще нараснат в 
следващите години е равно на 
вярването в чудеса. Освен то
ва не само електрификацията 
напира. Нуждаем се от пъти
ща, канализация, здравни пул 
ктове, а това изисква допълни 
телни бюджетни средства.

Може би заслужел да сс спо 
мене 'една неползвана у 
възможност — записването -на 
заем за електрифициране.

години, 
ни-

Иначе -само ще си приказва
ме за тока, или ще го имаме 
след десетилетие. А време за 
изчакване няма.

КАКВО Е НЕОБХОДИМО 
ЗА ЦЯЛОСТНА ЕЛЕКТРИ
ФИКАЦИЯ?

М. н. НейковМного трябва. На първо мя 
сто два главни електропрово
да от около 46 километра. Е- ви? 
диният — от Радеина до Се
нокос, а другият — от Сливни 
ца до Петачинци. От тези цен 
трални токови артерии тряб
ват отклонения за селищата с 
обща дължина около 52 кило 
метра и електрическа мрежа 
по селата около 143 километ
ра. Необходими са също око
ло 32 трафопоста. А когато 
всичко това е готово, ще са 
необходими инсталации по до 
мовете.

Цифрите за километража 
на електропроводите, -отклоне 
нията и селската мрежа не из 
глеждат големи. Но когато сс 
изчисли стойността на този 
километраж — паричната су
ма може напростб да обезку
ражи. За довеждането на тока кооперацията трудно може са 
във всички неелектрифи-цира- ма да сс справи. Но -и покрай 
ни селища, без домашните и« това тя е успяла да заплати

-И тогава, какво да се пра-

ИЗБОРИТЕ В СК ЗАВЪРШИХА В 

КЛИСУРА И БОЖИЦА
нас

— Да се ползва общински
ят бюджет? Едва ли ще е е-

В Лисинската кооперация На 14 януари т.г. се състоя 
изборна конференция на Ме
стната организация на СК 
с. Божица, а на 18 януари т.г. 
и в с. Клисура. В доклада и 
-разискванията на двете конфе 

дълговете ои към земеделски- ренции доминираха: критика
та орещу оектантската деятел-

вода за -пиене.
Търси се подобрение . 

.материалното положение на 
училищата, създаване на 
добри условия за културно-за 
бавния живот, обръщане ло- 
голямо внимание на земедели 
ето и др.

За секретар на МК на СКС 
в с. Клисура бе избран МИТ
КО МАРИНОВ, а в с. Божица 
— ЕВСТРАТИ ВЕЛИЧКОВ.

За членове на Общинска
та конференция на СКС в Сур 
дулица б-яка избрани от с. 
Клисура : Рангел Тошев, Мир
но Стоянов, Ратно Георгиев, 
Ратно Сотиров, Митко Марин- 
ков и Стоян Джамии, а от с. 
Божица: Любен Величков, Ев- 
страти Величков, Вене Спасов 
и Илия Стойков.

Неликвидностто създава проблеми в
по-

На лисинската земеделска
кооперация деловите партньо те производители. До края на 
ри дължат над 1 милион ди- миналата година тя изцяло е 
нара. Приблизително толкова . заплатила изкупения добитък яванс организациите, обрбата

за идейно и идеоло-шческо-по

ност, организационно заздрав-

и тя дължи на други. и другите произведения.
Изненадва обаче, че и част

ни лица дължат на коопера
цията. Такива има повече, а 
дължимата сума възлиза на 
100 000 динара.

-При одно такова положение 
и тази кооперация овоите дъл 
говс осъществява посредством 
съда. Но също така и нея я 
съдят. Това обаче създава из 
ли-шпи разходи, които намаля 
ват общите -резултатите на ко 
операцията.

Тази земеделска коопера-

литичеоко издигане на кому
нистите, проблеми във връзка 
с електрификацията на нселс- 
ктрифотц,праните райони и под 
държането на съществуваща
та електрическа мрежа, изгрл 
ждан-е и поправка на водоиро 
водните мрежи в Клисура — 
център и в Божица — център, 
а по -възможност и по селата 
и махалите, където има въз
можност и нужда населението 
да сс снабди с чиста и здрава

Това с сериозен проблем, 
който пречи за нормална ра
бота на тази организация. С 
това положение управата иа

Амбициозни планове м. в.
ция разчита своето материал
но положение да поправи ка
то повиши обема иа изкупува 

напред. Обаче комитетът по нстю в сегашния зимси ггс- 
оргалпизация па фестивала щс риод. Но за разлика от преди 
покани стопанските оргаапиза- -в тези сд-слюки тя щс тъ'рси 
ции да участвуват в тази кул- по-Юигурюи партньори. Защото 
тураю-туристичеока манифеста в момента само кооперацията 
ция, защото топа ще бъде у- от Буяпювац за иезаплатен до 
добен случай и за тях да рек- битък й дължи към 600 000 
ламират произведенията си, динара, 
понеже в Димитровград ще се 
стекат танцови и други култу 
рно-художествсни прупи от 
воички юрашца на.СР Сърбия.

В спортната част на търже
ствата по случай празника на 
младостта предимство ще се 
даде иа опортшитс връзки с 
града побратим Александро- На територията на Су-рдулм Във връзка с това, управл-
вац Жупоки, а. щс бъдат пока шката община са гоштама ряд телн-и-ят съвет и скупщината 
нани да г-ос'1уват и някои по- кост зайците. Също са п-]>орс- на ловно та дружество „Сл-обо- 
излост!ги отбори, така чс и допи сър!пипе и фазаните. То- Пеиезич — Кърцуи“ от
елтортната част да бъде по-ат- ва сс дължи та бракопиерст- 1
рцктивпа. вото както и на ловджийските Оурдулица са -взели решение

.кучета. за назначаваме на пазач, и да

— За нов секретар на ОК на СКС
ПРЕДЛОЖЕН РАЙКО ЗАРКОВ(Продължение от 1 стр.) 

котвените, -и видни югославски 
писатели ^изложба на домаш
но ръкоделие, откриване на
роден музей и работнически 
спортни игри. Подчерта се, че 
това не е окончателно реше
ние. Това е само мнение на 
групата, която е трябвало да 
изготви начало от което да се 
изхожда в изготвянето на око 
ичатолиата програма. С този 
въпрос ще се занимава в под
робности специален комитет 
по организиране на фестивала 
който наскоро ще бъде сфор
миран.

В разискванията, които ста
наха във връзка с бъдещата 
организация на фестивала се 
изтъкна, че ако стопанските 
организации не вземат уча
стие, няма да се отиде много

-На изборните събрания във 
всички, единадесет местни ор
ганизации на Съюза на кому- Зарков и борбата му за нови 
шистите в Димитровградско за по-демократичши отношения в 
секретар иа ОК на СКС с пред Съюза на комунистите, 
ложен сегашният секретар Ра 

В. В. йко ЗАРКОВ.

На събранията се подчерта
ел всеотдайната активност на

М. А.

Дивечът много прореден
ос ползват патрули, за да сс 
спре бракониерството. За цел
та са купони от страна на дру 
жектвото фотоапарат, толсобе 
хтиш и бинокъл.

Г '
М. ВелиновМ. А,
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БРАНКОВЦИ'У

ГРАЖДАНИ И АДМИНИСТРАЦИЯ

■"КЖГ“Местната канцелария - втора община
задали щеояотческочпатт 
чоаката дейност на комунисти 
те. Името поради това опрео 
няватето с млади ноти члено
ве е било незадололялащо.

В работата на 
взе участие и 
риеш, секретар на ОК на СК. 
Той каза, че организацията 
трябва изработи програма 
на работа, в която да уточни 
предстоящите задачи върху 
които да се ангажират кому
нистите от тоя район.

По-специално Захариев из
тъкна, че е необходимо кому 
пистите да ое застъпят за ак
тивизиране и на останалите об 
ществено-лолигически органи 
зации в селата. Според него 

ще гарантира по-успеш-

най-много— Земеделците 
забележки отправят по адрес 

социално осигуряване, кое- 
ползват. И-

В неделя на 18 далуарм в с- 
Братковци, Босилелрадско се 
проведе изборно събрание на 

организация на С^, 
което бе избрано ново ръ- 

!оов'ОД|СТво на организацията и 
членове за общинската органи 
зация на СК.

За оокретар на тази органи- 
юоято членуват кому 

Рикачс

Какво е излишно в дейно
стта на местната канцелария?

Василев е на мнение, че та
къв е случаят със събиране
то на данъка и

Какво за наоелението пред
ставлява една .местна канцела
рия?

Опитахме се отговор да по
лучим в местната канцелария 
в Горна Лиоииа, която обслу- на имущества поради неизпъл 

^ — - обществени задължения.

на
то заплащат, а не 
ма забележки и по 
за разпределянето па данъка. 
Такива най-много правят ши
вачите. Хората негодуват и 

връзка с търговията, а иа 
и със земеделската

местнатавъпросапописването на заоеданието
Симеон Заха-

жва четири оела. По този по- неми
вод беседвахме със завежда- Същата тази работа упражня 

тази канцелария Петър ват и данъчните органи на оо
щината. И тук се стига до у- лослодък 
двояване на работата. Така по кооперация, 
една и съща задача отиват за Затова е необходимо да

” местните канцеларии, защото
по такъв начин могат ус 

своята

във
щия
Василев, който е на този посг 
дванадест години. Чухме мне
нието и на мнозина селяни.

Болшинството админиютрати 
вии работи хората свършват в 
местната канцелария.

Значи, посредством канцела 
рията органите на властта са 
доближени до 
Но тази доближеност е не са
мо формална, а съществена. 
Защото тук се издават повече 
от половина различни удоето-

зация, в
пистите от Братковци, 
во, Нибарци и Зли дол е из
бран Глигор Сапсов, учител- а 
за членове на общинската ор
ганизация Деса Илиева, учите 
лка; Глилор Спасов, учител и 
Стефан Велинов, работник.

В отчета за двегодишната 
раб-ота на тази организация се 
изтъкна, че комунистите са се 
застъпвали за решаването на 
многобройии местни пробле
ми. Те са показали задоволяг 
ваща активност и при решава 
нето на комуналните въпроси. 
Благодарение на тяхната дей
ност са построени няколко у- 
чилмщни водопроводи, селски 
пътища и др.

Обаче в отчетния период в 
тази организация не са пола
гани гоъголями грижи да се

риер. само
ггешио да изпълняват 
важна задача.

— През миналата есен поло 
вината от работното си време 
съм прока1рал за събиране на 
данъка. През това време ме- 

канцелария тге е рабо- 
— каза Василев. Разбира

населението. В. В.

това
но решаване на селските въ
проси и превъзмогване на й- 
кономичеоката

стната 
тела
се, хО|рата са идвали, чакали и 
отивали с незавършена рабо
та. Това е създавало недовол
ство при тях.

Пожар в хле
бопекарница 

„Призренац“

верения.
Това нещо има голямо зна

чение, тъй като по такъв на
чин се пести и време и сред
ства.

Това е втората голяма роля 
на местната канцелария.

Има обаче административни 
работи, които канцеларията 
извършва изцяло, но поради 
формални причини те пак оти 
ват при общинските органи. 
Такъв е случаят с издаването 
на удостоверения за имущест
вено състояние, заплащане на 
данък и др. Тях издава канце 
ларията, а общинската адми
нистрация само оверява. Това 
е удвояване на работата, кое
то е вредно и за хората, и за 
адли-шмстрацилта.

Изводът е ясен: компетен
циите на канцелариите трябва 
да ое разширят. Това ще е ка 
чествено начинание, което о- 
ще повече ще издигне ролята 
на канцелариите.

изостаналост 
на оела.та. При това той има
ше предвид и ролята на зе
меделските кооперации, на ко 
ито трябва да се действува за 
да останат носители на орга
низиран>0 и интензивно селско 
стопанско производство.

Експедициоипата служба 
най-обременена

На 16 януари към 4,30 часа 
сутринта в хлебопекарницата 
Халил Бериша „Призренац“ в 
Димитровград избухна пожар.

Двама работници Реджеп Е- 
лез и ■ Юоуф Сулметай накла
ли огън да загреят казана с 
олиото. Понеже била дълбо
ка нощ. те заопаши, а олиото 
се запалило и предизвикало 
пожар.

Пожарът пръв забелязал съ 
държателят на хлебопекарни
цата Халил Бериша и веднага 
скочиш в огъня и спасил зас
палите работници, за да не се 
задушат. Изхвърлил ги навън 
през прозореца и веднага по
търсиш помощ от пожарната 
служба.

В този пожар работниците 
Елез и Сулметай са получили 
леки повреди, докато щетите 
от пожара възлизат на около 
8 000 динара.

Съвкупната административ
на преписка минава през кан
целарията, а тази е дължна 
да я доставя навреме и до 
най-отдалечните лица. 
обемна е съдебната преписка, 
но не по-малка е и общинска
та. Но не е само това. Воич- 
ко, което получават и обще
ствено-политическите органи
зации минава през ръцете на 
експедиционната служба на 
канцеларията.

За изпълняването на тази 
•работа е ангажирано само ед
но лице. Това не е достатъч
но. Тук е необходима намеса
та на общината.

В. В.

Най-

%
ЕДИН БИЕ ДВАМА

Преди някой ден в късните вечерни часове население
то от главната босилеградската улица бе пробудено с вико
ве: „Недайте бе, хора! Един бие двама!" Обаче, когато ня
кои излезли навън видял, че «е било така: всъщност двама 
биели едното.

Когато ги питали защо се бият, те отвърнали, че се 
касае за някакъв кон. Какъв е обаче тоя кон — ще се узнае 
при съдията за нарушения.

Инак и тримата побойници са търговци и работят в 
търговското предприятие „Слога".

I
Местната, канцелария — та

зи втора община както я на
ричат хората — е място къде 
то хората правят забележка 
върху работата на общината 
и нейните служби. Не по-мал
ко се правят забележки, отна 
оящи ое и до друга. Наисти
на те не ое регистрират, а то
ва може да се счита за про
пуск. Все пак тези забележки 
са винаг иизвееши на завеж
дащия местната канцелария.

В случая той ни припомни 
за някои от тях.

Бележка

ЗАБРАВЕНО
ЗАДЪЛЖЕНИЕ

МОЛЯТ СЕ БОГУ

От мнозина хора в Горна Лишна разбрахме, че ня
колко другари от управата на местната земеделска коопера
ция вече няколко пъти отиват с камион на слава При свои 
близки и познати.

Хората не са виновни. [Нямат леки кола — чуват се 
коментари. Някои шегобийци казват, че било от полза дру
гарите на кооперацията да отиват на слава. Там те се кръ
стят и молят Богу за добро на кооперацията.

РИБИТЕ ИЗЯЛИ ВЗРИВА

В потушаването на пожара 
са взели участие 25 граждани 
и пожарникарското отделение 
в Димитровград.И населението от Димит

ровградско масово се отзова 
на помощ на пострадала Ба 
нялука и Босненска крайна. 
Трудовите организациии да
доха по един трудоден _за 
тях, събрана бе и добровол
на парична помощ, общата 
сума но която надминава 
юо ооо динара.

М. А.

Горнолисинчани искат да поправят пътя към 
реки", обаче в момента нямат взрив.

Говори се, че взрив имало достатъчно, но бил изпол
зван за ловене на риби.

За тази явна тайна попитахме някои от риболовците. 
Те твърдят, че риби не се хващали с взрив, а с обикновени 
мрежи. Сигурно взривът е бил на влажно място и се е из- 
тояил — казват те.

„Две

В район Висок и Забър- 
дие обаче организациите на 
Социалистическия съюз май 
са забравили обещанието си 
до края на 1969 година да 
приключат с тази акция. Не 
става въпрос, че хората не 
искат да помогнат на Баня- 
лука. Става въпрос за изве
стна не активност на ръково 
дствата на местните органи
зации на ССРН, следствие на 
която още има села, които 
не са дали нито динар.

Няма начин да се оправ
дава бездействието на отго
ворните хора в ССРН в Сми- 
ловци, В. Одоровци, Изатов- 
ци и други села, защото жи
телите на тези села сами ве
че се интересуват по кой на 
чин да внесат пари за Баня- 
лука. Те казват: „Когото мо
гат да помогнат Скървеница, 
Искрояци и други по-малки 
и по-пасивнк села — можем 
и ние..

В. В.

штш т1 I

За ранно производство 

могат да се ползват и глави кромид
на кромид

Известно е, че кромидът се 
размножава и чрез деление. Го 
леми или малки

ранна пролет на открито — 
през средата на април. Тогава 
главите се засаждат близо ед
на до друга.

глави кромид 
здрави и добре съхраняваШИ ■—- се разрязват наполови

на, и то надлъж. Всяка 
вина се засажля и Най-добре се отглежда
раствад тря^до тест страда "™Л,ехи лукът алма- Избират
Същевременно избива ЛГ при но ЛГЛм С диаметьР 3 "*•* 
растъци, които трябва пат» ^ няма Та«иша, тогава се 
ме да се изсичат ре' взимат каквито има. Засаждат

Тоя начин на отглеждане ге 03,140 гъсто е*на Д« Друга, 
препоръчва само за лук в топ вДНа рамка леха обикно-ли лехи т.е. й по^шш ” !*Н° Се засаждат от 12 до 16 
ран, зелен лук килограма дребен или 18 до

Глави кромид, но прокълна т^илограМа едри глави кро- 
ли, могат да се засаждат

поло- в то

Не остава нищо друго, но 
ръководителите на местните 
организации на ССРН 
Висока и Забърдието 
сепнат от зимния сън и да 
се заловят с работа...

във
да се

Водопроводът в Стрезимировци ще бъде готовМ. А. пролетта
и вСфаница4 6 М. М.

БРАТСТВО * 23 ЯНУАРИ 1969;



*

Вести от Звонско

и пресечани строят водопроводДЛЪЖНИЦИ НА ДИМИТРОВГРАД
Мнозина жители на Димитровград ”

ците от кореняците, обичат да 
били мръсни, че нямало 
чето...

с празници в г на вода. За касиер е избран
кя пи/пл* Ка> ^т'он,ак<^ не Велко Миотошешич, също енту 
ха само дни на веселба и за- сиазст в оелото
бави. Те изминаха и в догово Понастоящем акцията е в
тл Тп вютт пробле- действие и знаейки за сплогеМ1и на оелкхпо. На едно тако
ва съвещание бе прието реше 
ние да се построи водопровод.
Според първи изчисления 
ДС1црошодът ще бъде дълъг 
2.200 метра, а водата ще 
вземе от местността „Локва“, 
като ое доведе до центъра на 
оелото, относно училището.

И тоя път ,каюго за много 
акции преди, инициатива да
де Аоен Маринов, отличил се 
С10обено в акцията по елек
трификация на оелото предц
^ Зато®а селяните Ловджийското дружество които 26 са млади развива
му гласуваха доверие да въз- „Видлич“ в Димитровград, ко добра активност. През 1969 го 
главява съвета по довеждане ето наброява 184 души, между дина ловджиите са убили 1 500

зайци, 112 лисици и други вре 
дни животни над 1 500 бройки 
и няколко диви овине. Убили 
са също 6 белки. ,

Броят, на ловджиите в 1970 
година намаля 24 души, преди 
м»о стари ловджии, които е 
издало окото и снага.

ще получат хубава, свежа 
липака вода. А безопорно що 
се подобрят и много други не' 
ща в оелото — на първо мя
сто хигиената, обзаведеностга 
с домашни уреди и пр.

Йордан Миланов, учител

плаио-често притпел- 
че улиците 

ио площад-
п о критик у в ат.'канализация, украса

Едва ли някой не знае, че да канализацията и члит.и 
те са необходими пари* Че именно защотГнедатиат на 
общината трябва да мине време да ,се подберат оттуТо^гам 
А за това набиране на Дари, трябва да се обдаг

ността на преоечаки водата на 
скоро ще протече. Всъщност, 
към четиридесет семейства

во-
Такова облагане съществува. Нарича се обла/гяттр яя ползване на градско землище, а събралите могат да

се ползват само за уреждането ра греда - улици ка^аш. 
зация и пр. Установяването му стана със съгласието 
бранията на избирателите, а това ще рече на всички 
воспосоони жители от Димитровград.

се

АОВАИШЕ В ДИМИТРОВГРАД 

СА АКТИВНИ
на сь- 

лра-

*

« та^0иЗЛ1М' 46 облагаието ле се плаща от всички хора 
в града. Някои юпшчат по една или друга причина и за 
бавят канализацията и чистотата на града

Ж“о Г=Га- 2%

динара. Оощинският лравозащитиик е бил принуден да 
прави петстотин писмени 7 м
за да ускори плащането.

Кои са тези хора.

Лукавица
на-

дредулреждения до длъжниците. Младежкоито така небрежно се отнасят 
към своето задължение към града и неговата чистота’ Има 
кореняци — димитровградчани, и хора, които работят тук 
и се считат в известна степен като временни жители на гра
да. Но между тези длъжници мнозинство са разни служи
тели в учрежденията и но предприятията, «опто без усилие 
могат да си платят данъка.

Чистотата и канализацията, както и добрите улици, са 
необходими еднакво на всички. Това значи, че и коренйкът, 
и временният жител еднакво трябва да плащат ,и да допри
насят за яс-бързото набиране 1на средства 
то им.

На заюшужните ловджии в 
Димитровградско

пречи Зарков от Верзар, Рангел Вем- 
на младежите. иов от Димитровград, са даде

А младежта в Лукавица до- ни безплатни ловни билети, 
сега винаги е била между най- Члеяакият внос и през 1970 
активните в Димитровградско, година е 100 динара.
И сега тя има сериозни плано 
ве за дейност, особено

ДамянПрадоедателят на ОК на Съ 
юза на младежта в Димитров
град Симеон Костов ни уведо
ми:

Някой го изключва и

— Онощи бях на събрание 
на младежкият актив в Лука- 
вица. Четиридесет младежи и 
девойки, всичките до един, ис
кат да работят, но нямат усло 
вия. Не намират разбирател
ство при останалите обществе 
но-лолитичеоки организации, 
на първо място Социалистиче 
акия съюз, и няма къде да се 
събират. В помещенията, кои 
то заедно ползват със Социа
листическия съюз, когато те 
трябва да организират събра
ние няма електрически ток.

На неотдавна състоялото ое 
събрание на ловджиите за 
председател на дружеството е

сега
за построяване- през зимната ваканция, кога

то в селото надойдат студенти избран Георги Радее, за секре
тар Илия Попов, докато за ло 
вопазач е поставен Властимир 
Иванов.

Това е малък жител ски дълг към града, мерещ ,се с 
малка сума динари, която по-леко могат да внесат тези с 
по-големите работни заплати.

и ученици, учащи се вън от 
Димитровград.

Наистина трябва да се помо Все още има браюониери по 
пие на младежта в Лукавица. Забърдието, Бурела и Висока. 
А кой ще и помогне ако не Досега малко грижи се пола

гаха за прехранване на диве
ча, но занапред ое предвиж
дат мерки да ое подобри пола 
жени ето.

*

В данъчната служба на общината ни съобщиха, 
набирането сега било по-добро. Но дко има застои, може 
би няма да е зле на събрание на избирателите да се попре
чете списъка на длъжниците, цоито с неплащането забавят 
изграждането на канализацията и улиците.

Може би това дце е по-успешно от предупрежденията 
на общинския правозащитния?

че
най-напред Социалистическия 
съюз и Съюза на комунисти
те? ...

М. А. М. А. — Ц. Б.М. Н. Пенков

Едно от най-опасните сърдечни заболява-
ния, което може за часове да направи човек ин
валид или да доведе до смърт, представлява ин
фарктът на миокарда. Причината е запушването 
на някое от .разклоненията на артериите, хра
нещи сърдечния мускул. При това съответният 
участък представа да се храни, некротизяра и

ната област и страх от смърт, известни като сте- 
нокардични кризи или пристъп на „гръдна жа
ба". При вземане на редица лекарства, като ни
троглицерин, препил амин, сегонттш и др., тия 
болки изчезват за 5—10 мин., за да се появат 
след часове или дни, главно при преумора, нер
вно напрежение, преяждане, кризи от повишено 
кръвно налягане и др. Провокирането на кризи 
може да стане от употреба па алкохол или кафе, 
пушене на много цигари на заседание, емоцио
нална възбуда на мач, гледане напрегнат филм 
и пр.

ръководството на лекар-специалист.
Необходимо е изрично да подчертаем, че не 

всяка болка в сърдечната област е „гръдна жа
ба" и не всеки оплакващ се от подобни бол
ки е застрашен от инфаркт. Извънредно чести 
са з практиката оплакванията от болки, стягане, 
боцкане, прималяване и пр. в сърдечната ооласт 
у жени в критическа възраст, неврастеници, чи
новници, водещи заседнал живот, и хора, които 
са се уплашили от инфаркт по новод заболява
не на техен олизък. В практиката ние сме имали 
цели „епидемии" от сърдечни оплаквания от 
страна на близки и приятели на заболял човек.

Болките в лявата гръдна половина, около 
пъпката на млечната жлеза, двустранните болки, 
придружени със схващане на врата и тръпнене 
на ръцете най-често се дължат на невроза или 
шил чета в шшшите прешлени (цервикоартроза). 
Това налага щателен преглед при всеки болен, 
рентгенова снимка на прешлените, електрокар- 
диограма, изследване на кръвшгге показатели и 
пр. преди да му се каже, че има коронарна бо
лест.

Прибързано наплашените болни с години ста
ват обект на неврологичните и кардиологични 
кабинети, ходят по клиники и професори и на
празно се измъчват макар че имат съвсем нор
мално сърдечно оросяване и здраво сърце.

Профилактиката иа коронарната болест и 
сърдечния инфаркт е преди всичко борба с ар
териосклероза, затлъстяването и заседналия жи
вот, ранното и системно лекуване оа високото 
кръвно налягане, диабета и другите предразпо
лагащи заболяващия. Ежедневните разходки, 
след обедпата почивка, нормалният сън, лечеб
ната физкултура, сутрешпата радногимнастика, 
екскурзиите, ловът и леките спиртове са крайно 
необходими за хората с нервни и напрегнати 
професии.

Отказът от тютюнопушенето, употребата на 
алкохол и особено от преяждане и употреба на 
тлъсти храни и меса е важен профилактичен 
фактор. Тия съображения особено важат за хо
ра, които вече веднъж са прекарали инфаркт.

Веднъж развита, коронарната болест изиск
ва постоянен лекарски контрол и наблюдение, 
търсене на незабавна компетентна лекарска на
меса при най-малките признаци за опасност от 
инфаркт.

на негово място след оздравяването остава сье- 
дкяителнотъкаиен ръбец.

Оошшоаеяо засоляването засяга хора с напре 
гнаги професии (юристи, лекари, интелектуалци, 
хора на умствения труд, политици) и по-рядко 
физически работници, в най-активната производ 
ствена възраст (между 40 и 55 години). От ин
фаркт до-често ооледуват хората с наднормено 
тегло (затлъстяване), които ооичат да си угаж
дат в храненето и системното нх»еяждане. Боле
дуващите от захарна болест, високо кръвно на
лягане и някои обменни нарушения, са особено 
предразположени към инфаркт. Употребата на 
алкохол и тютюнопушенето са чести предхожда
щи инфаркта фактори. Никотинът от всяка ци
гара предизвиква спазъм в сърдечните артерии, 
който има продължителност от 6 часа. Значи, 
че четири цигари в делощието са достатъчни 
да увреждат постоянно сърдечния мускул, нару 
шавайки неговото храяепе. У пушачите на една 
и две кутии цигари дневно спазъмът с постоя
нен и води до бърза склероза на сърдечните съдо 
ве. Официалните статистически данни показват, 
че пущачите боледуват 8—10 пъти по-често от 
инфаркт на миокарда, сравнено с иелушачитс от 
еднаква възраст, «професия, телесно тегло и ус
ловия па живот.

Заседналият, канцеларски начин па живот, 
без физически упражнения, движение и работа 
на чист въздух са важни, предразполагащи към 
инфаркт фактори.

Професионалното нервно напрежение, рабо
тенето в нелюбима п р о ф е си я, к о п ф л и к- 
т н и т е ситуации в производствената и семейна 
среда също играят определена роля.

Необходимо е да се спрем специално 
предхождащите инфаркта клинични прояви 
т. Н. хронична коронарна болест и прединфаркт- 
иите състояния. Болшинството болни години на
ред получават пристъпи от силни болки в сър
дещата област, главно зад гръдната кост, при
дружени с изтръпване иа устните, лявата ръка и 
шията, с чувство па „пареща мъка" в сърдоч-

На здравни теми

СЪРДЕЧЕН
ИНФАРКТ

Когато обичайно употребявалите лекарства 
нс прекратят сърдечната болава криза за 5—10 
мин. и не настъпи облскчопис, трябва да се мис
ли за прединфарктио състояние, в такива момей 
ти всяка минута е скъпа и компетентната лекар
ска намеса е наложителна. Колкото по-рано за
почне борбата със заплашващия или започващ 
инфаркт, толкова по-благоприятна са лечебните 
резултати. Лекуването в домашна обстановка 
при такива случаи о трудно, поради невъзмож
ността да се осигури постоянен лекарски коп- 
трол и затова най-добре е болният да сс наста
ни в болница.

Лечението па инфаркта е драматично и на
прегнато, но резултали могат да сс постигнат 
дори при масивно засягане и болният може да 
бъде спасен. Модерното лечение включва про- 
тивосъсирващи лекарства, противошокови срод
ства, раниш лечебна физкултура иа легло, под

на

Д-р Г. Георгиев
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Какво став* в основното училище

КОЛЕКТИВЪТ 

СЕ РАЗДЕЛИЛ 

НА ЛАГЕРИ
:

Ъ&ь* ■ ■

Бойка Виденова, между дру 
хвърли жестоки обвмяс-

отидоха па ваканция без довижданев основно-Преподавателите 
то училище „Моша Пияде о- 
тиват на зимна ваканция без 
да ай кажат довиждане. Отно
шенията в този колектив са 
крайно напрегнати. По-точно, ков, когато обвини за главен 
възникнали са сериозни раз
ногласия между наставниците 
и учители във .връзка с увели
чението на личните доходи.

Преподавателите
гото

бавилата организация се е 
със себе ои, но решение, как 
то се вижда, не е намерено.

Малцина от разискващите 
се спряха върху темата: само
управлението и неговото при
ложение в разпределението. 
Малцина — Голубозич, Геор
гиев и др. — разложно и уме
рено и с мярка говориха за 
съществуващите 
в колектива и посочваха мер-

ската скупщина с молба за за разпределението според труда 
училище Кирил Трай- щита па законността. Тя изне и че не избират средства как

се и редица грешки и пропус- да накърнят авторитета на ди 
оки в работата на директора ректора Трайков. Той каза, че 
пред партийната организация групата; която подписала пс- 
като каза, че с готова да но- т.иция до Общинската скупщи 
си пълна отговорност за думи. на си служила с нечестни сре 
те си. Виденова каза и това, делва — фалшифициране на 
че в колектива се тръпнало по подписи например и обща о- 
път на „надгласуване“ и дема фанзива срещу директора, 
гоаване. Като пример за това Той каза, че именно групата

на Виденова се бори за урав- 
.] си ловка, а решението на съ
вета е правилно — стреми сс 
за възнаграждаван е според

нмя срещу директора на осно
вното

виновник за съществуващото 
положение. Тя каза, че Трай
ков е нарушил законността в
тяхното училище още с гонско 

ПЕТИЦИЯ В ОБЩИНСКА- преразпределение на лични
ТА СКУПЩИНА тс доходи. Тя каза също, чс разногласия

веднага след глаусването на Тя приведе ,че при подялбата
парите на общността по об 

ггрислужнзщи-
Прупа недоволни учители 

веднага след получаването на 
нови решения отправила пети 
ция в общинската скупщина 
във връзка с най-новото раз
пределение на личните дохо-

основното образцово учи, бърнали за помощ в Общин- 90.000.

ки как да се прекратят те.последното решение на съвета на 
за новото разпределение на 
личните доходи с група учите 
ли съставили петиция и се о-

разованието 
те получили по 60 000, а учите 
лите по 40 000 динара, докато

Почти всички дискутанти за 
щшцаваха строго лични пози 
ции противни на линията на 
Съюза на комунистите. Потя- 
гаха се и застарели грешки и 
неразчистени сметки само да 
се навреди на някого.

А именно такива 
са чужди на Съюза на кому
нистите.

Затова и .местната организа 
ция на Съюза на комунисти
те, ще формира комисия, коя 
то да изучи „случая в основно 
то училище“ и да предложе
ния за наказания.

труда.
И другите разискващи бяха 

строго определени. Привърже 
ниците на групата на Бойка 
Виденова обвиняваха директо 
ра на училището и твърдеха, 
че провеждал незаконни реше 
нмя, а привържениците на 
Трайков — обратното4. Разиск 
ванията траяха повече от 
шест часа.

наставниците получили по
ди в
липце. В нея се казва, че ре
шението на съвета е незако-
но, тъй като не се основава 
върху статута на трудовата ор 
гагаизация и правилника за 
разпределение на лични дохо-

качествл

ди.
И общин1<жагга скупщина на 

сесията си през декември сло 
жм вето на това решение на

Дискусията на Виденова пре та, че той и очаквал Виденова 
дизвика негодуване сред гру- да нападне директора, тъй ка
пата, която защищава реше- то тя води една кампания сре 
името на съвета на трудовата щу него. Той подчерта, че не 
общност. Така Цветан Елен- доволните учители от групата 
ков в изказването си подчер- иа Виденова са противници па

Това не е първи път в оанов 
иото училище „Моша Пияде“ 
да се стига до подобни несъ
гласия. Несъгласия е имало и 
почрано. И по-рамо партийна-

съвета на основното училище.

ЗАЩО СЕ СТИГНА ДО РАЗ
МИРИЦИ В ОСНОВНОТО 
УЧИЛИЩЕ?

М. Андонов

Образователна общност доз 
начина през ноември минала
та година 8 268.200 ст. динара 
на основното училище „Моша 
Пияде“ за увеличение на лич 
ните доходи. С болшинство 
гласове съветът рошил това у- 
величение да се разпредели 
така: професорите получили 
лд. от 135.000, наставниците 
— по.ооо и учителите 90 ооо 
ст. динара. Приравнено към 
предишните лични доходи — 
това увеличение изглежда та
ка — профеоорите получили 
17%, наставниците 11% и У* 
читеямте само 8%. И тук се 
спукала работата. Учителите 
дигнали глас на протест защо 
именно те да получат най-мал 
ки заплаши.

търси, няма как. Той си мислише, че този малък 
жизнен мач е приключил, когато си бе купил 
хладилник, телевизор, „Фнчо“... А то излеза, 
че нещастен и мрачен трябва да тръгне с „фи
ното“ да търси някаква си любовница. Стига му 
е всичко, но няма къде. Въпросът е до прести
жа.ОЩЕ НЕИЗВЕСТНИЯТ 

ДОН ЖУАН
Оглежда се... Но той и най-привлекателна

та красавица вижда през своя брак. Вместо да 
си я представи в някоя любовна поза, той я 
вижда как му се кара като неговата жена, как 
му се сърди, че не е внесъл пари за огрев и 
зимнина, или че не ходи в командировка по-да
лече от Али пагшшия мост.

А после — (и бои се човекът, да не го види 
някои. .Него никой не го .гледа, но сега сигурно 
ще го види... Такъв му е хала. С майка си, 
когато застане на улицата, се бои, че някой ще 
го види и ще каже, че е бил с някоя жела.

И какво ще стане> ако тази бъдеща любов
ница го обикне толкова.

/

При всички грижи и неволи нашият човек 
е натоварен с още едно задължение — да стане 
любовник. Сексът атакува. Отвсякъде зяпат 
голи красавици, а вестниците подробно описват 
трудовите постшкеиия па сексуалните манлацп. 
И обикновеният човек почти тъжно се замисли 
за себе си — как може да му харесва собствена
та жена? Как чак толкова е останал старомоден 
и изостанал?

Как никоя не е изнасилил досега, удушил с 
копринен чорап или измамил попе дузина неща
стни красавици?

Енвер че започне да го пре
следва, или скочи от някоя скала, или му хвър
ли сода в очите. Той не обича прашинка да 
зе в окото му, а не ли иякой да му хвърли 
Да сигурно е много неприятно.

Пък и за нея се грижи, не желае скандали. 
Предварително си е мислил да сложи една мре
жа под Иековац, така за всеки случай... Той е 
предпазлив ,и (педантичен (човек.

А какво, ако я превземе на някой нещастен 
мъж. Има груби и безмилостни

КОЙ Е ПРАВ?
вле-

Така колективът ое разде-" 
лил на две групи — на една 
страна са наставниците, а на 
друга учителите. Учителските 
заоедания, събранията на пар. 
шийния актив, а и местната ор 
ганизация на СК станаха по
прище на борба между тези 
две групи.

Привържениците и на една 
та и на другата група доказ
ват, че именно те имат право, 
и че другата група е виновник 
за положението в колектива.

И последното събрание на 
партийния актив мина в знак 
на жестоки вербални дуели ме 
жду двете групи. И макар, че 
в дневния ред бе внесена точ
ка — самоуправлението и не
говото приложение в разпреде 
лението, всички 
се спряха върху разпределе
нието на личните доходи.

со-Мехмед
Башич

Защо не налита в мрака върху осамотените 
минувачки, макар си счупил главата?

Какво изобщо става с него?
Тези грижи натиснаха мъже, може 

някои да му пререже гръкляна, а той не оби
ча да реже пантите си даже.

И къде ли пък да върши тази срамна ра
бота? На никой не вярва. Наши само зарад тези 
порочни мисли вече вижда как хората то гледат 
със съмнение ... Освен да изкопа землянка’ Но 
това е трудна работа.

После той иска това да става съвсем тайно, 
че самият той да не го знае даже.

Но как да излезе пред своята компания, 
пред ония вече възрастни, доволни хорица, кои
то приказват при мезенце и чашка ракия?

Не, трябва да го (направи. За престиж поне.
И пак тръгна из улиците с усмивка, която 

по неговото убеждение беше съблазнителна.

и скромния служещ 
Тасо Д\ Та.сич... Работил (години наред, дой се 
беше пообзавел порядъчно и сега, когато всичко 
си имаше, излезе, че му е необходима поне едпа 
поувяхнала красавица- Защото, щом седне със 
своите набори, те започнат да приказват за сво
ите необикновени приключения, на които би им 
позавидял и жалкият любовник Казакова При- 
казват Приказват... А Таоо за какво да при
казва? Нима за това, че пак 
жена? е успял при своята

Но нему жените никога и не харесваха кой 
мае колко. Когато се ожени, той си мислеше, 
че е свалил канечно и тази грижа от врата си. 
А сега трябвало да търси любовница. И

разискващи
ще,
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Ветерани на нашето учебно дело

Методи Георгиев
Но това не беше 
с Гоиндол. Много 
ци от този край станаха -- 
тели за да започне учебната 
година.

'Народната власт знаейки ог 
роимната роля на просветата в 
новата държава изтегляше хо 
Ра от фронта и ли назначава
ше за учители.

Първите дни в училище
то няма да забравя 
Не беше леано без 
подготовка и опит да се учат 
децата. Спомням си деня, ко- 
гато влезнаха първолачетата.
Аз си мислех как да започна.
Тогава си спомних когато аз 
бях в първо отделение 
телят ме пита за името и роди 
телите. Видях едно дете в пър 
лше. Видях едно дете в пър
вия чии и внимателно го по
питах-. „Малкия, как ое 
ваш?“ Детето ме 
след това наведе глава и спо
койно отговори: „Айде, пого- 
ди ако можеш!...“ Останали
те деца ое засмяха и аз едвам 
продължих урока.

Георгиев обаче не подклек- 
.на пред трудностите. Той за
почна да чете педагогическа 
литература, да се допитва с по 
-старите учители в Димитров
град и още първата година 
показа добър успех в учили
щето. След това беше учител 
в Бански дол.

— Моето щастие като ггеда 
гог е такова, че винаги тряб
ваше да започвам отначало.
Тъкмо се оправих в основнототатайт;на “~та в г1 А и митровтрад не остана незабе

лязан в нашата общественост. 
Георгиев получи най-високата 
награда
през 1968 година.

•Гимназията „Йосип Броз 
Тито“ има хубави кабинети и 
друпи учебни помагала. В ко
лектива съществува пълно е- 
динство и знанията на учени
ците са по-добри от година 
на година ...

•Колектива с доволен от своя 
директор Георгиев, който по
лага усилия заедно с колекти
ва да подобряла работата на 
гимназията в Димитровград.

Б .Николов

само случаи 
лимназиал- лище в Изатовци .защото и 

той имал четвърто отделение» 
Знанията 

обаче не бяха 
не. Той не само 
дни знания от гимназията, но 
като галеник в Германия на
пълно овладял езика.

Вое пак чувствувах праз
нина и исках час по-окоро да 
получа и диплома. Затова се 
записах на факултета и през 

съответна 1958 година станах професор. 
Като преподавател 

оки език Георгиев остана само 
още няколко години, а от 
1961 година той стана дирех; 
тор на гимназията 
Броз Тито“. Пак нови трудно 
сти. Не беше лесно да бъдеш 
ръководител на едно такова 
заведение, между свои

учи ло немски език, 
за подценява
не имал соли

Л. Иванович:никога. Мотив от Охрид
I

по нем-• V

Проблемите в областта на здравната 

служба и средствата на 

явното информиране

„ЙОСИГ1и> учи-

хора.
Георгиев обаче и тук получи 
положителна бележка. Докато 
преди неговото идване в гим
назията имаше разногласия в 
колектива след неговото идва
не тези разногласия и недора 
зумагогя изчезнаха.

— Опомням си когато

каз-
На15 януари т.г. се прове

де заседание на изпълнител
ния отбор на ОК на ССРН под 
председателството на Мило- 
рад Таоич, председател на ОК 
на СОРН. Покрай 
на ИО присъствуваха и пред
ставители1 на останалите обще 
ственонполигтичеоки оргаииза 
ции. Медицинския център в 
Сурдулица и ДНЗ на Вл. Ок- 
руглица.

•На заседанието бяха разгле 
дани състоянието и проблеми 
те в здравната служба на тери 
торията на Сурдулишката об
щина с референт Др Сотир 
Петровия, лекар и народен 
представител в социално-здра
вната камара на СР Сърбия и 
проблемите в разпространени, 
ето на печата, информирането 
на населението и сътрудниче
ството в печата с референт 
Стоядин Стоилкович, председа 
тел на ОК на Съюза на младе 
жтга.

Интеграцията в здравеопаз- 
ванито, каза той е необходи
ма заради заличаване на фон
довете, за да си ооигурмм уча 
стие пред СР Сърбия за полу
чаването на инвестициони кре 
диги без връщане, а които се 
предвиждат в следващия пе
риод. През 19~0. год. ще се да 
дат ог СР Сърбия за комунал 
иата деятлденост на здравната 
служба на територията на бив.
Вранака околия 1 милиард ст. 
дан. Обаче, ако отделни ин
ституции нямат отговарящи 
кадри и организирани службу 
не ще подучат нито средства. ,

'Поровим изтъкна и това, 
че във фонда за непосредстве 
ната детска защита от 1968 и
1969 год. са сс насъбрали в
ОС 32,900.000 ст. дмн. и ако се 
приеме от отборвмцитс до
принеса за целта в бъдеще да 
бъде вместо О,40/о, 1,1% на
бруто лични доходи, поменати 
тс средства ще пораснат с о- 
ще 60 милиона ст. дин през
1970 година. Тези оредства са 
много необходими, тъй като 
няма детски цели, условия за 
щродължеио задържане на дс 
цата в училище, ученически ции, които ще допринесат на

целите и задачите на нашето 
самоуправителмо общество и 
здраво формиране на нашата 
политика и практика.

Да се увеличи числото на 
ТВ и радио приемници в об-

погледна. без които е невъзможна раз
ширената репродукция.

След изнесения доклад от 
Стоядин Стоилкович и водено 
то също така живо .разисква
не във връзка с разпростране 
нието на печата, оредетвата за 
информация и сътрудническа
та мрежа в печата, ИО на ОК 
на ССРН заключи:

Разтурянето на печата да се 
отвземе от частни ръце в кои 
то сега се намира в Су.рдули- 
ца и да се предаде на Нар. у- 
ниверзитет в Сурдулица, кой
то би разширил мрежата на 
свои сътрудници на печата.

На територията където жи
вее българската народност в 
договор с редакцията на „Бра 
тство“ ог Ниш да се намери 
най- рационален път с цел да 
се увеличи разпространението 
на вестниците на български е- 
зик, които издава споменатата 
редакция.

Да се поведе грижа за пок
риване цялата територия в об 
щината ни с ТВ прием и упъ
ти иск до телевизията в Бел
град да приеме нашия релей 
в Сурдулица.

Да се ИО на ОК на ССРН ог 
ражда от сътрудниците в печа 
та и радиото от територията 
на Сурдулишката община — 
Костадин Костич и Мека Ред- 
жепович, тъй' като те са били 
необекггшни, тенденциозни в 
своите налиои и информации 
чрез радиото и не стоят на 
идейните позиции на полити
ката на ОЮК, а на частната 
политическа платформа която 
неотдавна доживя провал. Съ- 
щевремено се предлага и по
нататъшно още по-плодотвор
но сътрудничество с ония ре
дакции чииго са Сътрудници, а 
разбира ое при договор меж
ду отделните редакции и ИО 
на ОК на ССРН.

Да не се позволи разпрост
ранението на дезинформации, 
а да се дават обективни и до
статъчно струнни информа-

През септември 1944 
на, в току оовободенето 
Гоиндол училищния звънец 
не оповести началото на учеб
ната година. Селото нямаше 
учител. През октомври в учи
лището дойде да работи като 
учител Методи Георгиев от съ 
щото село, който тогава има
ше само гимназиална матура.

годи-
село

членоветеза
пръв път влезнах като дирек
тор в гимназията, дойде при 
мен един стар преподавател в 
гимназията и ми каза: „Най- 
плавното е ако уопееш да на
правиш едш-гетво в 
ва ...“ И действително този съ 
вет винаги имах предвид. Кол 
кого в колектива се чуетвува- 
ше по-добро единство, толкова 
и успехът беше по-добър ...

•Пътят на Георгиев от оанов 
ното училище в Гоиндол до

колокти-

'■яшжжтг/т.

давам немски език в гимнази 
ята. А ®ое още имах само гим 
назиално образование. Тогава 
в Димитровградско съществу
ваше един виц. Според 
бай Ставри Решетара от Иза
товци, знаейки положението в 
гимназията искал да става у- 
чител в първоначалното учи-

Вукова награда
него

штшттш.
Страх, луд (страх го беше обзел, но се утешаваш, 
че то няма да юе съгласят.

Нали си знае колко е дървен, защо тоя път 
именно да успее, когато в млади дни рядко му 
се удаваше това. Познава себе си най-добре, вя
рва в себе си... Сигурно ще му кажат:

— Какво иска тоя старец?
Или:
— Ние вече си имаме татко дома...
Или:
— Да не ви е прилошало от горещината?
Но все пак ще опита. Да му е чиста съве- Кйменица

стга.
И сам дочува гласа си, чува, а не вярва, как Успехът задовол-казва на една красавица:
— Добър ден, другарко.
Тя се обръща. Знае Тасо: сега ще му се 

сопне или може да извика милицията. Но, гос
поде боже, тя се усмихва любезно, взема го под 
ръка.

ява
Учителският колектив при 

основното училище „Ваоил Лс 
•веки“, Каменица разгледа ус
пеха и поведението на учени
ците през първото полугодие. 
Както изтъкна па .родителска
та среща директорът на учи
лището Ваоил Пъргав, група 
ученици от училището пречат) 
и работата на същото. Същи
те ученици и най-много слаби 
бележки.

Най-добър успех в училище 
то показа V клас. със средец 
уапех 2,85, а най-слаб успех по 
каза У1П .клас ъс средна бел еж 
ка 2,52. В цяйото училище и- 
•ма 156 слаби бележки.

Пътуването на учениците сс 
изтъкна като голямо затруднц 
пие при обучението, а също 
така и отсъствието заради гри

— Как си красавецо?
Той се чувствува чудесно, сякаш е пил „мъ

жка вода" и когато неизвестният прелъстител се 
събужда в него, той избоботва:

— Колко е часът?
Тя (пак любезничи. И него го. обхваща същи 

нека пролет, облъхва го красота, и я пита кога 
ще се намерят, а тя му казва да я причака пред 
един магазин само десет минути... Той е щаст
лив, пролетта го изпълня целия, и той като че 
покълва и цъфти.

Но страхът пак му подкоси краката: ами 
сега? Накъде сега? Накъдето тръпне ,някой Ще 
го види, някой ще го издаде при жена му. Мл- 
лък е градът, малко е земното кълбо, за да се 
укрие от нея... Чака девет минути. А тогава 
хукна през глава... Всичко беше предвидил, ос
вен, че някоя може да се съгласи...

Дълго след това повтаряше в себе си: най- 
лошото е ако се съгласи.

— Какво да правя? — оплакваше се по-къс
но — Всеки нещо разказва, а аз нищо ...

пухни, хигиенични клозети в 
училищата игш.
След живо и (всестранно разн 

екваме присъстлуващите зак
лючиха :

*

1. ИО на ОК на СОРН подъ 
ржа и залага ое за всички по
ложителни иптеграциони дви
жения в стопанството и обще
ствените служби, а особено в 
здравната служба., която е би условията и работата на сьт- 
ла предмет на .разискване.

2. Интегрирани център е дъ рията на общината ни. 
ляссн ис само да задържи съ
ществуващата мрежа на здрав 
иата служба па територията
па общината, по и да я уоъвъ из работата на ССРН. 
ршемствува и по-нататък раз
ширява. За целта е необходи
мо да заличава фондовете, си,

щестено владение.
Да сс подобрят и облекчат

рудниците в печата от тсрито-

Покрай това бяха разгледа
ни и някои текущи въпроси

— Това поне е проста работа — му обясни 
един приятел — разказвай и ти,..

•па.
М. ВеличковВ. Марков
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ЗОРА ПЕТРОВА 

ДВОЕН „ВУКОВЕЦ“
ПИСМО ОТ БОСИЛЕГРАД

ЗАЩО НЕ Е ИЗБРАН 

ДИРЕКТОР В ГИМНАЗИЯТА
устава на училището 

може да държи са-

Зора Борисова Петрова е рР 
дена 1950. год. в е.
Основното училище е зшпЩ
шила в Клисура пре ^
гол. Всяка година тя е з^вър 
швала е пълно отличие по вей 
чт«и предмети и по такъв па 

получила Вукша дипло

според
Г^са. НС трЖйа ли и 

ОС МСПИ?

I това сс иска да сс из
останалите вътрешни 

така.
заио сНа 17 януари тази година 

устроихме събрание на Съвс- 
гммназията „Иван Кара-

менят и
нормативни акти и то 
чс без снимка да се видят же
ланията иа отделни лица. 

Питам къде е тогава де люк 
на избо-

'1'0'ПДц
Загубил на избора за дирск- 

1 повече
та на
иванов“ в Босилеград, да из
берем директора на училище-

чин етор Андонов не иска 
ла държи хонорарни.

математика. Л друг учител 
предмет нямаме. И тру 

можем да го получим. С 
нещо положението в учи 

още повече сс усло-

ма.часовето. рашичеошя принцип 
рите? Такъв не съществува, 
защото хората ое борят за 

Така властта става мо
нопол в ръцете на малко ли
ца, които враждуват помежду 
ои, но в решителни 
сс помиряват и си, правят ог-

През учебната 1964/65 год. 
продължила да учи в Средно- 
медицинското училище в Ле 
ковац. През време на четири
годишното учение и там е ои 
ла отлична по всички предме 

завършването на у- 
повторно

поиз-Съветът нямаше голям 
бор. За директор кандидатству 
в аха двама: Любен Рангслов, 
досегашен директор на' гимна
зията и Вшшо Андонов, гимна 
зиален учител по математика.
На всички е известно, че Ран 
голов е конкурирал, за да ои стъпки. ,,
атлази таботно място в учили Ние почмладите комунисти 

да не бъ-' съзнаваме тези тежки аиома- 
де едно и също лице на ръко лии, но все пак са малци < 
водн'И постове.

1ТО тоя 
дно 
това.власт.
лмщето 
жишва.

Къде оа във
моменти всичко това об- 

интсреои? Не са 
личните? Как 
па тези лоши

ти и след
щсстпонитс 
ли замъглени е

станалаЧИЛИ1ЩСТО
, вуковец“ С Букова диплома.

В основното училище тя е 
4 дипломи и книги

ние по-младите 
ние по-младите да гледаме на 
тези лоши прояви иа „авториг 
тетии и опитни, комунисти '. 
А преди и сега те са наши у- 
чители и възпитатели в обще 
ствено-политическата дсйнос г.

Това нещо разочарова. Зато 
млади специалис- 

напускат

получила 
,и то 3 от околийско значение 

ПЪ1рВО място в око
ло математика,

место по биология и

Отличничката
зи, които сс осмеляват да диг

за заето 
ли ята 
за първо 
веднаж за второ место но ма
тематика и 1 от репуоликан- 
ско значение.

нат глас.
В случая, в гимназията сс е 

стигнало до нездраво положе
на 5 декември 1969 г. на 

академия при
също

Като председател на Съвета

22Г,54УГЯЙЛ<2 »««• ™ »я»™-
ние, особено бездейнитс сс чу

тържествена 
ВМУ, а по слушай десетгоди
шния юбилей от съществува
нието на училището ЗОРА ПЕ 
ТРОВА като най-добър (лу

ла мнозина 
ти, дошли веднъж, 
Босилеград.

Дали всичко
На заседанието присъствува 

ха 39 члена на Съвета, от кои вствуват удобно, 
то 13 делегирани. В случая за така ще се случи, че 
избирането на директор бяха два месеца няма да можем да. 
необходими минимално 20 гла изберем директор. Какви ще

бъдат тогава резултатите на 
нашата работа, когато минала 

След отчета на конкурсната та година и при 
комисия, (някои членове бя- положение нашата
ха пристрастни в смисъл на зае По учебните резултати по постове
игнориране на Андонов като следно място в Южна Сърбия I 
кандидат), се пристъпи към не € трудно да се съзнае, 
гласуване. То се повтори ня- как тоя „оилен“ бъдещ ди-
колюо пъти, но безрезултатно, ректор, за когото трябва да се за Тоя случай пиша 
Нито един о ткандидатите не мени и устава ма. нашата тру председател на Съвета на гим 
получи необходимия брой гла до®а организация, ще уопее на3пЯта. Пиша не заради то-

да нормализира отношенията, ва< че съМ претендент за ди- 
когато сме принудени да има- .ректор или който и да било 

.При гласуването имаше се- ме директор, избран с просто 
дем празни бюлетини. Касае болшинство. Например с един 
се за лица, които очебиещо глас повече, 
искат свой кандидат за дирек 
тор. Мнозина това го казаха

дент от П година е възнагра 
дена от Съвета на ВМУ в Бел
град с парична награда 
30.000 от. 'дян. и е Повеля в 
знак на признание за успеш
на работа и сътрудничество.

В течение на курса на сред 
ното образование е получава
ла в 
чен 
ние.
ла по една похвалница за от
личен успех и примерно пове 
д.е.ние, докато в IV клас 3 пох

(за активност в орга- редовната годишна скупщина
на студентите от ВМУ получи 
ла също така похвалница за 
активност и сътрудничество и 

книгата „Хистоло-

това не с осно 
главна причина, че. паоще отината и

сивизацията на комунистите в 
Босилеград е рязка? Считам, 

. Ние напълно се от
деляме от динамиката на про 
блемите, защото сме 
ангажирани с борба за функ-

I и Г1 кл. книги за отли- 
уопех и примерно поведс- 
Във П и Ш кл. получи-са. че е това

по-уредено изцяло ' На 18 декември 1969 г. нагимназия
валници
н.изацията на червения кръст, 
за отличен успех и примерно 
поведение и за натъкнато ме
сто във физическото възпита- подарък

гия“.

*
като

ние).

Желанието да продължи об 
' ЗОРА

Път действително къс по го 
дини, обаче изпълнен с много 
радостни моменти за нея, ней

гаве.
разованието .см отвело 
през учеб. 1968/69 г. на Више

в Бел-

■

ДРУГ ръководен пост, но защо 
то съм по принцип засегнат 
о.т големите аномалии, случва

то медицинско училище 
град, където и днес 
През юни 1969 г. тя редовно бира се постигнати с усилен 
положила всичките изпити от

оценка

следва, ните родители и учители, раз
но поради всичко това це- щи се при нас. 

ха плащат учениците. В едно Решенията на председател- 
и в предварителните разисква такова положение се стигнало ството на СЮК и на всички 

* ния. Между тях един иска да в гимназията да не бъде за- републикански и съюзни пар-
стъпен един нов предмет. Ка- тийни органи ми дават право 
сае се за астрономията в д.ва да дигна овой глас орещу та- 
класа. Без нея свидетелствата кива обществени аномалии и 
на тези ученици няма да бъ- според своите възможности 
даг валидни. А новата комби- като член на СК да сс боря 

да наториха за директор носи и срещу тях. 
нови трудности. Ако се тя осъ 
ществи още по един предмет 
няма да има учител. Защото

труд от нея самата.
I година със средна 
8,45. През май 1969 г. приета
е на ВМУ в СЮК. В учебната

М. Величковсе афирмира в предстоящите 
партийни избори, като при то 
ва му помогне неговия канди
дат за директор на гимназия
та. Вследствие на това той и

1968/69 г. била секретар 
Вечето на отдела за медицин
ски сестри, член на отбора на 
Съюза на студентите при ВМУ 
и член на Вечето на

на

останалите правят натиск 
се измени устава на училище- 
то, като се приспособи за но
вия кандидат. С една дума ка-

Драган Стоев,
гимназиален учител 

Бооилепрад
самото

училище.

Прокуратурата била изцяло на страната на Префои- 
тен. Освен това в 'Съдебните архиви било намерено и едно 
отдавнашно решение по делото за книгата мемоари на мар
шал Мармсн, дубровнишки херцог: там съдът установявал, 
че историкът, като има работа със съмнителни и противо
речиви свидетелства., въпреки че има право да изкаже мне
нието си, е длъжен да го направи така, че читателят да по
лучи обективно изложение на всички версии и да може сам 
да направи юия извод, който му се 'струва най-шраведлатв.

Така е, когато става дума за историк! А писателят? 
Как може да изложи в романа .ои всички версии? ...

Дюма и адвокатът му също !ое заловили на работа да 
намерят съдебен лреседан. Това нещо не представлявало 
особено затруднение: между многоброймите присъда! (обви
нителни и оправдателни) произнесени Срещу книгите на 
Дюма се намерил и тъкмо подходяща за дадения случай. 
На времето, когато излязъл романът „'Графиня Монсоро“. 
младият ма|ркиз де Сен-Люк предявил иск, подобен като две 
капмкм «ода на иска на Префонтен: той също се оскърбил 
за честта на своя прадядо. Искът бил отхвърлен. Съдът то
гава застанал на .следното гледище: „Франооа де Юеи-Люк 
по ролята, която е играел като придворен, военен и санов- 
иик, вече 250 години принадлежи на историята. Следствие 
на това той неминуемо е длъжен да бъде от авторите 
исторически романи. И историците и писателите, ако 
вършат престъпления, пряко предвидени от Наказателния 
закон, подлежат -само на 'съда на литературната критика и 
на общественото мнение“.

Става дума за д о к у м е к т а л е н (като казваме 
дйес) исторически роман, където героите оа дадени под соб
ствените им имена и участвуват в събития, които, във всеки 
случаи, са могли да ое случат. И тъй правото на писателя 
въображение било официално потвърдено от съда.

Тюрпеат завел дело независимо от това че Жюл Вери 
написал фантастичен роман, че името 
друго и че нито един епизод в романа пряко 
вежда какъвто и да било факт ог 
на мелмшита.

И

Аркадий Ваксберг на::

на героя е 
не възцроиз- ^ 

живота на изобретателя

7

'вести.пД!^^п™ Л° ИаСрОЧШО'' в навечерието вестниците опо- 
процестьт против „гражданина на земното

®Селена ~ Да носи това единствено
в рода.си звание дали на Жаол Берн книгите му
«ода «а С-Ю™“„^а“’РО,"'а "«<=''•

писател който ' ТС П1Р'и'ве'11С™ували тежко болния
Съдебната па1датаРУДИ° ’ишсачвал широкото стълбище към

лязан отТикого Я >СЪ'Да 'През граничния вход, незабе-
“ в" ДМР6ИКИ ™й ре уплашил да я пог-

Не я получил и ® съдебната заля ттчг/упп 
домство поискало 'разглеждане • д Щ
'ставало дума за 
и кой знае каква.!

Героят
против
автора

в
чиято съд-

• )

на
не

военното »е- 
на делото при закрити врата: 

ръжия за взиринм вещества и снаряди
глежда. Случаят принУдал СЪ,ДЪТ Раз‘
•една наутшо-фщтаспшеока к^игя3'иикалеН: Дело п0
бата на частно личтр книга' за®0Дено при това по тъж
нни тайни — затова пои за0С!ПН!е Държавните вос-гдето се разгледало иелто ™ХаДОВе 1И отзхода на зллатл' 
офицери... И <ПО' сго'я’ли иа пост артилерийски

И ето че, въпреки съпротивата на генералната проку
ратура, апелациюнният съд подкрепил романиста и отменил 
конфиакацията на ки.игата, като разяснил, че •писателят 
„като 'Среща тъмно място, разказвано от (съвременниците 
различно, е длъжен да избере онова свидетелство което мч 
•се струва 'да заслужава най-много вяра, и ако по по воя л,{ 
тгиюва тъмно място въжгаане спор, то той трябва да се ре- 
шава не пред съда . А и

/

Естествено, трудно било Дп се мине такова пропят-

м
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На педагогически теми

ЗИМНА ВАКАНЦИЯ
то полугодие ГуЪчРе^:и=: тъ^и и за™^™' И учешщи' Да се

»1аИпо«ГХкоиВойтетях щ”с^™6 СТРУ'ВаТ' а аКЪ 33 озга®а™ 
са довеяни — забележили са на*ВД яачвм на^Ра®еиите про^а-а~Иимерзди за това. Други пък са равносметка за ^шатото Р” “ НауЧИ' М^ноал- 

дегго полугодишното весе- Правилно би било

така

ниягг неуспех не бива да се ра 
збира като нещо 

■ като пропуск с временен 
ктор, който може да се 
раии ако ое открият същесгве 
ните причини и детето ое зае 
ме с планова и систематична 
работа.

Логично е, че част

в домовете. трайно, а
хара
пол-По повод едно гостуване

ЗА МЛАДИТЕ БРАВО!... от вина
та за неуспеха носи самият у- 
чеиик, но също така факт е, 
че поне една частица носят и 
родителите. Затова, те трябва 
Да бъдат самокритични 
разберат в какво 
ско състояние ое намира дете 
то сега. Безспорно, длъжност 
на родителите е да помогнат 
на детето да преодолее труд
ностите, в които ое е озовало. 
Преди всичко, трябва да ое 
проследи дали детето редовно 
е отивало на училище, какво 
е здравословното му 
ние, какви са му бити усло
вия за работа у дома (има 
постоянно място за работа, 
овоя маса, място за книги, да 
ли му е нещо отвличало вни-

ДОте от двете села. беше доста дълбок състоя се камЕО е там Работило, 1*
Насърчени от гостуването интересен мач, в който отне- шособ'ности

в Барйе, младежите от Сли ооха победа сливничани — *рудоните аяашщи> дал'и Р° 
виица решика да гостуват и 10:5. Впрочем отборът от Сли "^ДДържали по-
на Поганово. Макар че време винца бележи напоследък ху- ПР ° учижящето
тц беше лошо - през целия бави резултати - нео» На ^
ден валя сняг — полуизмръз- победи отбора на Радейна с и-^^1 ^ржжа да се уста:ю" 
нали сливнишките младежи 6:3, а също ипра и други, ма- ™ ^ ® имало Решаващо зна 
отидоха в Поганово. Но не чове. чение за неуспеха и да му се
лошото време, а онова, което Ако не беше лошото впечат „
1и очакваше пи порази. Име- ление от постъпката на стари Ш1яггя през вакан'
нн° старите отказаха да отво те в Поганово, сливничани щя
рят залата, сякаш измръзна- ха да бъдат още по-доволни леотет-пр ^ алравь-1 Раз^ре- 
ли. С това, като че ли им бе- от това посещение и навярно ^ ето 33 Работаше казано да ой вървят там, Щяха да установят поЯ У™* "
откъдето са дошли. връзки е погановчани. Всъщ- стъпени и тЗ^™Ддгт!1ЪДаТ 33

Младите, обаче, поорещнаха ност' тези връзки са у станове _ учен^ т™ оаб^-аГ^Г™ това гостуване с чувство^ ху ки- защото младежите от По- „ ПУ с др^,' Р, _ 
маноот и другарство... Отво- гллю®° проявиха действително жжа трябва да се създаат та 
риха вратата на залата, а олед и Разбирателство, и човещи- кива Деловия при по
мля Г7С^Г^ЛИ1ЩДТ0 по,СЖ|Рет1Ха ■ най-прост начин, най-целесьо
младежите от Сливница. Т. Тодоров бразно, с най-малко

ще забележи възможно най- 
добър успея.

Помощта на родителя би се 
състояла в надглеждането на 
детето. Ако при овладяването 
на учебния материал не мо
же да му ое даде помощ, то
гава обезателно да ое ангажи
ра специалист с педагогическо 
-методслопичесвка практика.

Младежите от село Сливни
ца, Димитровградско, 
дък, проявяват по-оосбен 
терес за обогатяване 
турно-заба1вния живот 
то. Макар че условията 
бота не са

Програмата действително не 
беше на особено художествено 

ин- равнище, но причината зато- 
на кул- ва беше усиления пьт, 
в оело-

напссле-

и да 
п>аихололич елошо

то време и лошото настроение 
за ра от постъпката на старите. Ос

ят, ™ « л®гато благоприят- ®ен това залата беше почти
пек н^т,?ЛЯЗаХЗ добър У°- празна — п-рисъстоузаха само 

подготв.иха по над петдесетина души. Зрител и 
гтта^1'да<>'3аба№а про‘ Те оотанаха особено доволни 
нРЛ^№аГОЯща ое от народ' °т изпълненията на Стоян Сто 
ни пеезни и хора и едноактоа- яно® 
ки, и с нея гостуваха на 
села.

и акордеонисла Мила- 
две дин Георш'еш. Същевременна 

д _ ^ уапешно беше и изпълнеиие-
пг>ппптм-тт-Г0 Сел° ~ Барйе — то на едноактовката „Маскира 
цропрамата излезе твърде ус- оният любовник", чийто автор 

ешна и препълнената, зала е преподавателят по литерату- 
оотана доволна, за което сви- ра Тодор Тодоров. ' 
детеиствуват бурните аплодис
менти на посетителите

състоя

ли

си

След ашшт жупчетата, които 
вече не могат да бъдат 
къси, защото няма къде, мла
дежта в някои .страни започва 
да приема новата м%да — зим 
ни палта до земята. Обаче не 
се отказват и от мини мода

та и така е направен компро
мис. Именно, поличките си 
остават къси, а палтата стигат 
до петите.

по-

На снимката: една от мане
кенките в палто до петите.

усилия

..................................ж^^VVVVVV^ЛЛ

стний: в залата яе само не че проникнало нито едно „слу
чайно лице“ но и от залата не изляза нито една подробност 
от този удивителен процес. Няма ни стенограма на съда, 
дори ни кратка протоколна бележка. Ние не знаем какво 
поведение е имал Тюрлен, с какви нови аргументи ое е 
явил, как са се държали Жюл Вер и Хетцел. Само извадки 
от съдебната присъда, публикувани в малко достъпно юри
дическо описание, могат да ни покажат какво е ставало при 
закрити врата.

„Цялото литературно минало на Жкхл Берат — ое казва 
в присъдата — всичките му произведения, целта, която си е 
поставил — възбуждат въображението и увличат ума, като 
възнитиават и облагородяват душата — иаичко това изклю
чва предположението, че обвиняемият ое е водил от лоши 
намерения...

Тюрлен изобщо не е послужил като първообраз за 
Том Рок. Рок е луд човек, изгубил дори способността да го
вори, докато Тюрлен владее всичките ой уместтвени способ
ности, които никога не са били подлагани ата съмнение.

От друга страна не може да ме ое признае, че канава
та на романа. Рок като тип, редица събития, в които той 
взема участие, са били внушени на Жюл Берат от личността 
и поведението на Тюрлен. Както и Тюрлен, Рок е химик, 
специално ое занимава с изобретяшлтето на боеви сатаряди 
и взривни вещества; след безуспешния опит да продаде на 
отечеството ои своето изобретение. Рок... в порива на раз
дразнение го предлага на чужденци, които ое съгласяват да 
му заплатят огромни парични суми. Именно такова беше 
поведението на Тюрпен към Франция и чуждите държави, 
само с тази разлика, че в крея на краищата продаде изобре
теното от него варивото вещество на англичаните и разказа 
за същото в съчинената от него книга.

Вое пак съдът намира, че е невъзможно да ое забра
ни на белетриста да се вдъхновява от обществени факти и 
да пренася в областта ага фантазията определени характери 
или обществени явления. Ако белетристиката и драмата би
ха били лишени от правото да вземат личностите ои от ней- 
елтвителития живот, ако те не ос въодушевяваха от зрелище

то на благородни постъпки или възмутителни престъпления, 
то би трябвало да ое унищожи романът и затворят театрите.

Затова не може да не ое признае, че като е изобразил 
в произведението си лице, което ,в много отношения напо
мня на Тюрлен, Жюл Берн само е ползвал правото си...

Наличието ага престъпление би могло да бъде приз- 
атато само в тоя случаи, ако авторът е прибепнал към 
благовидни обвинения., като е Ж1елаел да нанесе вреда иа 
определено лице. Но в разглежданата книга няма нищо, 
което ми богло да оскърби Тюрлен, като се е познал в об
раза ага Рок. Напротив, личността на Рок буди симпатии, а 
смъртта му е акт ата благородно патриотично самопожер
твувайте.

Дневен план на работа

Ето как например би изгле
ждал днешният план на рабо
та на ученик, който на полу
годието е показал слаб успех:

— за средношколци — ста
ване в 7 часа, а за ученици от 
осатовното в осем. Четене и у- 
чене на учебния материал от 
9 до 10,30. От 10,30 до 12 ча
са — пързаляме, разходка или 
помагаме на родителите в къ 
щнигге работи. От 12 до 14 о- 
бвд и почивка при слушане 
на музика или четене на ху
бава книжка.- От 14 до I7 за
нимаваме със зимни спортове. 
От 17 до 18 учене. От 18 до 
19 вечеря, а след това отива
не на кино, театър, разходка 
или слушане на радио, гледа
не на телевизия и подобно. У- 
чеадаците от основните учили, 
ща трябва да си легнат най’- 
късно до 21, а по-възрастните 
в 22 часа.

ате-

Като взема под внимание, че такава смърт може да 
'служи като пример и че няма никаква ва1Х)ятлост, Жюл 
Бери да е имал предвид Тюрпен, а от друга страна дори 
това и да беше така, то Тюрпен не само не би имал осно
вание да ое оплаква, но, напротив, би могъл да ое гордее, 
че го считат отоообсит за такава саможертва в името на оте
чеството, съдът признава жалбата му като неоснователна и 
осъжда Тюрпсат да заплати съдебните разноски“.

Достаттлшто, нима това е присъда? Или гореща реч в 
защита на Жюл Берн,' достатъчно изпъстрена с язвителна 
ирония по адрес ата Тюрпен?... >

а
Париж тогава .видя Жюл Берн за последен път. Той 

живя след това още ооем години, но в Париж повече не се 
появи: имаше само още оилм да ое добере щом съмне до 
писалището си и да станс, не по-рамо от полунощ.

На гроба на „гражданина на земното кълбо и цялата 
вселена“ издателят му Хетцел сложи венец, в който бе 
преплетено и томчето „ Равнение по затамето“ и лента с над
пис: „Да ое равняваме по затамето на Жюл Берн — значи да 
^служим иа човечеството и доброто.“

I

Към реалигзираагс на тоя 
план трябва да се пристъпи 
на дец-дпа олед края на полу
годията.

Слободап Василев, 
педагог
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ОбМоЬ-Ий
наяде "Злободневна

Шепата на другаря Н.
главата си. Дру-Има хора, които всичко държат в 

гарят Н. всичко има в пръстите. Иеговата шепа с петте 
пърста съдържа всичко кшсвого или общината. Цялото зна
ние се съдържа там.

И това не е лъжа. въ-Ето провежда се заседание по културно-просветни 
проси. Другаря е тук. Заема цоттрзлно място. Всички ра
зпасват, доказват, правят изводи, служат се с литература 
нищо. Другарят само покаже палеца, в който държи кул
турно-просветните въпроси на комуната и веднага въпрреи- 

решават така както той каже, т.е. как (посочи палеца.те се
А не случайно палеца е |взсл за културно-просветлите въпро
си. До скоро с палеца се подписваше ...

Ако трябва да се даде заповед, по-точно директиви, 
да се (вземат становища по някой въпрос тук е другарят Н.
със своя показалец. Могат хората да пращят изводи, да по
сочват литература, да се държат към някои припципи, не.
нгацо не помага. Другарят, който всичко това има в показа
леца, го насочва и хората се равняват, търгват по тази по
сока, които мислят ие ,така, както е „записано" в показалеца 
на другаря Н., получават етикет на гърба...

И така нататък ...
Ако се разисква по стопански въпроси другарят Н. 

показва големия пръст, ако се разисква по фискултурата, 
пак ток е тук, показва средния пръст. А всичко останало

— ОЦЕ (ВЗИМАШ ПАРИ, НО С ГЛАВОБОЛИЕ . ..(Б. НИК.)

Интересни новини
*Група австралийски, новозе

ландски и японски астрономи 
наблюдавала уникално 
ние: „затъмнението“ на звез
дата ВД—17-438 от планетата 
Нептун, която я скрила за из 
в сетно време от очите на зем 
ните наблюдатели. Това даде 
възможност на учените да нп 
правят по-точни измерения на 
диаметъра на планетата. С по 
мощта на най-съшършеии фо 
тоелектрични методи те уста
новиха, че диаметърът на Не 
птун не е 44 000 километра, ка 
хто ое смятаме по-рано, а по- 
голям с пет или шест хиляди 
километра.

Картофите са били докара
ни в Европа по времето на ве 
липсите' географски открития.

Тяхна родина е Южна Аме
рика. Там те са били култуви 
рани още през ХП—ХШ век от 
новата ера. Така доскоро ми
слеха учените. Доскоро, защо 
то последните открития на пе 
руанските археолози наложи
ха друго мнение.

Като правели разкопки в о- 
юолностга на Лима, те се на
тъкнали на една селищна мо
гила, чиято възраст изчисли 
ли на три хиляди години. Го
лямо било удивлението им, ко 
гато покрай предметите на 
бита, намерили там и карто-

— Да не би да мислиш, че 
цял живот ще нося това палто 
от заешки кожи?

— Защо не, щом дори зае
кът може.

другарят има в малкия пръст.
Ще речете какъв малък пръст, а такова знание кон

дензирало. Другарят Н. има всичко в малкия пръст. Ако се 
касае за политика, икономика, история, яа родния край, му
зика, туризъм, електрификация... всичко е в малкия пръст 
на другаря Н.

Неговата комуна няма да се абонира за югославската 
енциклопедия. Цялото знание и опит на хората се концен
трирани в петте пръста на другаря Н.

Казват, че в неговата комуна ще се построи паметник 
на всезшшлето — шепата на другаря Н.

язле-

*
Диалог между богат англи

чанин и неговия лакей:
— Милорд, банята е готова 

— казва лахеят.
— Много съм уморен, Джон 

Не можеш ли да ое изкъпеш 
Еместо мен? Само помни, 
ведата не трябва да е много 
гореща.

Хората вече когато разискват за понататъшното раз
витие на самоуправителната демокрация, не ой служат с ци
тати от документите на СК, а казват: „Както е записано в 
малкия пръст на другарй Н ..."

че

Б. Николов *
Човек с насинено око върви 

с мъка по улицата. Милостив 
минувач се обръща към не- 
ГО:

фи.

* — Виждам, приятелю, че ои 
зл?. Искаш ли да те изратя 
до вас.

— В никакъв случай, едва 
избягах оттам!

*
Учителката:
— Казах ви да напишете съ 

чинеяие за млякото, дълго 
три страници, а ти ои написал 
само половин странична!

— Но аз, другарко, написах 
за кондензираното мляко.

Американска кинозвезда те
лефонира на домашния си ле
кар: . ........ХУМОР *— Докторе, забравила съм

си жартиерите в кабинета ви.
— Съжалявам но. тука - ги 

нома.

Шотландец завариш жена сй 
в обятията на любовника й. 
Извадил пистолет и казва на 
нещастника:

— Застани зад жена ми!..
* * * — Тъй ли? Тогава положи-

Съпругът ое прибира у до- ' тално <*** ш забранила
адвоката си.

— Защо споиш на дъжда, 
Отефчо: Погледни се — цели
ят да мокар?

— Избягах от вкъщи защо 
то мама искаше да ме къпе.

Сърцето на красивата 

е като телефон: често е зае

то, понякога овързва поореш-, 

но, поврежда се,а ое случва и 

да се вкшочи трети човек.

прижена

ма в малките чаоове. На сутри 

нта пита жена си:

БРАТСТВО вестник на бъл
гарската народност в СФР Юго
славия. Излиза всеки петък *

*
Аничка говори неприлични

|ДУЛИЖ

Майка й я чува и започва 
да й ое кара:

— Момичетата не бива да 
говорят така!

— Но, мамо, нали сме рав
ноправни ...

Урежда редакционна колегия * 
Директор, главен и отговорен 
редактор АСЕН ЛАЗАРОВ * 
Издава' „Братство" — Ниш Ст. 
Пауновия 72 телефон 25-444 и 
25-480 * Годишен абонамент 15

— Мила, събудих ли те но

щес?

,— Ни не

*
Владо, ако майка ти даде 

дее ябълки и I*вземеш от се
стричката да още две ябълки, 
колко ще получиш всичко?

— отговаря жена- 

та — Събудиха, ме четириматаМаймуните а полугодишен 7,2 нови динара. 
Тек. сметка 625-3-70 Нар. банка 
Ниш — Печатница „Вук Карад- 

жич" — Ниш

ии смятат за

к1Ръшни братя, конто 

ята е изопачила съвсем.

— Четири ябълки 
аници от татко, другарко.

ежхлюции две лле ти приятели, които те донесо

ха.

Ловджийска ,
/
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