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Събрания на избирателите в Босилеградско

СЕЛЯНИТЕ ИСКАТ ОТЧЕТИ
По повод донасянето на общин«жия бъджет тези дни в
Бо1Силепра(да1сите села се- про
веждат събрания на избирате
лите. В някои села тези събрания приключиха и на тях
бяха изтъкнати, редица въпро
си, засягащи целия живот на
селото.'
чака например търси се отново да се проведе класифика
ция на обработваемите шгещи, за да се установи тяхното
същинско качество и направи
корекция на кадастарския до
ход. Такива премервания вече
са проведени в съседните обг
щини.
На събранията в с. Дукат,
Д. Лиаина,. Църнощица и др.
биха направени забележки, от
пасящи ое до въвеждането на
таксите коли и воденици, защото освен махалските и селски пътища, те не ползват дру
ги.
Избирателите от всички села предлагат в новия общинокм бюджет да ое предвидят;
оредства за решаване на нале
жащите селски въпроси. Такъв е случаят с училищните
• сгради, здравните амбулатогрии, а някъде и с пътищата.
На събранието в с. Дукат е
изтъкнат един важен за цяла
та комуна' въпрос. — .кога гцц

се образува фонд за развитие
на животновъдството?
На сезонна строителна рабо
та да не се плаща данък
В Горна Ръжана е предложе
но оезонните строителни рабо
тници да не плащат данък за
това, понеже работят годишно
по един или найчмного два ме
сеца. Това е кратък период.
който им позволява да зарабо
тят оредства за заплащане на
земеделския данък и за найнеобходимите покупки.
Тоя въпрос с много по-голяма задълбоченост е обсъждан на събранията в Г. Любата, Д. Лисина, Мусул, Д. Лю
бата и др. Тук бе посочено, че)
в неравноправно положение
в предложението на общината
попадат сезонните строителни
работници по отношение на
строителите — майстори, които ползват чужда работна ръка и по такъв начин осъхцествяват значителни печалби,
Неразбираемо е само за един месец сезонна строителна
работа да се заплаща данък
— се изтъкна на тези събра
ния. Мнозина отвиат на така■ва работа, но не успяват вина
ги да я намерят или пак работят срещу ниски надници.

В конкретното предложение
по тоя въпрос се казва, че тоц
/вид данък трябва да се према
хне или намали. Другото пред
ложение е за въвеждането на
. тоя данък, но под условие об
щина.та на организиран начин
да намира работа за заинтере
опраните сезонни строителни
работници.

ПОЛЕЗЕН ПОЧИН НА ССРН — ДИМИТРОВГРАД

■

щ

>ж §
’"т;

Щ I

Ч;

Илия Петров
Изпълнителният отбор на
Социалистическия съюз. в Ди
митровград организира на 12
и 13 февруари семинар с пред
седателите на местните орга
низации на ССРН и членовете
на Изпълнителния отбор във
връзка с развитието на кому
ната през гадните пет години.
Председателят на ОК на
ССРН в Димитровград Илия
Петров изтъкна, че семинарът
е бил полезен договор за ра
ботата на ССРН занапред и че
са били засегнати най-актуалмите теми из живота и дейно-»
стта на най-масовата оргаяиза
ция У мас.
За Социалистическия съюз
и международните отношения
в нашата социалистическата
общност лекция изнесе Видой
ко ВЕЛИЧКОВИЧ, секретар

Нитоедно събрание на избирателите не е приключено,
,а да не се повдигне въпроса
за електрификацията. От елек
трификацията селското насе
ление очаква повишаване на
овоето жизнено равнище. Оба
че хората съзнават, че не мо
гат да успеят, ако работят самоетоятелно и поотделно всяКо оело за оебе ои. Примерите
на три такива села това ясно
.потвърждават,
В предложенията по тоя въ
прос бе изтъкнато, че само е
пемоща на кредити, които да
обезпечи общината, могат да
се електрифицират селата. То
ва предполага дългосрочен)
кредит и предварително изра
ботване на общ прокет за тази акция.
Къде са средствата от оси
гуряването и таксите за на
пасването на добитъка?

но са приели поканата да бъдат пости на димитровградчани. Тези дни ще се знае и резултатът от Кооово. Очаква се
два ансамбла да дойдат и оттам.
Ще бъде поканен да участ®ува в тържествата и градът
— побратим, на Димитровград
Александровац със своя танцов състав със сръбоки хора
и песни,
ПОДГОТОВКИТЕ в Димитровпрад са в пълен ход.
Преди няколко дни се състоя събрание на комитета по
организиране на фестивала в
разширен състав, на който бя
Ха формирани седем нови комисии оперативност в работата. Според програмите на ко
мисиите ще бъде съчинен и
финансовия план за тържествата. Както се очаква, тази го
Дина сумата няма да бъде по
малко от10 000 000
стари динара. Затова
бепрепоръчано
Да ое ускорят подготовките,
за Да може навреме да се обез
печат оредства.
(Следва на 6 стр.)
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ЖИВОТА
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ТРЪНЛИВ

път до
ЛЕКАРСКА
ДИПЛОМА?

БЪДЕЩАТА
ПРОФЕСИЯ
НА
ДЕЦАТА

На събранието на избирате
лите в с. Мусул е поиокано да
се даде отчет за изразходване
на оредетвата, които комунал
ният завод във Враня събира
от земеделците за осигуровка.
Стр. 11
На всички други събрания
Стр. 9
на комисията за междунацио- и предложено тя да се премах
нални отношения и междуна(Следва на 6 стр.)
---------------ГЩ основните зада>шКнаасС1ШЯШШШШ№ШШШтШ!Ги111Ш«ШП1ШПН1!Ш11Шб|Ш|1Ш11ШШтО|КтщтПППШШ]||Ш!ПЙШПНП1ШШШЯШВШ(К»

СВШ> ПО ШИШ!
т

Електрификация с помощта
на кредити

В Димитровград вече се живее под знак: ана трескави под
готовки за фестивала на българоката народност — рождемия ден на другаря ТИТО и
празмика на младостта. От тази година този троен празник
в Димитровград получава нови димензии, ново съдържание. Председателят на комите
та по организацията на фести
вала Любомир ГОЛУБОВИЧ,
председател на ОК на ССРН
Илия ПЕТРОВ и председателя
на СЮМ Оимеон КОСТОВ п<ъ
стоянно са в течение на подготошкмте за фестивала.
Новините, коигго ще бъдат
внесени във фестивалната про
грама търсят и много по-голя
мо ангажиране. От тази година фестивалът на българската
народност от Димитроиградст
во прераства в културно -туриетическа манифестация. Голубош.ич и Петров са посетили
някои места, във Войводина и
отправили покани за гостуваие на фестивала. В Димитровград те донесоха хубави вести.
Четири танцови състава от Во
йводина (унгарски, словашки,
румънски и русински) радуш-

в осъществяването на иконо
мическата политика през 1970
година говори Ан.гя ЙОВАНО?
БИЧ, секретар на комисията
за обществено-икономически
отношения при Републиканска
та конференция на ССРНС.
За ролята на ССРН в пашата
самоуправителната система
говори Оветислав ПОПОВИ ЧТИЛЕ, председател на комиси
ята за обществен о -полита ч еска система при Републиканска’
та конференция на ССРНС,
По иай-актуалните вънншо-по
литически въпроси говори Ми
ле ВИТОРОВИЧ, председател
на комисията за международни връзки при Републиканска
та конференция на ССРНС.
В работата на семинара взе
ха участие и другарите Тодор
СЛАВИМ СКИ и Боривое РИОТИЧ, членове на секретариата на Републи/катоката конфе
ренция в ОР Сърбия.
На семинара бяха организи
рани и разговори във връзка,
с непосредствените задачи на
местните организации на
СОРН в Димитровградска об
щина във връзка с методшф
и начина на работа на ССРН
занапред. След това бяха во
дени и обстойни разговори о
представители на трудовите ор
г.анизацим във връзка с тех
ните проблеми. В разговорите
участвуваха представители на
земеделска кооперация ла
„Сточар“,'ДНЗ, Завода за ооци
ални грижи и здравно осигуря I
(Следва на 9 стр.)

По време на пребиваването си в Етиопия
президентът Тито прие държавния секретар
па външните работи на САЩ Иилиам Роджерс. В /разговора бяха разгледани въпроси
от американско-югославските отношения, ка
кто и от международното положение, по-спе-

циално отношенията изток—запад, ролята па
на Африка в съвременни свят и положението
на Близкия изток.
На снимката: президентът ТИТО И М1Ш11стърът Роджорс по време на срехцата в Аднс
Абеба.
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Събития, хора,
документи

ТИТО:

Февруари
Въоръженото въстание в Ма
кедоння взе голям размах през
февруари 1944 година. По
това време Главния щаб на
Македония взе решепие велчки партизански части в южна
Македония да сс раздвижат в
три направления:
* Групата от батальони под
командувансто иа Тихомир Ми
лошевски да мине Вардар и
чрез Източната Македония да
мине в Северна Македония и
Сърбия.
Средната група в чийто съ
став влизаха Втора бригада да
действуват в направлението
Кавадарци—Неготин.
Западната група да действу
ва в Централна Македония с
цел да се предвижи в околно
стта на Велес и Пореч и в та7
зи част на Македония да под
помогне развитието на въста
нието, активира партизаните,
извърши мобилизация и лик
видира четниците в Пореч.
Този поход през февруари
се нарича още и „Богомилски
поход".
февруари 1944 — Премиер Чъ
рчил одържал говор в;Дол
ния дом с който се отказал
от Дража Михайлович и при
знал НОВ и ПОЮ под ръ
ководството на другаря Тито.

февруари 1940 :— Проведено
кранево съвещание за Ма
кедония и Босна и Херцего
вина.
февруари 1941 г. — В Дубрава край Загреб ЦК на КПЮ
организирал
Партийната
школа за ръководящия кадар..
17 февруари 1941 г. — В Ан
кара подписан турско-бълга
рския договор за ненападе
ние.
20. февруари 1941 г. — В СССР
Литвинов изключен от Цен-,
тралния комитет на Кому
нистическа партия.
13. февруари 1945 — Будапе
ща освободена от съветска
та армия.
14 февруари 1956 — Открит
историческия XX конгрес на
КПСС.
15. февруари 1564 — Роден Га
лиледа Галилей, италинекц
астроном, физик и механик,
един от основоположниците
на точното естествознаяие.
17. февруари 1600 — Изгорен
на клада Джордано Бруно,
виден италиански философ,
борец против религиозното
мракобесие.

Нацистко поведение но Израел

.Неотдавна Израел направи
още едно тежко престъпление
птаямо арабския овят в Близкия изток, бомбардирайки фа
бриката в Абу Забал край
Кайро, при което бяха унищо
жени много животи на работещито там.
1П|резидснтът Тито изрази
своето огорчение от тази ностъпка и с телеграма до пре
зидента Насър, в която сс ка
зва:
.„Изразявам овосто дълбоко
огорчение по повод най-ново
то варварско нападение па из
раелските воешювъздухш ги си
ли върху фабриката и иасслс

^
кпйнието в предградието на кая
ро. Дълбоко мс
т' у
етта за миогото убити и рш«
аги работпиц.^РУ/
намерят^ ’топа злодей^^*тИС върху мирното
око напален
1
цивилно население. Това РУ
бо нападение и цялата сскала
агресивните постъпки

па Израел изцяло напомнят
^ яа1щсткото поведение през
Втората световна война. Безог
лод‘<ую бомбардиране на цивилното лаослшис показва, че,
, Израел с готов да прилага и
иайчгрубата сила против ОАР
другите арабски страни. С
«т У
агреоишяост Израел
та
близкоизпое повече изостря близкои ,

точната криза, а това може да
'доведе до огромни последици.
Това поне сега трябва да съз
нават и ония държави, които
досега бяха безразлични към
положението в Близкия изток
и не предприемаха нищо за
това Израел да бъде принуден
да опазва резолюзиитс на Съ
вета за сигурност“.

Кооперацията с НР България

ОЩЕ В НАЧАЛОТО

Граничните
събори в на
селени
места
Завчера в Димитровград се
състоя среща на представите
ли на граничните комисии от
Димитровград и Окръжния ко
митет в София, на която бе
взето решение граничните съ
бори тази година да се про
ведат, както и миналата годи
на, в населени места — Димит
рснпрад и Калотина.
Бе взето решение на нова
среща на граничната комисия
да се проведе през юни т.г. на
която ще се разгледат и уточ
нят условията при които ще
станат съборите.
Представителите на граничвите комиоии изразиха жела
ние тази година събор да се
проведе и в село Долни Кри(водол.
Датата на провеждането на
съборите ще бъде уточнена
на орещата през юни.

Етиопия е ед1инствената аф
риканската страна, която не е
била под колониално владиче
ство. Опитът на фашистка И7
БРАТСТВО
талия да пороби етиогажото
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА население‘в 1936 година завър
ТА НАРОДНОСТ В СФР ши с пълен неуспех през 1941
година, когато окупаторът бе
ЮГОСЛАВИЯ
ше бит.
Излиза всеки петък,
Началото на модерна Етиопия
започва през тридесетте годиУрежда редакционна колегия ни на нашето столетие, когато
бе прокламирана новата конДиректор,
ституция, с която тази страна
главен и отговорен редактор бе превърната от абоолютисти
чеека в конституционна монао
АСЕН ЛАЗАРОВ
хия.
1
Технически редактор
Развитието на Етиопия върви доста успешно, макар да
БОГДАН НИКОЛОВ
има млади хора, които считат
Издава „Братство" — Ниш не този паавойя '
Ст. Пауновия 72, телефон че този развои може да бъде
по-ускорен. Оообено това ва25-444 и 25-480.
Годишен абонамент 15 а по- жи за модернизирането на вла
лугодишен 7,5 н. динара
стта и управляването. Като се
тек. сметка 625-3-70 Народ има предвид че 90% жители
на банка Ниш.
са и днес неграмотни и че
Печатница „Вук Караджич" страната има 25 милиона насе
Ст. Пауновия 72 _ Ниш
лепне тези промени са голяма
.крачка в развоя на страната.
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новищата. Всъщност основни
ят проблем бе как да се пок
рият разликите в обмена при
това сътрудничество, тъй ка-,
то ИМР до 1975 година би из
несъл значително повече про-,
дукция. „Вулкан“ от Риека
трябва да отговори на предло
жението да сключи договор за
производство на кранове, каквито произвежда „Балканкар“
от София. Също и „Раде Кончар“ трябва да подпише про
токол с това предприятие про
изводство на платформени слектокари на принципа на рав
номернен обмен. За осъщест7
вяването на това нашите бащ
кови специалисти трябва да
намерят начин за конвертибилно отчитане на обмена, тъй
като условията на „Кончар“
бяха бързо приети. Ако това
се реши, има изгледи за под
писването и на други догово
ри за съвместно производствц
на други произведения между
тези предприятия.
Дългосрочното промишлено сътрудничество в интерес
„Югодент“ от Нови сад и
двете страни
Е И от Ниш са в контакти с
Много пъти на заседанията несъгласия и нерешени въпро предприятие „Автоматизация
на разни омесени комисии, ко си. „Раде Кончар“ и „Електро и приборостроене“ в София.
ито разглеждат икономически оборудване“ от София също „Югодент“ да даде на българ
те отношения между Югосла- имаха договор за съвместно ското предприятие производ
вия и НРБ е констатирана не- производство на някои елек- ството на неодент и фонтан,
на стени и стоящи зъболекар
обходимосгта да се работи ло троуреди.
В НРБ- неодавна замина де- - 1СКИ овърделад и да им даде нр
уаилено върху развитието на
е обходимата документация. ЕИ
дългосрочно промишлено съ- легация на СПК, която
трудничество между гтредприя продължи с договарянето за вече приема български работкооперация между предприя- мици на специализация, а в
тията от двете страни.
(Въпреки тези констатации тия на нашата страна и НРБ. скоро време група специалпо
досега са сключени само две трябва да се решат въпроси ™ от ЕИ ще посети българспогодби за кооперация. „Те- за сътрудничество между Ин- ските предприятия, за да прр
леоптик“ от Земун и „Електро дустрията за мотори в Ракови учи възможностите за коопеч
импсасс“ от, София. в.-края на ца. и „Автопром“ от София в 'Рацня по производството на
август 1967 година бяха склю производството на мотори я електромедицински инструме
чили тригодишен договор за моточасти „Перкинс“. При не нти и рентгенапарати, след кц
производство на гарнитури за отдавнашното подписване на ето би трябвало да се подпизаваряване и за таксиметри, протокола за това сътрудниче
обаче този договор все още не ство е било решено до крац ше договор.
се реализира поради известни на март да се съгласуват ста...Икономическа политика“

Международна сцена

ЕТИОПИЯ

(Промените се оглеждат и в
стопанското развитие на Етио
ИИЯ/ 'ПгРез 1937 година бе
пр(иет петгодишен стопаноки
план' с който се откриха по|Д°®'Р;и условия за развоя на
|Сел(ЖОТО стопанство и на промаслеността,
Условията за земеделско
производство са прекрасни. Има места, където могат да се
получават и по три реколти
^лишио. .Това значи — ако и™ ПОве!Че механизация и на
поителни системи, биха могли
да се получават огромни коли
чества земеделски продукти.
3аоега обаче само една десета
част от страната са обработ
ваеми площи.
Етиопия е най-богатата с до
битьк африканска страна. Но
малмо полза има от това, за
поради чвоти болести по
добитъка не може да изнася
замразено меоо, но само кон-

серви. Ако това положение се
подобри, Етиопия би могла да
стане известен износител на
месо, а това би ползвало на
'стопанството й.
Промишлеността се развива
по-бавно. В по-ново време са
никнали над 200 промишлени
предприятия с малка произво
дствена мощност, но това не е
достатъчно. Редом с издигане
то на промишлеността се из
дига и работническа класа, ор
ганизирана в профсъюзни ор
ганизации за борба с .работода
телите, представляващи найчесто чуждестранни фирми.
Главна част от инвестициите в
промишлеността се пада на
чуждестранния капитал и това ще продължи по-нататък.
Счита се, че в. изграждането
на промишлеността през идни
те години ще се инвестират
2/3 чуждестранен капитал. То
ва значи етиопокото работни-

често още дълго да се бори
не само за по-големи надници,
но и за по-добри условия на
труда. Истина, има разпоред
би, с които на работниците се
гарантират права, обаче спаз
ването на тези разпоредби не
е стигнало оная степен, каква
то иокат профсъюзите или
правителството.
Населението на Етиопия се
(счита за беден богаташ. Бруто
продуктът на глава от населе
нието достига само 60 долара
годишно Обаче има големи въ
зможности той да бъде увели
чен в близките години. Главна
та пречка за повишаване бла
госъстоянието на страната са
малкото капиталовложения. А
друга пречка, която не е за
подценяване са останките на
отживелата оредновековна об-|
ществена структура, която на
стояват да променят разни ре
формисти в Етиопия.
Иначе Етиоапия е единстве
ната африканска страна, къде
то огромна мощ в ръководе
нето има царят Хайле Селасие,
който играе ролята на рефор
матор на тази африканска
страна.
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Голяма любов, духовната им отказват. Но майка му МарИя

9»1“
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ГОДИНИ
лич успява да уреди редовна
ксреоподенция с Надежда Кон
стантиновна. Предполага се, че
освен деловите, голямо място
в тези.-писма заемали и личните въпроси.
На 12 август 1896 година и
■ Крупская е арестувана по де-,
лото на петербурлокзия „.Съюз
за__борба за оовобождение на
работническата класа . Коресподекцията и с Ленин се усло
жнява, но не прекратява. Из
вестно е, че именно по това
^ .време Ленин й пише „химиче
окото“ пиамо, в което й се при
знава в' любов.
• Когато през февруари 1897
г. - Ленин е освободен и има
.. няколко-дни, за да уреди лич
ните ои въпроси, преди да - се
отпраши за Сибир, Крупская е
още в затвора. В писмата си
от Шушенокое до овоите род7
нини той я. назовала с различ
ните й конспиративни имена.
Започва'да я назовава откри
то, в писмата си към края на
1897 г., когато следствието по
делото й е приключено. По
това време очевидно Влади
мир Илич е направил предло
жение на Надежда Константи
нови а да стане негова жена.
Известно е, че Крупская е от
говорила гголушеговите с фра
зата : ,,-Ну что, ж, женой, так
ждной“. Почти едновременно
те правят постъпки
той
пред директора на полицията
стъра на вътрешните работа;
да й се разреши да бъде изв департамента, тя пред мини
пратена на заточение в Шуше
некое.
От пйемата на Ления узнаваую как неговите роднини са
посрещнали веста за предсто
ящия му брак. На 6 февруари
1898 г. той получава колектив
-7 но писмо, в което те горещо
го поздравяват и му съобща
ват, че са поканили Надежда
....-Константиновна да се отбие в
-Мроква, тръгвайки за Шушен-1
- -ОЮО 6.

Дългоочакваният ден настъпва 7 май 1898 г. бележи нов
етал в живота на Владимир
■ илич и Надежда Констаятино
"
- вна." Тя
пристига в Шушенское заедно с майка си. След

” ггггьгтуьгг

°|р Те пишат един за
33 03011 живот- Владимир
мачи«пНаП*ЗШе*) Се шегУвал с
. _ра на жена ои Да описва
” °®ОП1И нещД иай-подробНадежда Коновна пък често шегови
раа^аавала за ловджийскинесполуки на мъжа си, за
неговата непрактичност в жи
тейските работи.
Владиммр Илич се отнасял
много топло с тъща аи Близавета Тааилеяна Крупская. Тази
56-годишна жена самоотверже
н'° ТОъгва за Оибир с дъщеря
та, за да облекчи живота на
младоженците.
© Шушенокое двамата съпрузи работят усилено
пишат, превеждат. По това време Крупская пише първата си
лолитичеака брошура „Жена-

Едва след като навестява Надежда Константинова, Ленин
заминава за чужбина. Огромна работа му предстои там —
да организира издаването на
вестник „Искра“ и списание
„Заря“, предстои му борба и
вътрешен разрив с Плеханов.
той понася тежко отсъствието
на жена си. Неговото тревож
но настроение личи от ггисмата Д° близките му. Основният
мотив в тях е: да изтече времето на присъдата й и тя да
пристигне при него. Той буквашно брои месеците и дните
до деня, когато ще се видят.
Ленин отрано започва да дей
ствува да й се издаде паспорт.
От Виена моли майка си да я
снабди с един известен по това време пътеводител.
!

ЛЕНИН
та-работ»ичка“. Ленин й пома
га със съвети, съдействува. за
издаването на брошурата. ,
Олед изтичане на. срока на сибирското заточение през януа
ри 1900 г. Ленин заминава за
П'оков, а Надежда Константиновна трябва да доизлежи при
съдата ои в гр. Уфа. Многобройните опити да се премесТи Надежда Константиновна в
Поков остават безуспешни. Тя
се разболява. Въпреки напрег
натата си революционна дейност Владимир Илич й отделя
голямо внимание. Сега той де
йствуша да го пуснат да замине при нея. Няколко пъти му

Крупокая пристига при Ленин в Мюнхен в оредата на ап
рил 1901 г. Той пише на сестра ои Мария Илинична, която тогава е в затвора, че сега
живее много по-добре и може
много по-добре да работи. И
действително, за кратко време
Ленин написва няколко от големите свои трудове, подготвя
материал за други. Надежда
Константиновна става секретар на в. „Искра“. Върху нея
пада огромната работа, свързана с организацията на конспиративната кореоподенция,
определяне на паролите, шифрите, тайните адреси.
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МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ
И САМООБЛАГАНЕТО
Социалистическият съюз получава все по-значително място в нашата обществена систе
ма. Когато се обмисля как да
стане още по-последователен

=М^м3апЯ^шават да по
кржижановский, В. В. Старков,
б^ В^в^гГ^Т^а Ш
1 ш г Омлекя от стра
ГИп1—а“лИ голя
ните-от сДШуш)и — Констанг^ Фепорович Полежаев и Иван гКирилоиич Зърянов, а от
^тоанГ^ новостта - селяним отц-Кцмдао - Иван
АлоксанКозан\(ов. Медбили
измайсторени от политичес-.
кия заточеник. О. Л. Енберг.

СЕМЕЙСТВО УЛЯНОВ
В първия ред пръв ог дясната страна Ленин

Преброяване на населението

Необходими са сериозни
Политически йод1ошоЬки
Преброяването на населени
ето в нашата страна, което щз
стане през пролетта на 1971
година, ще има огромно зна
чение не само от научно-стати
етическа, но и от политическа
■гледна точка.
Затова подготовките са вече
започнали в статистическите
управления и в политическите
организации.
Тези дни Комисията за меж
дунационални отношения и ме
ждуреттубликан.ско сътруднйчество на Републиканската ко
нференция на ССРНС съвмест

оилеградската комуна, а оощносните се пасивизират и някси даже опират работата си.
Изключение са само няколко села. Чрез редовното подзване на самооблагането те са

НИШ! щшш

че те не ме завариха в къщи.
Намерих, че Надеждата Константиновна изглежда неудоГГГжо тя ще трябва
да ое заеме по-добре със здра
вето ги I“
гМяшии Александооша Уляно?е ™ Г»о с пиеХо на “ та гГ писмото на
^еждаТ<^ан™на, писано в съшия ден, в което тя,
изпъяняшаяки обещанието си,
й пише как изглежда Володя,
В папска Русия законен се,
считала църкошгият брак
снитарг .само църкокнин 1
Двд- месеца те действуват Да
Г^адза; даНевсХт=И1

Я

тази цел трябва да са на тех
ните езици. Също трябва да
се даде пълна свобода на насе
леяието да се определи по
свое желание и чувство за сво
ята национална принадлеж
ност. Ще се зачете и желание
то на онези граждани, които
искат да се пишат югославяни,
при което ще трябва да знаят,
че югоолавянството не е наци
онална категория, а повече на
цибнална неопределеност. Населението' може да се ■ изясни
и за това, кой език счита за
майчин. Отговорите в образци

йй!
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мюуправление. Те са твърде из гане в работна ръка, което не
годни за въздействие върху донася голяма полза. Повечетрудовите хора във всички об- то. от половината остава неотластк на жигота, особено в ра работено. Макар, че съществу
..
зрешаването на ежедневните ват решения то не се компен
нужди на хората. Те дават въ- оира парично, което би било
зможиост за подемаме на тт- от голямо значение за общно
ЖчГл.
циатави и за реализирането стите. С тези средства би моим със собствени сили и в съ- гло да ое ускори решаванеПрсб1>ояването изисква добри предварителпи подготовки
действие с другите обществе- «ИРОТ комунални селми организации.
01С^ въпроси.
т,п_гг„ но с Комисията на ЦК на ОКС те ще се внасят на езика на
Но да се разберем: местниГодини наред такова ко
- да ,ра0отата на съюза на кому народа, относно на народно
те общности не могат да се моиране липова в мост
д о - мистихе п0 развитието на от- стта, а за по-леко електронно
наблюдават само през изграж щиост в Босилеград. Нос д - ношеН1Иятамежду републики- и техническо отчитане на дан
дан сто «а комунални обекти, ците са протакането на много
вродите и народюоште ните, може да се яапише и на
~
много по-широко об- важни
комунални въпроси,
'
1 м
Те имат много 110 широко о
такива тшпоси неразглежда някои въпроси във сър бохърватски.
Х^о.”^те" ^атТ сТр^ва/само с връзка с преброяване на насе
Служебните органи, които
ди воичкю самоуправителен ме общинския бюджет, чиито оре лв1Шето. Обсъдиха се въиро- ще работят по преброяването
*™«< на ^одаената
сите, кане при преброяването трябва да знаят добре езика
социалистическата демоюра
избирателите местното «а се опазят изцяло констату- на народността, където ще ра
граиод^пш^итежи отноше- самооблагане не е постадено циоимите права на народности ботят.
юия между хората. на дневен ред. А вече в пред- хе Итехните лични чувства и
Но това ое осъществява стоящия пролетен период има желания и при това да се по^
Задачите по преброяването
чрез конкретни акции.
. добри условия за решаването лучи най-реалната картина на изискват предварителна подго
Когато се говори за недо- на редица селски въпроси
всичките товка особено в сбщишгГс, къ
стаг на средствата за успешна
Да напомним, чо ™ва оп^ 'преброяването във
дсто живеят една или повече
работа на общностите, недо- щение може да се изпрали м:уелементи,
народности, каквито са и на
статъчно ое обмисля, че мест- при повторните редовни или с
пото самооблагане е голям и извънредни събрания на изби
Разискването показа, че при шите общини.
сигурен източник на приходи. раТОлите.
преброяването за народите и
А. Л.
Впрочем то ос пренебрегва канародностите материалите за
В.
В.
то решаващо начинание в бо-
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Изборна дейност в

От сесията на ОС в Димитровград

ск

На дневен ред основното АНУЛИРАНИ ИЗБОРИТЕ И В
ГОРНА ЛЮБАТА
училище и „Фабрад“

Сесията на Общинската ску
пщина в Димитровград на 11
февруари мина под знака на
разисквания за положението в
основното училище „Моша Пи
яде" и съдбата на металообра
ботващото предприятие „Фаб
рад“. Освен това бяха приети
и решения за закриване на по
дведомствените училища в
Окървенмца и Бански дол по
ради малък брой ученици, бе
решемо също така час шит е
занаятчии в комуната да пла
щат данък паушално и др.
ВАЖНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Във връзка с работата на
Общинската скупщина в Ди
митровград през изтеклата го
дина а въз основа на предло
жението на Съвета за оощо
управление и вътрешни рабо
ти, отбо-рнпците приеха след
ните важни заключения:
♦ Занапред службите при
Общинската скупщина много
повече да се ангажират в под
гствянето на материалите за
сесиите па ОС,
♦ По отделни въпроси зала
пред да се съгласуват мнения
та и след това те да се пред
ставят пред отборпиците в ску
пщина като готови предложе
ния за обсъждане. В този сми
съл, е необходимо и по-тясно
сътрудничество между профе
сионалните служби,
♦ В досегашната работа на
Общинската скупщина е има
ло непоследователност при из
даването на плацове, а имало
е и непрцнцшшалност по ня
кои комунални въпроси,
♦ Някои отб орници или чле
нове на отделни съвети често
отсъствуват без да осведомя
ват компетентните органи за
това.
ДАНЪК—ОБОРОТА В ГОСТИЛНИЧАРСТВОТО НЯМА
ДА СЕ УВЕЛИЧАВА
ОТборкиците не приеха пред
ложението да се увеличават
цените на алкохолните питие
то ,в димитровградското гости
лничароко предприятие „Бал
кан“. В предложението се из
тъкваше, че данък—оборота
върху алкохолни напитки в
Димитровград е значително по
-малък в сравнение със същи
те в Пирот и Бабушница.
Предложението беше отхъврълено с мотивировка, че с увеличеиието на данъка—обо
рота няма да се постигне го
лям финансов ефект, а това
може би значително ще нама
ли консумирането на алкохол.
От друга страна, гостилничарокото предприятие „Балкан“
възнамерява през настоящата
година да строи нов обект и
му се сложат нови данът
ци, няма да бъде в състояние
да събере достатъчно оредства за строеж.
ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ
ПАК НА ДНЕВЕН РЕД
За втори път „случаят в ос
новното училище „Моша Пия
де“ е на дневен ред в Общин
ската скупщина. И този път
се размеква за законността на
решението на колектива за ра
зпределение на средства, отпу
онати от Общинската образова
телна общност.
■След обстойни разисквания,
в които се чуха много мнения
за и против приетите крите
рии за разпределение на тези
средства, общинската скупщи
на изгласува решение — да се
остави този въпрос да разре
ши колектива на основното училмще. В случай на недовол-

ство — членовете на колекти
ва ще ое отнесат до конститу
ционния съд н той ще е ком
петентен да установи дали е
нарушена законността в раз
пределението или не.
По такъв начин Общинска
та скупщина анулира своето
решение, взето към края па
миналата година, е което бе
анулирала решението на съве
та на трудовата общност в ос
новното училище „Моша Пияде“ поради незаконност.
„ФАБРАД"
ДИТЕЛНО

ПОД

ПРИНУ

ръководство

Отборпиците на двете кама
ри в Общинската скупщина в
Димитровград единодушно се
съгласиха с предложението ме
талсобработващото предприя
тие „Фабрад" да се сложи под
принудително ръководство с
цел да ое установи нормален
ход на производството. За при
нудитслен .ръководител на пре
дприятното е поставен Глигор
СТАНЧЕВ, директор на Стопа
н ската банка в Пирот-клон Ди
митроаград.
С тази марка се цели да се
помогне на „Фабрад" да мзгот
ви санационен план и то да
надделее трудностите. През
изтеклата година „Фабрад“ е
работил със загуби — по де
ветмесечния баланс той има
643.141.36 динара загуби, а по
заключителния баланс — тази
цифра сигурно ще бъде по-го
ляма. Тъй като „Фабрад“ дъл
жи 3.240.000 динара на Пиротската банка то тя е готова да
му помогне като отсрочи ИЗ7
плащането на кредити на ня
колко години докато се съвзе 1ме.
М. Андонов

оовсД’ОМ1ил. А така с вече две от местната партийна органигодини: тези комунисти никои зация.
не О'0водомя1ва за партийни съ
Изборите в Долна Любата
Оралния. Разбира се, няколко
приключиха
между тях изцяло бездсйствущат и не заслужават да бъдат
На повторното изборно сън редовете на СК. Преди ня1КОй ден четирима такива са брамие, поради анулиране на
изключел ги от тази орган иза- първото в местната партийна
организация в Долна Любата
111 Обаче за сегашното положе- от 62 комунисти присъствуваха 39.
Тоя път изборите минаха в
род, макар че в началото на
събранието някои изказваха
недоволство защо се е стигна
ло до повтаряне. Затова бе об
винен общинският комитет, а
не местното ръководство, код
то носи цялота вина.
За секретар на тази органи
зация бяха предложени девет
кандидати, обаче седем ое от
казаха. Вероятно и осмия ще^
ше да се отрече, обаче не при
състзуваше на събранието. По
такъв начин изборът за сек
ретар бе ограничен, което мо
же само да вреди в по-натагь
шната дейност на тази организация.
Изненадва обаче, че петима
от тези, които се отказаха да
бъдат кандидати за секретар
това не сториха, когато бяха
предложени за членове на об:
Изглед от Г. Любата
щин ската партийна кснференборите да бъдат признати за ние на тоя партиен клон най- ция.
много е виновна горнолъбатв своите разисквания комувалидни.
Решение за повтаряне на из ската местна партийна органи цистите от с. Дукат изразиха
борите не бе взето веднага, но зация и нейното ръководство. голямо недоволство по отно
се оетапи време да се уреди Лошите отношения между нят шение на комунистите от Дол
положението в партийния кои комунисти от тези дзе се на Любата, които бездействуклон в с. Мусул, където члену ла не могат да бъдат причи ват и създават междуообна на
ват комунисти от Плоча и Бар на за игнориране, а най-сетне търпеливост. Те също бяха на
йе. Именно на изборното съ и опити тоя партиен клон да мнение, че има нужда в Ду
брание от 26 комунисти на та негови членове да се изклю кат да се формира самосгояте
тоя клон присъствували само се разпусне или пък половина лна местна организация. Така
трима. Останалите не взели у чат от СК. Именно такова е ва необходимост създава СТС]
частие, защото никой не ги е мнението на най-отговорните цификата на проблемите на
това село, отдалечеността от
Д. Любата и не много общите
въпроси, които имат с други
те села в съвместната партий:
на организация.

Общинският тоом1итст па СК
в Босилеград, анулира избори
те в местната партийна оргаиизация в Горна Любата.
Общинският комитет взе та
кова решение, защото избори
те в тази организация са про
водени без необходимото мно
зинство. Неразбираемо е оба
че защо ръководството на тази очиапизация се застъпва из

Средносрочният план за период
1971-1975. г. да се изготви на време
Съветът за стопанските въ
проси при ОС в Сурдулица за
седава на 10 т.м. На заседани
ето централно место са заели
проблемите във връзка с
ФАЕОС. Както е известно та-:
зи' фабрика е била под прину
дателно управление од 17 2.
1969. год. насам вследствие на
голямите загуби. Тъй като в
изминалия период се сменява
ха принудителните отбори и
управители, едвам последния^
избор се оказа на място и
новият принудителен отбор и
управителя ПОПОВИЧ БОРИ
СЛАВ в продължение на 2—3
месеца са показали по-значи
телни резултати в оздравяване
то на тази стопанска организа
ция. Те се надяват, че ще по
правят положението в тази ор
ганизация и заради туй съве
та за стопанските работи е.
взел решение да се предложц
на ОС да продължи принуди
телното управление и след из
тичането на срока от една го
дина.
Новото принудително управ
ление е обезпечило трима ин
жеиери за фабриката, а пок
рай тях затекло или приело
над 40 техници. Също така е
обезпечило Заводите „Цървена застава“ от Крагуевац да
кредитират „ФАЕОС“ с репро
дукционен материал, който и:
нане без голямото разбирател
ство на ръководството на „Ць
рвена застава“ би ое тежко
снабдявал. Изготвена е сана-

ционна програма за оздравява
него. Въз основа на същата
за модернизиране и реконстру
иране на фабриката са необхо
дими 2.702.000 н .дин., за обо
ротни оредства 4.000.000 н. дин
и зд саниране на досегашните
загуби 5.000.000 н. дин. или об
ЩО 11.702.000 н. ДИН. .
Покрай това съвета е раз
глеждал и въпроса за подготвяването на средносрочнитд
планове за период 1971—1975.
год. от страна на трудовите ор

ганизации и ОС. Във връзка с
този въпрос е взето рещение.
трудовите организации да из
готвят и уовоят средносрочните си планове до м. май т.г.
и да пи представят на община
та, която да съчини ореднооро
чен план за цялата комуна.
Този план ще се обсъди от съ
бранията на избирателите, а
след това ще се приеме през
юни т.г. от ОС.

м. в.

ще се
изразходават средствата
На 12 февруари се състоя
съвместно заседание на съвета за комуналните работи и
съвета на местната общност
от Сурдулица. Те разискваха
за изразходването на средства
та получени от СР Сърбия за
изграждане на някои комунал
ни обекти, жилища и пътища
пострадали от наводнения,
Интересно е защо на засе
данието покрай съвета за ко
муналните работи са се наме|РИЛ само съвета на Сурдулиш
ката.местна общност, а не и
на останалите? Нима наводне

Върху тоя въпрос ще е нео
бходимо много по-сериозно да
обсъжда общинската органи
зация на СК.
За секретар на местната ор
ганизация е избран Стоян Сто
йнев, почтальон, а в секрета
ри ята : Герасим Младенов, учмтел; Димитър Ивков, мага:
зионер; Васил Иванов, управи
тел на поща и Кирил Иванов,
учител.
В. В.

Куса врана

ТРИ
ВОДОПРОВОДА

Куооиранци не престават с
акциите по благоустрояването.
След довеждането на електри
ниата са засегнали само Сур- чески ток — на ред е водата
дулица с непосредствената - - И те сериозно са ое заловили
с тази акция. Вече в 20 дома
околност?
кинства има вода.
На заседанието е оформена
По инициатива на Социалис
комисия, която в продълже
ние от една седмица да посо тическия съюз жителите на
чи най-заоегатните обекти от „Еди куле“, „Дел“ и „Кръст“
са довели вода по домовете си.
наводненията е Сурдулица и Те са прострои ли. фактически
непосредствената й околност. три водопровода от три разли
чии извора в трите махали,
Остава на отборниците от Всяко домакинство за довеждрупите местни общности обе дането на вода е изразходвало
ктинно да размислят къде ще по около 100 000 стари динара.
се изразходват заделените сре
Към тези домакинства ще
дства за целтта.
ое приключат по-късно и дру
ги.
М. В.
М. Андонов
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„ФАБРАД“ ОТНОВО ПОД
ПРИНУДИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ
За втори път в своята кратка история на същестауване
„Фабрад “е под принудителна
управление. Миналата седмица Общинската скупщина,
след обстойни разисквания в
съветите на ОС и на полити
ческо-стопанския актив, назна
чи за принудителен управител
на „Фабрад“ директора на Сто
ланската банка в Димитров
град, Пригор «Станчев. Прину
дителното управление ще има
тежката задача да намери из
ход за саниране на загубите.
Не е неизвестно, че години
наред отношенията в това пре
дприятие- бяха главна спирач
ка да се излезе от задънена
та улица. Партийната органи
зация, органите на самоуправ
лението, синдикалната подруж
ница носят част от вината за
натрупването на редица проб
леми, които те не можеха, или
не йокаха да разрешават. Ста
рите навици да се търси и ча
ка помощ отвън, които рефер
мата отхвърли като чужди на
самоуиравителния договор и
като спирачка в по-нататъшно
то развитие на самоуправител
ната система> останаха да жи
веят в това предприятие все
до неговия безславен край. На
■страниците на нашия вестник
©ече писахме, че партийната
организация през миналата го
дина е устроила само една кон
ферекция, че синдикалната по
дружница не е намерила да
устрои годишно отчетно-избор
но събрание, но за сметка на
това тези общесттвено-полити;

чеогси организации във „Фабррд“ почти цяла година държаха в напрежение всичките
стопански и политически сили
в общината. Търсеше се по
мощ от Общинския комитет и
Общинската скупщина, а не
се правеха никакви опити да
се потърси решение в ообстве
ните родеше.

==5

дприятие в Димитровград, което имаше договори за пласмент на своите ^произведения,
То имаше и наи-голям брои
и необходимия профил, елеци
алисти. Даваха се даже смели
пропнози, че то ще стане найсилното предприятие в комуната. Почти до края на годината отговорните фактори от
„Фабрад даваха ггред отборниците на Общинската скупщина тържествени обещания,
че „Фабрад няма вече да бъде грижа и бреме на общината. Залъгваха й общината, и
собствения си колектив, че го
дината ще завърши без загут
би. Вместо органите на самоуправлението да поискат от
отоето ръководство' да изясни
пред колектива фактическото
полоежние, те избраха най-ло■ шия път: пишеха се единични
обвинения, всеки се считаше
компетентен да дава данни и
да запознава отговорните фак
тори в комуната, всеки гледаше нещата през свои очила и
така ги представяше в общи-:
ната и в Комитета. А вместо
„
„
взаимно обвиняване можеше

Босилеград

Открит е младежки
клуб

За студентс
кия клуб в Ди
митровград

След дълго упортствушане
на градския младежки актив
тези дни в Босилеград се от
кри младежки клуб. Той е по
местен в старата училищна
сграда На основното училище
и в негО сега членуват над
100 младежи — средношкол
ци, студенти и ученици в сто
панство.
Всеки член. на клуба плаща
на месец по два динара член
ски внос. От тези средства се
купуват вестници и грамофо
нни плочи. В момента, тоя из
точник на приходи е значителен.
Инак помещението на клу
ба е хубаво подредено и обза
ведено. Има достатъчно маси,
на които стоят, шахматни таб
ли и вестници. В единя ъгъл е

поместен телевизор, радиоал.
рат и грамофоц. Тези неща с
получени от културно-п^освет
на общност.
Всяка събота и неделя мла
дежите от града тук организи
рат танцови забави. Дисциллп
ната е на добре равнище. Вс<
ни член на клуба е длъжен дг
спазва правилата, които са вз<
ти от страна на организатори
те на клуба.
Зц по-нататъшното обзавеж
дане на клуба младежите щс
настоят да обезпечат оредства
пооредством организиране на
културно-забавни и други про
грами. Очаква се известна по
мощ да окаже и културно-про
светната общност.

в. в.

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ПРОГРАМАТА

да ое потърси отговорност от
директора и то на отговорно
На последното събрание на
място — пред работническия
местната партийна ерганизасъвет и колектив,
ция в Босилеград се разисква
Въпросът за отношението върху програмата за работа,
Предложената от секретарикъм специалистите е втората
тежка грешка на органите на ата на организацията програсамоуправлението и на съзна- ма бе приета с известни дотелните сили в предприятието. пълнения. В разискванията се
изтъкна необходимостта от ре
адизиране на конкретните за
дачи от тази програма, които
стоят пред членството на цявет бе3 предварително да. е а- лата организация.
нализирал работата на всеки
Изтъкна се, че това гцс ое
специалист и неговия принос се постигне с индивидуална ра
е взел решение ваички специа бота на всеки комунист, който
листи да получават минима- ще се заложи, за обществено
лея диццщ доход от 350 дина- договаряне и действуване.
ра крайният резултат е такъв,
Реши се постоянно да ое
че диес предприятието не раз прави анализ, който да посополага с никакви специалисти, чи субективните неща, които
д дца,е де е какви трудности те спъват провеждането на пробяха доведени в Димитров- прамата. Във връзка с това
град. Пълна отговорност,' из- ще се търси голяма лична от
тъмна секретарят на ОК на говорност от всеки член на
СКС, Райко Зарков, носят чле- СК.
ловете на СК, които не се цро
за която се каявиха като единен и силен по за,Прог,рамата,
че е конкретна и съдържа
лирически фактор- Те не се тедча, предвижда четири орно
противоттоставлха на антисамо рцм задачи, КОИТО стодт пред
управителните полмтикантокм, организацията.
Това «и оргабюрократичерки и демагржки низационно и кадрово укрепсхващания ца отделни щил в ване. идейно изграждане на
предприятието.
комунистите, конкретни въп1
■роси в общесгоено-политичесТакова е действителното по ките и трудовите организации,
ложение и не можем да не се самоуггравителните органи, обсъгласим с едно такова зйтещо щеетвените служби и отношечение. Остава да се извгрекат нията в тази организация канужните поуки от крайно не- то фактор на нейното действу
популярните решения
: при- ване в комуната.
нудителното управление
и
В детайло разработените заколективът да ое обърне с ли дани ое търси освобождаване
це към своите проблеми, без от бездомните членове и от ода чака помощ отвън, защото нези, които чрез обществена
такава никой не може да му работа ое борят за осъществя
окаже.
1 .
ването на лични цели. Това не
що опъва общите по значение
Д. Йотов
задачи. Редом с освобождава1
пето от такива членове ще се
приемат нови из редовете на
младежите, а отделно средношколците, които ще бъдат в
центъра на вниманието в идейно-политическата работа на
\
комунистите от организацията.
За повишаването яа идейното равнище на комунистите
ще се ползват различни форми, а между тях и сказки, за
които ще ое ангажират и чле
нов е на ЦК на СКС
Отделно внимание в съдър
жанието' на дейността ще се
посвети ил развитието на са?
Неотдавна в Княжевац се моулравителните отношения
състоя съвещание на предста във всички трудови И други
вители на студентските клубо организации на територията
ве и на ОЮМ от СРС по под на тази местна организация.
готовките за Деветия преглед Като второ ще се набляга за
на студентската и младежката решаването на стопанските въ
самодейност в Сърбия. В съве проси във всички отрасли.
щанисто участвуваха предста Най-важно от всичко това ще
вители и на димитровградския е провеждането на стопанска
студентски клуб, който е редо та реформа чрез осъществява
вен. участник в този преглед. него на интеграция и др.
По-.специално ще се търси
Обсъждан е въпросът за об
стойии приготовления на прег засилена дейност от комуни
леда и с решено да се устрои стите на село, които да се ан
от 1 до 5 август т,г. в Княже гажират в решаването на сел
вац. Той ще бъде свързан с ските въпроси, пряко действу
чествуването на стогодишнина ващи върху жизненото равни
та от рождението на Ленин.
ще на населението.
Дейността и отношението
Съвещанието единодушно е
яа
комунистите в останалите
изразило признание на студен
тския клуб от Княжевац за у-с обществено-политически орга
пошно организиране на досега низации ще бъде постоянно
шиите прегледи. На димитров предмет на внимание. По този
градския студентски клуб е повод ще ое разисква как ра
връчена грамота за участието ботят комунистите. По-отециа
в досегашните прегледи на сту лно ще ое разглежда и тях
дентоката и младежка самоде ното отношение при всички
йност.
избори.
Такова програма дава широ
Тази грамота още по-силно ки възможности за активизазадължава студентите от Ди ция и постигане на успехи, но
митровградско да ос подгот при наличие на задълбочена
вят още по-добре за предстоя дейност при всички комуни
щите срещи в Княжевац.
сти. Разбира се, в това ще ое
успее, защото няма да се,пра
Свободан Жръслп

Грамота

В новия младежки клуб

Партийно събрание в Босилеград

вят компромиси. Това налагат мястото и ролята на тази
организация, която има в ко-,
муната. Защото в нея членуват най-отговорните за обществено-лолитичеоюия и столан}
ския живот в комуната — по
муши спите,
В. в.
в
в ? я н |
г
~ м ^ -л*
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Цонка Димипреподавателка:

— Образ е
неясен и
се
гледа с голямо
ШрШ напрежение,
Но не е само
и
това. Не сме
доволни и от
:
качеството на програмите, които предава скопската телевизия, а частично и белградско
та. Тези програми имат доста
неуспешни предавания, които
не ни харесват,
Недостатъчно качествена е
културно-забавната програма
в която о собено лош е подборът на игралните филми,
Касае се предимно за стари;
непопулярни филми. И инфод
матишгаия дял на програмата д
подобен. „Дневникът на окоп
ското студио е все още неком
плектуван, а някои информации се дават със закъснение.
г^ткзНдтт-г: ®орис Геор*
^^ЙЙНВ|е^'.. гиев, юрист —1
ста5РаиТ:
— Наблюдаовансто ня теле|Ш визиокната про
Щ
ЩШР
Р Борило
|р
гтад става доета трудно, по,
шии
ради лошия об
раз. Оозен това, за парите, ко
ито заплащаме на телевизията
не получаваме съответна каче
ствена крепрама. Тази не задо
волява не само по качество,
но и по количество. Слаби по
качество и съдържание са
драмите и филмите, които пре
дава скопската телевизия.
Малка застъпеност в програ
мата имат домашните филми,
научно-популярните репорта
жи, младежкия живот и др.
Анка Дойчит
нова, продавач
ка:

щ

— Телевизи
ята е единстве
ното средство
за развлечение
в греда. Обаче
каква полза,
когато образът
е лош. Така е и с програма
та, която получавам от скоп
еното студио. Изненадва, че
много добри емисии, които
предлага белградската телеви
зия ние не виждаме, поради
на околската
наслояванията
телевизия да бъда напълно са
мостоятелна в овоята програма.
След всяка телевизионна то
чка следва „пауза“, която не
рвира зрителите.
В. Вч
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ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИТЕ

Селяните искат отчет за пашарината ЧУДНА ЛЕКАРСКА ЕТИКА
(Прсдължснис от 1 стр.)

не тъй'като не дава никакви
права при лекуването. Вместо
това стига се до обременяване
ат земеделците с тези даждия, което с за Боснлеградекп
те обстоятелства особено голя
ма.
Селското население с съгла
сно 'с тоя вид осигуровка, ио
под условие поне някаква пол
за да има от нея.
Изтъкнат е и въпроса как
да се изразходват средствата
от таксите за напасването на
добитъка? Това е също стар
въпрос, но за съжаление неразрешеаг. Земеделските коопе
рацми събират тези оредетва
(аг- последния незаплатен ди
нар получават поорсдством съ
да), но пи ползват за други це
ли. Дори и за заплати на свои
те работници!
И това е един вид даждие,
което не само обременява, но
и създава недоволство между
хората.

геупшат всички земеделски про
изведения, или се изкупват
при много иисиса цена.
За своето положение ммозина частично обвиняват и обици
пата, за която казват, че „мпо
го търси ,а малко дава .
От топа положение изходът
може да ое търси само в съв
местни акции на обществепополитическите, стопанските ор
гаягкзации и земеделските про
иаведители. I) смисъл ага това
с и предложението комуната
да ое включи в неразвитите
^
""

краища и да ос търсят мате
риални интервенции от Репуб
ликата.
Покрай тези въпроси па дооогашнитс събралия бяха из
тъкнати и следипитс: подобря
ваме на снабдяването, укрепва
но на оперативната дейност
па ветеринарната служба, въ
веждане ат телефони в отдало
челите села, подобряване рабо
тата на мостиитс канцеларии,
на съобщителните връзки и
ДР-

В. в.

ОРАН НА СНЯГ

Какво с непродадените зе
меделски произведения?
Почти на всички събрания
на избирателите се изтъкна
трудното икономическо поло
жение, в което се намира босилепрадспсият селянин. То е
още повече усложнено, когато
се. има предвид, че не ое изяЙЯ ■

"ЖЙ 1ШШШЙЙ Ш

От агронома на клона на Зе
меделаката кооперация „Сточар“ в Каменица узнахме твъ
рде интересни данни за есен а
та сеитба през тази година.
Така например тракториста
МИЛОВАН АПОСТОЛОВ с
трактора „Белорус“ тази есен
е изорал 95 хектара и 30 дека

„БРАТСТВО“

шват ■ ■ и
■й§й: .^4йНаЕ№&4г'

§

т.

на

За щастие за тровенето бър
зо узнал д-р Васил Христов и
веднага пристигна ъ квартира
та ми. Така малкото ми дете
бе спасено.

Веднага по телефона потър
сих здравния дом. От там
ми съобщиха, че по нямало де
журния лекар. Тичах по ули
ците, пезнаейки какво да пра
вя. !3 тези моменти някой ми
хаза, че отсреща в жилищна
та опрада е свободен д-р Илия Аитоновски, лекар от об
ща практика, (който отскоро/
работи в Здравния дом в Бо
силеград.

Огорчен съм от постъпката
на д-р Аитоновски. Такава ли
е неговата лекарска етика? И
още нещо. И той е родител,
както и аз. Как щеше да се
чувствува, ако се той намира
ше на моето място, а аз на
неговото.

Оттичах веднага при него. На
вратата се появи съпругата му

Александър Джоржевнч
подофицер — Босилеград

ра е подготвил за слънчоглед.
Интересно е, че трактора е
орал и по сняг с цел да се из
пълни плана.
На снимката: Трактористът
със своя трактор по завеяна
та нива.
Сп. и текст: Б. Марков

| НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

Не една неволя очаква Ди
митровград чани когато си ку
пят телевизор, перална или
друг домакински уред. Няма
кой да ги инсталира, няма кой
да ги поправя когато ое раз
валят.
И с покупката на уредите —
настъпват ред неприятности.
Хората ги карат на поправка
в Пирот и Ниш, докарват ги,
па се случва да не са поправе
ни добре ... И тогава — отново.

изберат подходящи дрехи. За
кърмачетата са нан-удобни
спалните торби, в които дете
то спокойно се движи без опаоност от отвиване, кърмачет
то не бива никога да се понива стегнато, но осооено вредно е това при изнасянето му
на студено. Ооездаижаанещ
на детето пречи на кръвооора
щението. Същото се отнася и
-V Ц
за по-големите деца, конто, об
лечени с много дрехи даямат
4—:
никаква възможност за игра
.А
у-,'
или движения. Неправилно е
да ое лреюръзват носът и ус
'
.
тата о шал. Това се прави са
ка. За първата разходка се из мо при хрема или ако ое на
бира тихо, беоаетреио и по лата извеждане в гъста мъгвъзможност слънчево време. ла.
В първите дай детето се из
Много деца през зимата не
вежда за 5—10 минути, като само не се закаляват, но и до
Най-мощно
постепенно продължителност пълшително се изнежват. Това
та на престоя се увеличава, става най-често, когато жмвея
заканително
докато стигне стед две—три се ® М!ного .топли 'помещения или
сред«лт»о е
дмици до час, час и половина, когато се обличат неправилно.
Добре е разходката на кърма- Кърмачето трябва да бъде в
въздухът
чето да съвпада с времето, стая с температура не по-випрез което то спи. Сънят на сока от 22°, а детето до 3 гооткрито е дълбок, спокоен и дини — 20°.
изшънредно полезен.
.Излишни са вълненото беВ представите на много по. ' гт,^
„
' |След навършване на третия льо, вълнените чорапи и гадители закаляването есвърза заканителноспел^п-мощиото
месец детето може да се изве Щи, обличането на два-три пу
но със слънчевите бани, с къ- хът Кантактът на сесжиясту поТшсГо"1^ гЩОШ,а те№тсрату- •лр®е,Ра- поставянето на шапка
нането в Морето, с въздушни- ден‘въздух с откритите ча™ — ло
шестия месец в къщи. Ако отоплението на
те бани на открито. Поради то на тялото (ръце и лице) ™ шЮлГт! При «еаата ЖИЛ1^ет0 е постоянно и сигу
ва лекарските съвети за закал лигавицата от горните дихател тоябмяя
ГР^^ата
рно детето можех трябва да
яване се приемат с охота през ни пътища упражнява неш>е лт И
отменя само ако стои у дома скъси панталонлятото и много трудно през къдаато организма п<®шш
ЗЯТЪр' ®алл Дъжд ми, къси чорапи и къси. ръказмиата. О.снователеаг ли е стра устойчивостта му към ступа
3‘
^ на Дрешките си. Неолравхът от закаляване на децата Поради тази причина е лоб
^ 33 детето Ъ дан е страхът от краткотрайно
през студените сезони?
ре детето да престоява всеки пъпн^1-Н3 хлаян,°- Това'е на- преминаване през неотоплено
Неблагоприятните метеоро- ден на открито ПоеТзичп^ когТто
Пре3 дшя' помсЩееие, от измиване на
логични уоловиег л.пря •ЧМ1МПТТ
■ ■ * рез ЗИкМата
ггго
кой да го наглож- лицето ,ръцете, а (при по-гол еетрият ллйг
Р
вроденото дете са извежда
по, (временна съня. За целта мите деца и на к»ра!ката с хлал
^
°
Т13вестаи «лад навършване на трета сед ^.™Т° легло « поставя в ка вода. както и оГшаб^ въз
опасности. Заедно с това обаче мида, а в по-топло
Д неот0!Пле1На стая или в стая с душно течение. Тези вмпейД
тс дават богати възможности и по .рано Най поя^
широко отторени прозорци, а ®ия върху детокия организъм

■

( и тя е модицинен работник),
но тя се нахока на мене, като
каза, че съпруга й не е дежу
рен. На мое улсртстзуваие и
«молба най-после сс появи ле
каря, но със същия тон и той
ми отвърна, че не е дежурен
и не иска да интервеиира.

Защо няма сервизи?
щ!
шт

ЧЕТЕТЕ И
РАЗПРОСТРА
НЯВАЙТЕ

И ротд авя г а- одногодиш I гото
ми дете бе сс отронило с ацетая, който случайно памерило в една бутилка. В тези мо
мепти, докато детето се свива
шс от болка и падаше в беосъзнание, със съпругата изпит
-вамме наличен страх. Бе нео
бхюдима най-опенига лекарска
интервенция.

Как да заналявамв
;
децата и през
студените месеци

кг

Димитровградчани вече го
дини наред поставят този въ
прос, но, ето, все още реше
ние не може да се намери.
Защо се чака когато от ден
на ден броят на електрически
те уреди в домакинството се
увеличава? Защо не се облек
чат и димитровградските дома
кики? Дали „Услуга“ няма да
има сметка ако открие сервиз
за поправка на домакински уреди?
•
___ ,
^ . г-т?
М. А.
Разбира ое, и през зимата,
както и през всички друт се
зони, могат да се правят и спе
циаляи заканителни процедури. Назначените от детската
консултация масаж и гимнастика на кърмачетата ое праз
ят при обикновен а стайна тем
лература. Въздушните бани
също не трябва да прекъсват
Ако жилището е до-хладно.
въздушната баня може да се
направи в леко облекло — сва
лят се горните дрешки на де
тето, навиват се ръкавите и
чорапните до глезените и та
ка, по ризка л гащички, то
престоява определеното време
През зимата въздушната ба
ня може да ое достигне до 30
минути, като се започне от 5
и постепенно продължител
ността се увеличава с 5 мину
ти през 3 дни.
I
Леки, удобни и много подхо
'Дя>щи за зимния сезон са вла
змйште обтриванмя. Те започват СЛ0Д навършване на 6-я
месец. Детето може да ое об1!Риша по всяко време ата деня,
споР°Д възможностите на май
ката- но 33 предпочитане са
грешните часове. С намокре
на и Д°°Реизцедена кесийка
спеобтриват последователно
Ръцете, гърдите, коремът и
Гърбът на Детето, като кесийката неколкократно се намокРя по ‘®Реме на обтриването.
На'чалната температура на вояата е 34~35°- През три дни
тя се понижава с Ю и достига
^ ^рмачетата до 26°, а за
,Де'Чата До 3 годинк — до 18—
20°(
калятянТЮТ°' ЦСЛОГОД(ИШНО 33

сти нГТГИТвЛ№ИТС ВЪЗЛ,ОЖ1ГО" чето са обедните при външна
Пт разхоД!Ка «Д открито и- чив към^росХ™ Иззето “РГОЕОТО здраве- 33 избягване
сти на детския организъм.
температупя яо ч тоо ,
** ^РИ съня на хладно през с това
заедно на толкова честите през зима
емпература до 5-ю» йа сян- зимата е много важно да се
заболява- та и пролетта простудни забо
дявания.
Страница 6
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УСИЛЕНИ ПОДГОТОВКИ
(Продължение от 1 сгр.)

ното училище „Меша Пияде“
се нагърби с тази отговорна
НАЙ-МНОГО ВНИМАНИЕ задача,
а и останалите познат
.
Се посвети на' комисията, коявд,чи На народния фолклор ще
то да организира и обучи ди му
се притекат на помощ.
митровградския фолклор, тъй
като през последните няколко
години.той замря. Еленко Ви.
данояич, преподавател в бснов
И МУЗИКАТА НА ГЕОРГИ
ШУКАРЕВ ще разработи нови
■Маршове в чест на фестивала
и ще се подготви успГешно дд
представи Димитровград пред
гостите и населението.

Бележка

НеЬолише
на
одороЬчани

ТОЗИ ПЪТ и населението
от селата ще има възможност
да види нещо ново в програ
мата за 25 май.
Вече се прави план кои от
гостуващите танцови състави
кри райони центрове да посе
тят.
: Така ето пакрай местните
изпълнители на тези' тържегщ
вя ще дойдат и гости от по7
далечни краища в страната.

Един от отборник от село
Тръноко Одоровци на послед
ната сесия на' Общинската ску
ящина в Димитровград изнесе
мнението на авоите съселяни:
ч Населението от Трънско ОДОровци е готово само да пла
нка Шжьор, който да поддър
жа Пътя Суково — Тр. Одоровци. Сегашният ликьор, един
суковчанин, -твърде рядко из7
лизал на пътя и хората него
дуват.
Не за пръв път хората от
този край се оплакват отпикьо
ра по това шоое. Имало е и
интервенции от страна на Об
щинската скупщина в Димит
ровград. Но какво ое може ко
гато този човек е работник на
секцията за пътища в Пирот
и естествено, димитровградска
та Общинска скупщина не мо
же да упражнява контрол над
него.
Пътят от Суково до Тр. Одо
роици е опасен.
■ Шофьорите със страх и тре
пет карат рейсовете по него.
Тесен е. а на места постоянно
падат камъни и друпи пред
мети и -това нещо. налага още
по-щателен контрол ...
Тъкмо затйва е и разбирае
мо искането на одоровчаяи.
^Разбира ое — ако друго ре
шение не ое намери.
М. А_ I

, ФОРМИРАНИ са още и ко
мисия за декорация, комисия
з‘а митинг яа поезията, коми?
Щя за оело, за физкултурната
програма на фестивала и ко-.
луисия за организиране и при
емане на гостуващите отбори.
В най-скоро време, ще бъдат известни и съставите, коио ще участвуват в програмата на Деня на младостта в Ди
мютрошград.
Матея Андонов

Новото

ЗАПИСАНО В ЖЕЛЮША

Заедно и млади и стари

— Ако не са проблемите —
няма Да се върви напред... —
каза един разиокващ на събра
нието на клона на Съюза на
комунистите в село Желюша
на 10 февруари. Но само да
ш решаваме правилно!
Така е наистина при тях.
Желюшани първи довели елеястрически ток. Първи сега
строят водопровод. Първи...
Те вина винаги са първи.
И това е хубаво! Нали трябва някой да е първи!
— Ние отчитаме добри резултати — каза Васил Ризов,
секретар на клона на' Съюза
на комунистите. Успехите са
налице. Сега да ое спрем и
върху някои слабости в нашата работа.
,
— По въпроса за водопрово
да има някои смущения, но
ще преодолеем трудностите.
Първата фаза нт водопровода

Среща с обикновени хора

Винаги на трудовия пост
Вене Гогов от Долна Лидаиа
е седемнадесет години пикьор.
Ако минавате по пътя от
Босилеград към Божица вина
пи ще го заварите на пътя.
Тук, под открито небе, той
е прекарал своите млади годи
ни. И все ще е така, докато
яе получи пенсия. \

ш

йзминал е безброй километ
ри и е постлал безброй куби
чески метра песък. Жилестите
му ръце са изпитали оедемна
десет трудни и напрегнати го
дини.
Всъщност с много ликьори
е така. Това е слабо зачитана
прбфесия. Някои дори мислят, че е лека.-Но не е така,
защото и при най-силните сту
дове, когато всичко живо е в
подслон, те другаруват със сту
дшйте долини и завои...
И така от ден на ден Вене
се съревновава с- лошото вре
ме и с изхабения Път. Но вто
рото му задала пб-големи гри
ячи. Пътят бързо ое разваля.
„Попълнявам ежедневно дул-

В течение на 17 години Ве
не е преживял много трудпости. Особено такива е имал в
ЩШк първите години, когато започщШ нал да работи. Тогава за лочи
стването на пътя през Власина не се ползвали булдозери
1
[
какго сега.

]
|

[
’
|
|
|
I
щЩЩШЩс1
'МШшйШШ

Тази трудна задача сами из
пълнявали ликьорите. Винаги
между тях бил и Вене. Там,
на тоя пост, той оставал и по
цял месец. Работило се денем,
и нощем. В оголялата планина студовете са силни, а те
спали в обикновена барака.

ШиЩЩ:

Трудни били годините и за
пътниците от Бооилеградако.
Съобщенията бити нередовнесигурни. „Сега положението е друго“ — казва Вене.

ЩШт
[

Вене Гогов

ш

Неговото най-голямо желаките, а те пак поникват“ — ние е да се построи пътя от
Босилеград до Власина. Не за
казва той.
Но тоя пикьор все пак ус това, че пикьс*рите ще имат
пява. Инак не би бил между по-малко работа, но зарад синай-добрите в секцията за пъ гурността на съобщенията,
тйлцата. Като такъв няколко
пъти е и възнаграждаван.
в. в.
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селише в Желюша

е готова, сега строим втората.
— И аз съм съгласен с тази
А голяма заслуга за тази ак- констатация. И още нещо: иция имат местната общност, ма някои младежи с лошо по
Съюзът на комунистите, млаи това ни прави дос
донската организация Всичкц ведение
та трудности в селото.
ж)елк>шани. .всички положихСтана един младеж и каза:
ме максимум усилия и ще полагаме дюкато приключим с
— Истина е, че е имало ня
нея... Не е малко зо—40 ми- кои наши грешки, но и старилиона стари динара да се да- те не проявяват разбирателстдат, да се направи толкова
во за нашите проблеми и нево
Рота. В акцията помогнаха: и ли. Ето, нямаме пристъп в са
земеделската кооперация „Сто лона. На нас младежите ни е
чар” и кожара „ьратство". дадено едно малко помеще
Всички,
ние, нямаме къде да си устро
По такъв начин, велики зае им танцова, нямаме къде да
дяо, желюшани залепнали да устроим събрание Имаме към
строят водопровода. Селската 64 младежи и девойки, мокем
мрежа е готова вече.
, да упражняваме спортове,! .но
нямаме пари за реквизити
1
СЛАБО СНАБДЯВАНЕ
— Е, другарче, имахте и: вие
— Желюша е голямо село. вмешателство в залата, но...
Може би най-голямото в кому да нямаше провинения на няната. Наброява над 250 къщи, .кои ваши другари. Защо изпоа в селото има само един ма- чупиха и изгориха инвентара?
газин на „Сгочар“, който е ло Защо има прояви на хулиганом снабден. Желюшани с пра щина? Ето, това са причините,
во поставят въпроса: кога най които доведоха дотам -гд да
-сетне ще ое разреши този въ не ви позволяваме да влизате
прос?
в салона ...
Снабдяването много пречи и
хората за дреболии идват в
— Решили сме да се попраДимитровград, или отиват в ®им занапред — каза друг мла
Пирот, защото и в Димитров-, деж. Затова сега и водим една
град онабдяаването не е на за широка акция сред младежта.
видна висота.
Между 60-те младежи и дево
С разрешаването на въпроса йки правим -„ревизия“ на члепо снабдяването вероятно ще новете и ония, които искат да
трябва да се заемат отговор- работят правилно ще ги зачи
ните хора в „Сточар“ или „Ус- слим в организацията. Обеща
луга“, за да не денгубят хора- ваме, ч евече няма да се лов
та
1> торят предишните грешки.
А желюшани са големи кон
суматори на индустриални сто
— Тогава ние всички ще вй
дои, тъй като това село е едно
от най-добре стоящите в кому помогнем — намесиха сб не
ната.
колцина по-стари комунисти.
V
Тогава ще ви дадем Възмож
В ЕДИНСТВОТО Е УСПЕХА! ност и да си заработите пари
—- В разискванията се изтък: за набавка на спортни реквина един интересен за Желю- зити, ще ви пуанем в салона
ша въпрос: истина е, забеле- да гледате телевизионна гьрогжени за завидни успехи, НО рама, да устройвате танцови
разбирателството между ста.рите и младите не върви. Как забаши...
така да,не могат да се разбиИ заключението беше в то
рат. Та нали воички заедно са
на акция, всички задружно ра ЗИ ДУ*: напред ще може да
ботят на водопровода.
се върви само ако се сплотят
всички
сили — и стари и, мла?
— Може и да се разсърди
някой, но аз ще кажа каквото ди.
мисля — каза М. Гюров. Мла
А желюшани сигурно ще ус
дите се проявят докато ги при
емем в Съюза на комунистите. пеят и в това.
След това тяхната активност
М. Андонов
шира.
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Култура ВВ иросвеша

намери?*
Отговор на статията »Той ли се

Ветерани на нашето учебно дело

ХАРАЛАМПИ ИВАНОВ
пойната все още била в пъВ° разгар, когато през осенлен«п 1044 гоигина между малкото шюшеиш работ!шци ентусиасти в броююградската
п^азия започнал да работи

Много взривно Андонов

■■■

ките ои задължения. Поисках
Като лралодагаии и читател сшш - ^^„даолк^ду^и за ОТГОВОрНО-СТ И ОТ: онези комунеговия предмет, изказани не
нжта, които до вчера гласно
чрез бележки а лрсз тъщ ^ ла
™ -к«.ьрта Т»а с моето
©сити знаахия на учейшци е,
сшшса • се ..намери една кощо беше повод за ш . .
„щ^но“, което.бода журнали
наш са били най-добри.
.
^ събранието бяха ста Аявддао®. Аз
«
Часовете “^“^«„"“ерна крайна гражданска и журнали асаТ?
са ос ош.тчапали с безмерна

2ГЯ ЯЗ» *

” "с-

гдадк

От тогава, с малки прскъс- зултптп
тапа
штм
един член на Съюза на кому- па Птмжгяа^9 ^
у1Ш_ иалжгг, беше д-блжеида севевания, той работи в тази шм■
Л(. домява гражданите обекитадо.
цистотс и пълноправен граж- па СК лоояго з
назия. От миналата година одаат! на нашето общество, от лвдио »а т^м само
Където е личното, другарю
баче е оставил протокола. И\ N
лимайш му правото да осъж- ”
директорът Трайков Андонов? Изяснете се, кого
ма млади просветиш работни
■ 'ся
да от една трибуна (не на ули ^рзттатР^^ нсго
всъщност защищаващ, Обнаци — неотдавнашна! негови удата) иооителите на Своеволие с
^
зассдание аз родвайте изказванията на хо
чеиици. Вместо това,, работи в
:
ро, раздора и крайната неотго
^
це тсаа може рата, за да видят читателите
гимназиалната библиотека и
V»
$
шрмост с които сс опъва само ^^1сжт'
наскоро щс се пенсионира.
кат0 грубо какво всъщност искате. Бива
управлението в оаюшотоучи да ос
ц™юу.1грзаЯ1<ат* ли Вие да давате оценка за
С право може да се каже, чс
СЕОе. „тези лични интереси без фа
Иванов е не само един от найлн-ащс „Моша Пиядс в Димит ^рупюаше^^
то в
старите учители в Босилеградреопрад.
Трайков
и
слабокти!
на
ско, но и един от най-популяр
Познавайки журналиста Ан- колията
Вие
пишете: „Сега се постакръвието
на
комунистите,
кои
"
нмте и най-заслужните за вече
до|НО(в нямах намерение да от
намериха сили да го пре вя въпрос, защо останалите
то
не
тридесетлетната успешна дей
говарям на „репликата“ му, с
Изказах мнението членове на Съюза на комуникоято ме обижда, защото на дотгаратят.
&&
ност на гимназията.
болест трябва стите мълчешком отминаха из
Неговата специалност е биописания
човек
може
са
си,
че
за
тази
_
такива
стъпленията на Гакоз. Нима
мо
да
се
пасм-сс.
От
Андонов
да
търоим
причините
в^Ре‘ са забравили неговото поведе
лошя.
търся
сметка
чрез
съда.
на,
а
не
в
листата,
защото
тя
В трудните предивоенни гозече
ние?“ ' ■
V •
ДИНИ той започнал да следва
Но като гражданин и читател датира не от вчера. Изтъкнах,
тоя предмет на Висшето педачс
според
мине
за
това
поло■
.
трябва
да
знаете,
че има хо
съм принуден да разоблича ле
гошческо училище в Белград.
женйе
е
вое
пак
най-виновен
ра>
които
правят
разлика
меаю забележимите маневри и
Обаче, когато вече бил към
неотгооорнб'
жду
дискусия
и
„.изстъпление“
злоупотреби на Андонов с ав- Трайков, който
края, започнала войната. Пое- _
Пък още* ли яе Ви е ясно, че
Хараладши Иванов
ле завършил задочно, но запо
горлтета на вестник ;,Брат- се отнася и към педагогичес- никой, дори и. членовете на
чнал отначало, защото сграда
• у..
Съюза на комунистите, нямат
И още нещо, което отлича
та и архива на Педагогическо
право
да повдигат паметник
тоя
същински
ветеран
на
ва
то училище били унищожени
■'
на
„миналото
поведение“ на
учебното
дело
в
комуната.
по време на войната, а там
чозек, под който да погребват
Чрез индивидуална работа той
били документите му.
неговите днешни граждански
В неприятните на Иванов редовно изучавал всички ж>:
права. В това общество изгле
спомени от това време са ос ви неща, които са били във
жда Вие още си давате право
танали и онези за тежките по връзка с неговия предмет. Та
да си служите с такива метобои, с които фашистката жан ка'неговите часове винаги би
да
дармерия желаела да го откъс ли -добре подготвени.
.Всеки негов ученик, - който
не от привържеността му към
Щом е така, елате Вие в Ак
идвал неподготвен ое сраму
комунистическото движение.
Общинската скупщина в Ди ник да сс сведат в рамките до
— Трудни за работа бяха о- вал ,а не се страхувал от слаба митровград реши на последна 100 000 динара '—- тази мерка тиаа и гласувайте вм-есто ме. не ^защото според вас .и от вас
ния години — спомня си И- бележка. А бележките, които та си сесия от 11 февруари да се наложи като неотложна.
аз съм деградиран за винаги.
ваиов за първите дни на рабо давал Иванов, винаги отразя се закрият подведомствените
Отборниците
гласуваха
това
та в гимназията. — Бяхме са- вали знанията на учениците.
училища в Бая оки дол и Скър решение като поискаха занапДругарю редактор, такава
— За мен няма по-голяма веница поради малък брой умо деветима учители, повече
ред на учащите се от селата, „реплика“ нито ще-повдигне
млади и неопитни, но същин награда от съзнанието, че се ч епици.
където са закрити училищата авторитета на вестника, нито
ски ентусиасти. Аз препрода га стотина мои ученици завър
ще бъде оказана помощ. Нд ще увеличи броя на абонатиВ
Банани,
дол
в
четирите
от
шили виеше и полувисшо об
вах биология и математика,
училища, към ко те. Надявам се, че няма да
— Невъзможно е да се срав разование са признати специа деления през идната учебна централните
няват тогавашните със сегаш листи. И найнщастлив съм, ко година ще има общо 8, а в йто- ое числят закритите учи- .вземете моя отговор като ,;уните условия, при които рабо гато пи срещам. Веднага не Скървеница — 6 ученика. По лища ще бъдат отпуснати до- рОК по МОрад“, но като мнети гимназията — продължи И успявам да ги позная, но след гози начин поскъпва обучение пълнителни средства за орга ние на дългогодишен читател
•ванов. . Всъщност и в следват кратък разговор дори си при то и разноските за един уче низиране по-дебра кухня, за и разпространител на „Брат
хците няколко години учили-; помням и скамейката, в която ник надминават 250 000 стари квартири и издръжка на уче
ство“.
динара.
щето бе лишено от най-чзенов- .са седели. ,
ниците от другите села, които
Поръката на Иванов към
ни необходими помагала. То
Изхождайки от постановле пътуват.
Томнслав Гаков, гим.
ва нещо наваксвахме с-двойна младите просветни работници, нията на общността по обра
учител Но л. п. 8343
повечето от които в> комуната
работа и усилия.
М. А.
Суп Димитровград
.Иванов още тогава при уче- са били и негови ученици е зованието разходите по учениците създал любов към да. бъдат самротвержни в ра
овоя предмет. .И от тогава вое ботата и да не гледат матерна
Слизайки в града с метрото, което пътеше
до миналата година неговия лния интерес. А това ще посствие неизбежно предприемам почти всяка съ
предмет е бил един от най-по-, тишат с изграждането на ооббота, неволно забелязах непознат човек, който
пулярните в гимназията. Най- ствения си авторитет с обич
изглеждаше, че е във висша степен на нервно
стина биология е много близ- към предметите, .които препораздразнение. Той с ококорени очи зяпаше ня
\
ка до човека, но ако се прело- дават и към учениците,
каква реклама във вагона. Грабнах слушкалите
дава и с любов — успехът не
Тези неща са -сигурна гарани се завтекох към него.
изостава. Така резултатите по ция за уапех.
- Човекът беше висок около 175 см и малко
плешив. Казах, че е плешив и поддържам мне
нието си, обаче някоя си госпожа Мери С. Стърджън, 66-годишна, живуща на „Големия прелез“
Но 4, която се намираше наблизо, каза, че той
Комисията за обявяване и провеждане на конкур
не е плешив.
си за директор на Центъра за култура и забава в Ди
— Ще ви позная плешивостта от пръв пог
митровград
.
•
лед — каза госпожа Стърджън. — Цялата ни
фамилия, е • плешива. Баба Финч говореше, че
обявяла
нлещивостта се явява от прекадена набожност,
Моят.Фред оплешивя на 22 години,а чичо Хомер
КОНКУРС
обича захаросани домати. Този господин не е
плешив.: Само челото му е високо.
ЗА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТЬРА ЗА.КУЛТУРА И ЗАБАВА
Аз твърдях, че имам двадесет години прак
В ДИМИТРОВГРАД
тика и';че това не е случай на високо чело. Това
V
е ясен случай на плешивост и малко ме интере
сува кой какво мисли по този въпрос.
Кандидатите трябва да изпълняват следните ус
Пациентът, когото отсега ще наричаме гос
ловия:
подин беше 44-годишен и едно от десетте или
петнадесетте деца в семейството на родителите
— да имат всише образование
си. Неговият дядо по. майка е воювал в граж
данската война; но> тъй като участвувал само *
— да са проявени дейци на изкуството или кулдве сражения, започнал да .скучае и найуснал ар
-- турни работници.
мията. Майката на пациента боледувала от бо
лестта, на Хсткин, от болестта-на Поъи от боле
Заявленията и съответните документи за- образо•V
стта на Александър Детвайлез. Била е заверя
вателния ценз и другите условия по конкурса се по
вана
и за болестта на Л?цгс, но не я хванала.
дават до Центъра за култура и забава в Димитровград
.. Зениците на пациента реагираха благоприя
■Ь«Рв«г огледай, от публикуването на този конкурс.
тно на. светлината. Прекарал няколко обикнове
ч
•ПС“
ни детски, болести: дребна шарка на 37 години,
!' скарлатина на 38 и магарешка кашлица на 40,
:.ч
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ЗАКРИТИ ПОДВЕДОМСТВЕНИТЕ
УЧИЛИЩА В БАНСКИ ДОЛ
И СКЪРВЕНИЦА

НАЙ-БЛЯСКАВИЯТ
УСПЕХ В МОЯТА
КАРИЕРА
Разказ от Френк Съливен (САЩ)

.БРАТСТВО * 20.‘ ФЕВРУАРИ 1970

култура ★ просвета м изкуство » култура » просвета * изкуство

Бъдещата професия
на децата
Въпросът за правилното
професионално ориентиране
всъщност е въпрос за мястото на човека в производството. Този въпрос има две страни
обществено -икономическа и психологическа.
При избора на професия
оообено голяма роля ипрае се
мейството и по-специално лич
ното убеждение на родителите.
Често те допускат много су
бективизъм, като надценяват
качествата' й възможностите
на децата. Всеки баща или
майка тграши тава, разбира се,
от най добри родителски чув
ства:;—1неговият син или дъ
щеря- да постъпи в по добро
учебно заведение, за да бъдй по-добре в живота. Незна
чителен е броят на родителите, ''които решават този въпрос, като ИЗхрждат от коикретната Подготовка и възмоокности на Д?цата си. Главното опоред много хора е детето''„да влезе“ в едно или
друго учебно заведение, та до
ри и с помощна на ходатайства и връзки; Олед като сд
окаже обаче, 'уе ученикът не
притежава необходимата науч
на подготовка/' нито навик за
самостоятелен труд, няма ин
терес и възможности да се
справи с конкретните задачи и
получава слаби оценки, започ
ва семейната „трагедия“. Но
тези „трагедии“ не остават са
мо в семейния кръг. Не са ма
лко случаите, когато младеж^
или девойки завършват едно
училище, а започват съвършо
но друга работа. Такива хора
все не могат да си намерят мя
сто в живота, страдат от чув7
ство на неудовлетвореност и
прнякога предизвикват затруд
нения в производството.
Задачата на родителите се
състои именно в това — да
наоочт своя сия или дъще
ря дъм, един цли друг клоц
на знайията, където гИ при
вличат действителните интеррои, към професия, в която
те напълно ще изявят своите
лични качества и възможно-

сти, ще бъдат най-полезни за
обществото,
За да стане всичко това,
важно е калето родителите,
така и учениците да познават
отделните видове професии,
При някои от тях например
преобладават ръчните маяипулации. Необходими са бързина, точност, ловкост, коор■ динираност на движенията,
Професиите, овързани с меха
иична обработка на материа
лите, изискват пък точност на
зрителното възприемане и пра
^етическо-техническото мисле
не. При автоматизираните пра
изводства, свързвани с настро
йване на механизми, с измер
ване и контрол, е необходимо
техническо мислене, добра ра
зличителна способност при въ
злриемане на сложни координащшнни движения и т. н.
Затова трябва да се нровеж
дат широки консултации по
едни или други въпроси, овър
зани с дадена професия; да ое
водят съвместни разговориза
индивидуалните влечения и
Способности на ученика, да се
работи отрано за формиране
на определени професионални
интереси у него.
Н. Григоров

ДИ—1

ИЗРАЗ НА
БЛАГОДАРНОСТ
на митничарите, ученическата музика начело с Георги
Шукарев, на членовете на лк>бигелския театър „Христо Ботав", на всички димитровградчани, които участвуваха в погребението на тленните останки на моя съпруг СТОЯН КАСАЛОВИЧ изразявам крайна
благодарност.
..
Съпруга Мария и мно
гобройните близки й
познати в Димитровград
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От 7 до 13 май близо сто
югословенски ученици ще уча
'Ствуват в работата на втория
международен конгрес за бал
канология в Атина. Нашите учеяи ще участвуват 6 95 отчета — доклади и съдоклади. Ор
гадизатор на конгреса е Международното сдружение за про

!^П)аяТнТ^астешащге. Това е последствие
косгйто си
от модата, кояйто
си наметнахме: джаз, танци.
лудост за пари, евтини разсечения
Американците са предразположиш и
ливост. Вие, да кажеме, си
си въобразявате, че са_
белките,
които чувствувате. Скт,
мо, вие усещате I
—
добавих,
поправяйки
му очилата,
пи човече
__хиляди. При мене идват
_такива като вас има
болки са много по-големи
стотици хора,
оправяйки
му вратовръзкаот вашите — казах,
та.

- Оня човек, който слезе иа Л^"*?**
сетата улица", е касапин й знаете ли от каква
се страхува от остри пре
«рми» за тази
дмети.
друг човек,
човек, които
който се
се
ти. Освен него лекувам и ДРУГ
пространство, примерно
страхува от затворено
от метрото, от тунел или от препълнено кино...
Това се нарича клаусгофобия, гьй като за нея
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учшане на Югоизточна Европа
(със седалище в Букурещ), чииго членки са всички балкански страни и ония, в които
балканологията се изучава отделио (СОСР, САЩ, ГФР, ГДР;
Унгария, Чехословакия, Полша и др.).
Основна тема ще бъдат ак-

устройват подобни събрания.
В работата на семинара са
участвували 36 председатели
на местните организации на
Социалистическия съюз, 10-те
членове на Изпълнителния от
бор при ОК на ССРН, а в края
на оемикара ,когато се говори,
за най-актуалните външно-политически- събития, участвуваха и членовете на Стопадохополитическия актив при ОК
на ССРН.
М. А.

няма по-сполучливо име. Да, медицинската нау
ка ужасно напредна. Извънредно е разпростра
нен и страхът от полудяване. От какво мислите,
че можете да се побъркате?
Той с трепереща ръка посочи рекламата,
която изтъкваше добродетелите па известна мар
ка яка.
„Крехка, здрава, бяла, елегантна!" — кре
щеше рекламата.
— да — казах, — нагласявайки му презрам
ките. — Какво от това?
— С мене е свършено — простена той. —
Не мога да го произнеса. Божее, не мога. Отдведете ме!
— Тихо, момченцето ми — успокоявах го.
— Ти можеш да кажеш, ча можеш. Ти имаш са
мо малка психоневроза. Страдаш от паническа
истерия. Трябва редовно да правиш гимнастика,
изобилно Да се храниш и да спиш осем часа
дневно. Сега се опитай да прочетеш рекламата.
— Рекъха, зварда, ябла, леленангте на —
поизнесе той и плачейки отчаяно, закри лице в
шепите си.
— Опитайте още веднъж — вежливо го подканих.
_ Излишно е — изхлипа той. — Още от
„Дайкманова улица" се опитвам, но не ми се
удава.»
— Хайде, хайде, бъдете мъж — окуражавах
го. — Приготви се, виимаиие, започни!
— Ръха, драа, ялаба, креленагуиатана — из
вика той и от очите му шурнаха сълзи.
Извънредно странен случай. Попитах го ка
кво е сънувал миналата нощ. Каза, че тази нощ
не е спал.
Констатирах подчертан Едипов комплекс, ми
слех, че зная как да му помогна. Ще му привода пример, а останалото ще предоставя па сугосцията. Сугесцията е велика сила.
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СЕМИНАР ПО АКТУАЛНИ ТЕМИ

(Продължеиие от 1 стр.)
ване ,ко.муналното предприятие „Услуга“, ветеринарната
станция и др Водиха се изчер
пателни разговори по елецифичните проблеми на тези
трудови организации и мерките< които трябва да се препри
вмат занапред за подобрение
на работата им.
Общо впечатление е, че семинарът е бил твърде успеШен и бе предложено задап«рзд даа
годацшю да се

■т
понеже
неговият син Ейлв, който сега започва
тринадесетата година и е умен като старец, бо
ледувал от магарешка кашлица на петата и още
веднъж на осмата година, за по-сигурно.
_Непременно трябва да видите сина ми
каза господин X. — Той е просто уникум. Има
радио и всяка нощ хваща Дъвънпорт и щата
Охайо. Миналата година Ейлв имаше сто шести
ци по география. На ръст е около метър и по
ловина, свеглокестеняв, с къдрави коси, луничав, с изяъкнати зъби и последния път са го ви
дели в синя памучна риза, с кърпени панталони,
без обувки и чорапи чак на другия край на Аме
рика.
'
— Ако бях на вашето място, никак не бих
се страхувал — казах на пациента. — Мога дории без подробен преглед да ,ви У^ря- ^е в -

М^
1 1—

туални въпроси от всички области на балканологията — ис
тория, лингвистика, фолклор
и изкуство,
. Между многобройните отче-;
ти на югославските учени оообено внимание ще приалечр
темата: Проекти за балканска
та федерация през XIX век*
Авторът на този доклад е Ди
митрие Джорджевич, висш на
учен сътрудник на Балканоло
жкия институт в Белград. Отделни доклади ще изнесат Ц
д-р Радован Самарджич, д-р
Радослав Папичич и д-р Драгад Гарашанин всиш научец
сътрудник на Народния музей в Белград,
Във вр ьзка с конгреса, Балкашлеонкия институт в Белград (основан през август ми-:
налата година) ще публикува
първия брой годишник под на
звание „Балканика“, в който
щг бъдат публикувани Й някои конгресни доклади.

— Слушайте ме — казах му — и ще видите
колко е просто, когато се освободите от инхибицията. — продължих с еластичен глас: —Хръ
ка, авард, абялял, връгелантана...
Странно, тове е последствие от сугеецията.
Той всъщност прехвърли част от неговата исте
рия и върху мене.
— Извинете — казах, — ще се опитам отно
во: акахър, дра.взда, ябяляб, връгетанал ...
По дяволите!
Върху устните на господин X. заигра слаба
усмивка. Пулсът му се оправи, потенето се нор
мализира влажността спадна на три и тридесет,
Той вече можеше да глътне малко горчица, ча
ша вино, яйце и два-три котлета.
— Сег.а пак ще се опитам — казах му. —
Внимавайте. Този път ще успея. Уви, не успях.
Господин X. сърдечно се смееше и положе
нието му значително се по-добри. Той си спомни, че е бил във Вашингтон точно в днея, когато президентът Хардинг е встъпвал в длъжпост.
— Така е — каза той, — трябва да се осво
бодите само от пагхоаеврозата и внимателно да
четете: Слушайте. Крехка, здрава, бяла, елеган
тна.
Бях възхитен. Пътниците се тълпяха и при
знателно се ръкуваха с мене. Някои ме дигнаха
иа рамене и запяха: „Този доктор много е добър". Обаче вентилаторът ми грабна шапката.
Когато се опомних, минаваше вече полунощ. На
млрахме се на „242 улица". През това време ми
бяха откраднали часовника, чаптата и портмоне
то; в което имаше всичко па всичко едии долар
и четиридесет целта.
Лечението на господин X. смятам за един от
най-бляскавите успиш в моята кариера.
От английски: Петър МИЛУШЕБ
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Цифри и факти

в

КОЛКО ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ
ИЗНАСЯМЕ?

МИНАЛОТО

налата година. Износът на коне е увеличен с б7°/о, на хмел
— 29%, на свинско месо —
22%, на говслодо месо — 7%,
Миналата година сме изнесли
по-малко царев1ица (намален и<;
то е с 20%, говеда — с 14 /о и
на оушени сливи 66%. Наймного износени зомсдслспсц
продукти имат ОР Сърбил и
Хърватско — общо 64% от ЦЦ
лиз износ. СР боа 1а и Херцсгонила, Черна гора и Македо
ния участвуват общо с 16,8 /о;
а Слсшсмия е 18,7°/о.

Миналата година стокообмс
нът с чужбина с бил изоъюрсдно успешен. Общата стой
ност на вноса и износа възлиза на попече от 45.124 мшгио
на динара, В този стокообмен
значителен е бил износът и на
земеделски продукти.
Според още непълни оведения стойността на изнесените
земеделски продукти възлиза
на 2.882 милиона динара, а то
ва е с 9°/о повече в сравнение
е 1968 година. Ето къде изио■сът е бил по-гол ям от по-ми

Коренна промяна в начина
хранене е настъпила в напа х* „
у VIт шче когато бичалото на XVII век, ко!аго ои
.па открита вилицата. Дотогава
са се хранили просто с пръсти
По и при това с трябвало да
се опазват известни правила:
Да ос взема месото само с три
■пръста и да не сс пъхат; а устата много големи късове.
до XVII век събирането на
хората около трапезата с стаптло със звуците на лоеджмйски рог. На челно място с сядал домовладелецът, до него
- жем му. Слей тях в „«лецттателан сол — лоугитс чле*
К ™
т.рмиздссет обядващи на една маса се
площ. Почвата е бедна, ио е с омятало за нещастно преддобро обработване този стопа знаменовапис. Воички съдонин е успял да постигне роко- ,ве с храна бИЛц поднасяни за
рдно производство и да пот- ,крити д0 средата на XVII век
върди мнението, чс и слабо- всички ядели супата от един
продуктивни ниви могат да да 0бщ съд в много случаи и с
датдобра реколта. Този човек ОД1На лъжица, която се прее добър овощар иживотно- давала от ръка на ръка.
Мъчно можем да си предста
въд.
вим вида на храните, поднася
ни на оредновековните трапези. В 1458 година Фуаският
■граф устройва пиршество, на
което бил понанен ' кралят:
Първом било поднесено пече-;
но с бяло вино и подправки;
поеше — пастети от угоени пет
ли със шумка и седем вида су
■И Дунав прави огромни ще- га1 храната е била сервирана
ти. През последните тридесет в оребърни съдове, сменявани
■години е отнел на хората по при всеки вид храна. Като тре
то били подесени печени фа
бреговете му над 1000 милиар зани,
лещарки, питомни зайци
да ст. динара. Морава също пауни, чапли, млади гъски, бе
носи на една година, когато и- каси, лебеди, диви патици, ме
ма силни наводнения около с° от сърни, елени и други,
84 милиарда ст. динара. Спо Четвърто: одри и дребни пти
ци. Пето: торти, кремове, заред специалистите едногодиш харесани портокали и лимони,
ните щети, които правят наши Червено вино. Последно: слад
те реки възлизат на повече от ки и захарни изделия, напран е
ни като лъвове, лебеди, елени
200 милиарда динара.
и други животни.

ТРИДЕСЕТ ТОНА КАРТОФИ ОТ
6 ДЕКАРА
Някъде се произвежда и по
вече. Но на ниокопродуктиина
нива да се произведе такова
количество е овоеборазен ре
корд. Димитрие Познановиц
от село Косйерич миналата го
дина е успял да получи триде
сет хиляди килограма карто
фи от една нива е 6 декара

ОГРОМЕН ДАНЪК НА НАВО
ДНЕНИЯТА
Нашите най-големи реки Ду
нав, Сава и Морава поне засе
га ни носят изглежда повече
вреда, отколкото полза.
През 1964 година Сава нап
рави големи беди в Загреб. Около 4.200 жилища бяха теж
ко повредени от водната сти
хия а 205 предприятия бяха
принудени да преустановят за
■по-дълто време работа. Общо
направените щети бяха преце
неии на около 80 милиарда ст:
динара.

Голямо значение е било при чен хляб
давано на начина, по който е или тосте .
^
била разрязвана храната. Ю ои думата „тосг . ирез
лу1
ишш;
' „прпиплия век бил възстановен римският
ва б ;
р ^
плс- обичай да се пие толкова пънаука за п -<
‘ ‘ . ' ти за здравето на домакинята.
ри, дори за
® значение холкото са буквите в нейното
ласа кръв. Същото значел ид
сс е придавалои па изкуствоиме. хоанел бедният
то да се белят плодове. През
Аш^е
1662 година е било издадено
ръководство, по десет начир хоанел главно с
със съответните рисунки. Ябъ
СС0*ж ™от п^ С
лкитс сс белят, според това
каша в стомаха са ос
ръководството, по десет нам
к(^ОЖ!7авали“ гооба господен
на, крушите - по 18, порто- воо°^™
катште -- също „о.18 а лимо *%%%%%%
дьитс — по 12. 1 ллодовслс ^
поднасяли на такива огромни •ар»™.
пирамиди, щото в някои слу- ^ДЕИ
0т 0н<^а далеадо
чай се налагало да увеличават
'
ПГТзн»пЛумят1
височината на вратите, за да време у нас е останала думата
стане възможно внасянето им „просеяик , която днес се дав залата.
, ва на царевичника. Царевица' За да могат, гостите да се за- та. и картофите идват в Евробзвляват, по време на обеда па след откриването на Аме. били създавани различни раз- рика.
влечения. Карл Велики нареж
Квасеният хляо е известен
дал да му четат религиозни отдавна, но хората продължапроизведения. На граф дц ват. да ядат пресен, безквасен
Фуа пеели весели песнички,
хляб. Той получава широка уПри ечяната на различните 'потреба тогава, когато добива
видове храни били давани пре . широка употреба и бирата, за
дставления и пантомими, нари щото бирената мая започва да
чани „интермедии“. По време се употребява за подкваса на
на един банкет, даден през хляб. През 1660 година френ1738 година на Крал VI, било ското правителство направил^
представено завладяването на предложение на Медицинския
Ерусалим от Готфрид Булбн- факултет в Париж да проучи
■оки. В 1389 година на банкет дали не може да бъде по-доб
по случай отпътуването на И- рен хлябът чрез прибавяне в
забела Баварска от Париж би него на бирена мая. Учените
ла представена обсадата на професори се занимали'и отго
порили на правителството: биТроя от гърците.
Обичаяат да се пие „за здра рената мая е отровна и затове“ бил много разпространен, ва не трябва да се употребяЗапазени са разкази за Ма- ва за приготовление на хляб.
|рия Стгоарт. В нощта преди не . Въпреки мнението на тези
йното екзекутринае тя събира професори от седеменадесена вечеря всички свои слуги и тия век народът почнал да
пие поотделно за здравето на яде хляб с. мая-и не'се отро■всехи. В много случаи в чаша. вил.
та- ое поставяло- късче препеЕ:- Г.
:V
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КОЛУМБ СЪОБЩАВА: „В АМЕРИКА ИМА
АМАЗОНКИ!"
-

Легенди
ИЛИ истини

Нова глава в историята на амазонките започва с
откриването на Америка. Още по времето на първото
си пътешествие Колумб узнал. от жителите на Антилските острови, че в съседство с тях има остров, насе
лен само с жени. Колумб бил силно изненадан от този
разказ. И с право. Оказало се, че на една земя, за чие
то съществуване може би само са предполагали, е доб
ре позната древната легенда за амазонките, така мо
дерна в Средновековието. Интересът си към острова
на амазонките Колумб отразил и в много записи в ко
рабния дневник. Според индианците островите Матинино (Мартиника) и Кариб (Доминика) били населени
само от жени. Дали това е така, Колумб не успял да
провери през първото си пътешествие. Но по време на
второто си пътуване до Америка той отново си спом
нил разказите на индианците. Когато испанците слез
ли на осров Гваделупа, туземците-жени ги посрещнали
с енергична съпротива. Испанците успели да пленят
десет амазонки и три деца. Една от. плепничките, „ка- сика", или „госпожа", след отчаяна съпротива съобщи
ла, че островът принадлежи
на жени. Записът в кораб
„
.
ния дневните гласи: „Адмиралът мисли, че тези жени
имат същите обичаи, каквито се разказват за амазоцките, и че именно този остров са сочели индианците".

Съществували
лиса
амазонките?
■?"

-

ЗАНАЙ И НЕЙНИЯТ СИН СКАНДЕР
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Още древните гърци са сочели, макар с известно
недоверие, и Кавказ
за родина на амазонките. Досега
не са открили литературни
източници.
основание за такова предположение. ОбачГприрмкоп

.

ките на някои гробници археолоците открили наред с
женските накити наконечници и стрели, железни но
жове и части от медни брони. А руският пътешестве
ник и писател Каразин при едно пътуване в град Чимбай, днешна Каракалпакска автономна област, научил
от разказите на една неграмотна старица романтична
та история на амазонката Занай. „В далечни времена
разказвала старицата — по тези места имало могъ
що ханство. Столицата му се наричала Самирам и била
разположена на недостъпна височина. Жена, по име
Занай, управлявала ханството. И всички сановници, ми
нистри, съдии, свещеници и войници били жени. Те
ходели на лов и война, а мъжете седели в къщи, занимавали се домакинството и отглеждали момченцата. Момиченцата живеели заедно в: дома на Занай. и.,
там се възпитавали общо,- От новородените момченца
по жребий избирали едно на всеки сто деца; а останалите хвърляли на дивите зверове. Дошло време и За- •
най да има дете. Една сляпа старица й предсказала,
че ще роди момче и то ще погуби ханството. Решили,
ако наистина се роди момче,, да го хвърлят напрано на
дивите зверове. И наистина родило се момче. Дожаляло на Занай да убие рожбата си, подкупила прислужииците, те скрили детето, а съобщили на народа, че
се е родило момиченце. Занай нарекла сина си Скандер. Растял той тайно, а сърцето му се изпълвало с
ненавист към жените-подтменици. И когато пораснал,
раз унтувал мъжете и ги повел срещу вековния ред
в. ханството. Завързал се бой, в който победили обу
чените във военно дело жени. Събрал се великият съд
и осъдил Скандер на смърт и тъй като престъпле
нието било много тежко, лично Занай трябвало да изНИ пРисгьДата- Но как да вдигне ръка срещу своя
ош? Затова ли го е спасила, затова ли го е крила тол-
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ТРЪНЛИВ път до
ЛЕКАРСКА ДИПЛОМА
* Студентът от трета го
дина Любен Алексов сам си
обезпечава пари за следване.

Цветанка Петрова

Миомир Панов

Анджелка Живковия

Тодор Василев

Васил Борисов

Впечатления за производствения труд

По-близо до живота
И тази година учениците от
гимназията „Йооип Броз Тито“ в Димитровград прекараха по три дни на работа в
предриятията.
Забележмхме
няколко изказвания на учениците за производствения
труд.
%
ЦВЕТАНКА ПЕТРОВА, ' Пв
клас ;
— Тази година за втори път
бях на работа в производство
но. Работих в кожара „Братство“ в с. Желюша. Нося найхубави впечатления оттам. За
познах ое- с производствения
процес в предприятието. Макар че работих само три дни
— добре се запознах с проце
са на производството, защото
благодарение вниманието на
ръководителите в „Братство"
посетих и другите цехове в
предприятието.
.—V,
* *Л Лл
МИОМИР ПАНОВ, 1Уб клас-.
— За четвърти път съм на
„практика“. Мога да кажа, че
производственият труд е от го
ляма полза за нас учащите се.
Той ще ни помогне по-лесно
да изберем бъдещата си професия.
Миналата година бях във „Фабрад“. Тук ми се удаде възмо
жност да свържа теорията с
практиката. Бяхме учили как

се обработват метали. Във фа- Предприятието има хубав рабриката това нещо видях и на ботмически стол.
практика. Тази година рабо- .
тих в комбинат
„Димитров-)' ИВАНКА АЛЕКСОВА, 1Уа
град“. Работих в транспортния клас:
цех. Мога да кажа, че съм до
— Работих в тъкачния цех
волан от организацията на ра- на „Услуга“. За пръв път бях
ботата там. Имах възможност в производството и там научих
и подробно да се запозная с много. Работих на няколко
производствения процес в ос- производствени „операции“ и
таналите цехове в предприятц много съм доволна от научено
ето. Най-голямо впечатление то и видяното.Шефът на нроми остави цеха за производ- 1изводетвото ни даде възмож
ност да се запознаем с тънко
ство на гумени нишки,
стите на производствения про
цес и на всички наши въпро
АНДЖЕЛКА ЖИВКОВИЧ,
си и запитвания ни отговори.
Пб клас:
— Аз работих в конфекционното предприятие „Свобода“.
ВАСИЛ БОРИСОВ, I® клас:
— Аз бях на „практика“ в
Моите впечатления от произв-одсивелия труд са най-хуба- „Циле“. Баща ми е дърводеви. Работих в крояшкия цех, лец и затова имах желание да
Видях какво е и рационализа посетя трудвоата организация,
ния на дело. Оега имам малко в която работи той. Работих в
по-друго отношение към про- тапицерския цех. Майсторите
изюодегоеките работници. И ни помогнаха бързо да се
„включим“ в производството.
техният труд е хубав.
Добрата организация на проТОДОР ВАСИЛЕВ, Шб клас: иаводството е важно условие
Работих в комбинат „Димит- за изпълнение, на плана. В
ровград“. Работих в цеха, кой „Циле“ се работи по норми,
то произвежда технически сто Затова по-сърчпите и по-усърки и части за Електро-нната дните работници заработват ц
промишленост в Ниш. Сега мо повече. В производствения про
га да кажа, че зная какво про цес на практика „проверява
ме наученото в. училището.
извеждаме в родния град.
Условията за ^производство в
М. Андонов
са добри.
„Димитровград

♦ Постоянен работник
на Студент-сервиз и проявен
обществено-политически рабо
тник във факултета.
♦ Любен поръчва:: „За
всичко има време!"
Любен Алексов от с. Смиловци .завършил гимназия в
Димитровград през 1965 годи
на, си е поставил за цел да ста
не лекар. Сега следва трета
година и неговата'упоритост В
ученето предизвиква
уваже
ние от страна на неговите колети. Той е принуден сам да
си обезпечава пари за следва
мето защото има стари родители в Смиловци, които не са
в състояние да му дават 50
хиляди динара месечно, колко
то му трябва за книги, кварти
ра; храна и облекло.
Любен сам прибавя тези сред
ства. Как успява да работи и
да дава изпитите на факулте
та?
— Нямам стипендия. Помолих в някои димитровградакц
предприяти и в общината, но
ми отговориха отрицателно.
Трябваше да се завърна на се
ло, или да продължа следва
нето. Избрах второто, Може
би голямото ми желание да
завърша медицина ме кара да
издържа всички трудности.
— Къде най-много си рабо
тил?
— Найнмного в Студент-оервиз. Понякога работя частно,
но Студент-сервиз ми обезпеччава работа за по-дълго вре
ме. Работил сам като коядуктор, сервитьор, разносвач на
мляко, инкасант, общ работ
ник.
— Колко изкарваш на месеца и колко ти е нужно да след
ваш?
— Колкого изкарвам толко
ва похарча. Но винаги смятам
да имам за най-основното —
квартцрата и храната. Месечно изкарвам до 45 000 динара,

цу1ГиууууууЧ>,>>.............................. ..
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кова години? Признала си Занай всичко и след това се
самоубила. А мъжете сякаш само това и чакали. Граб
нали оръжието и провъзласили ,Скандер за хан. Та
ка сложили край на женското царство .
СЪЩЕСТВУВАЛИ ЛИ СА АМАЗОНКИ?
От всички краища на света една след друга леген
дите ставали достояние на средновековния европеец.
Оказало се, че амазонки са живеели не само край Фер
модонт, както писал Херодот, или на Кавказ, както
със съмнение съобщавал Страбон. Чудновати разкази
за амазонки имало и в Азия, Африка, Америка, Океа' ния. Как да се обясни това? Излиза, че амазонството
а повсеместно
не е било някаква изолирана проява.
явление. ...
а обясни про
Пръв, и то твърде наивно, се мъчи да
изхода на амазонките френският историк Теве. В съ
щност Теве не отговаря на въпроса кога наи-налред
икъде са се появили амазонките. Той приема за ис
тина съобщението на девния историк Диодор Сицишш
ски, че амазонките са участвували в Троян асата воина.
__пише Теве — и Троянската
„Когато Троя паднала
война завършила, амазонките се пръснали по целия
свят. Затова именно от всички краища на света в Ев-

“«Г™ф°и
Хумболд, който неведнъж по време на пътуването сив
Южна Америка слушал от местните жители различни
амазонки, дава много по-вярно и точно об
истории за
яснение за възникването иа амазонството. Той смята,
че векове наред жените в много племена били измъчва
оскърбявани. Понякога те въставали
ни, обиждани и
безправие, напускали домовете си и
срещу вековното
• ^
БРАТСТВО

създавали самостоятелни гнезда, където живеели во
лно и щастливо. Но и това обяснение оставя неразре
шен въпрос наистина ли са съществували амазонките,
или многобройните легенди са само фантазия.
В наши дни мпенията на учените по този въпрос
са твърде противоположни. Някои учени, като напри
мер Хешшг, отричат изобщо съществуването на амазонството. Те смятат, че многобройните истории за
„щастливи острови", населени с амазонки, са в същ
ност своеобразно допълнение към доста често среща
ното физично явление „фата-моргана". „Фата-моргана"
с познато добре на жителите по крайбрежията. На
тях понякога им се струва, че навътре в морето виж
дат остров .често пъти различават и очертанията на
града в този остров, с кули, сгради и други постройки.
Хешшг смята, че именно това явление и фантазията
на жадния за по-справедлив живот човек са създали
многобройните варианти на известната легенда.
Повечето учени обаче смятат, че амазонството е
безспорно историческа реалност и намират обяснение
то му в учението за матриархата. На този етап от ра
звитието иа човечеството, когато юе е наложило господ
ството на жените, е възникнало и амазонството. Затова
то е универсално явление за миналото на цялото чо
вечество. Известният учен и създател на учението за
матриархата Бахофен пише: „Амазонството се корени
ие в особените физичеаси или исторически отношения на определен народ, а в състоянието на човешкото
съществуване въобще. Ето защо явленията на амазон
ството са вплетени в произхода на всички народи, тъй
като те е своеобразен социален преврат, извършен от
жените".
МАГДАЛЕНА ИСАЕВА
(сп. „КОСМОС")
1
I

Това ми е достатъчно. Кварти
ра плащам 15 000 динара.
,
Любен Алексов винаги гово
ри, че всичко може да се поспипне, щом се работи. Имало
е дни, когато спи ло 4—5 часа. Често пъти с костдукторска
чантичка отива във факултета
на лекции. Много пъти е зас
пивал с книгата.
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Любен Алексов

Другарят Алекоов е и акти
вен обществено-политически
работник на факултета. Той е
добре приет от студентите.
Преди известно време е из
бран за председател на Съюза
на студентите от медицинския
факултет и е член на ръковод
ството на Университетския ко
митет на Съюза на студентите.
)
— Организацията на студен
тите много работи за матерна
лната сигурност на студентите,
които нямат достатъчно сред:
ства за следване и ,сме постиг\нали успехи. ■
*
Пътят до лекарската диплома на нашенеца Любен е действително трудно. Като студент и деен младеж той заслу
жша да му ое помогне поне
през последната година на сле
дването. Може би ОС
Димитровград или някое предприятие.
Той напълно заслужва това.
това...
Б. Николов

Младежта против
деформациите
Младите са против воички
деформации — бе казано на
неотдавна състоялото се засе- •
дакие на
Председателството
на ОК на Съюза на младежта
® Сурдулица, което разгледа
материалите за деформациите
в работата на самоуправителните механизми в сурдулишка
община.
Тези материали, изготвени
от група представители и спе
циалисти от скупщината на
СР Сърбия бяха вече разгле
дани от другите общественополитически организации.
Вешено е ОК на СЮМ да
изготви план за запознаване
на младежките активи с тези
материали, както и да се изго
по които ще ое разисква на
твят съответни заключения,
предстоящия събор на общо
ствено-политическите органи
зации, които също ще изготват заключение. .
,
Заседанието реши в култур
ния дом в Оурдулица да се
организира среща на сурдулишката младеж с ръководните
хора от Сурдулишка община,
на която да се беседва за прбб
лемите на младите, които тря
бва да се решават.
М. В.
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Карикатурен екран

Злободвевка

Благородно съревно
вание

*
вт<

Верният (Приятел —
сърце и трето око.

Те стоят един срещу друг.
И двамата са кротки и мили хорица.
С очила.
И'колеги.
Съревновават се.
Съревнованието им е доста отдавна.
Има-няма два-три милиарда годиш!.
Отначало напред излезе тоя отдясно. Бавно и къртовскн, с кротка уемпвчица зад очилата си, той засади дръвце след дръвце цялата планета.
Благодарение на него от нула цяло нула нула н
една хилядна процент кислородът зае двадесет процента от въздуха, като избута на заден план въглеродшш двуокис.
А благодарение на кислорода пък по планетата се
разпълзяха разнимити'динозаври, пронтозаври, плсистозаври, шебецн, птеродактили и накрая — закупчи
ци, маркшайдери и секачи.
Докато траеше цялата тая работа, тоя вляво си
траеше. Два-три милиарда години си седеше кротко
на столчето, препичаше се па слънцето и пееше:
— „Хъкала й Донка престилки ..
Най-сетне погледна часовника си и рече:
— Свърши ли?
— Ами галиба свърших — каза тоя отдясно.
— Мерси — каза тоя отляво и като запретна ръ
кави, започна да сече.
Тоя отдясно се изсмя. Да сече, да сече — каквото
и да отсече — пак ще остане. На едно отсечено дърво
— ще изникнат десет.
Облегна се на стола и замижа.
Поммжа съвсем малко — към стотина години.
Какво са стотина години в сравнение с такова пар
че време като два-три милиарда години?
Но когато се стресна от замижаваието, ахна.
Той беше забравил една съвсем малка подробност.
Той беше забравил, че покрай динозаврите, бронто
заврите, плеистозаврите, шебеците и птеродактилите
кислородът, създаден от растенията, бе подхранил и
човешкия мозък.
Милиарди клетки, които бръмчат, пулсират и ми
слят, мислят — какво аджеба, да измислят.
А бяха измислили машините, които ревяха из пла
нетата, събаряха, сечаха, раздробяваха и превръщаха
едрите горди дървета в шкафчета, скринове, щайги и
амбалаж за стъкло, месело мляко и мармелад.
А. той — тоя отдясно, този, който от два-три ми
лиарда годиш! бе садил дръвче по дръвче, си беше
останал със същата допотопна техника — дръвче по
дръвче.
Садиш го с ръка, па го чакаш стотина години да
израсне и даде плод, та да може ю<г ,тоя плод пак да
посадиш друго дрвче.
Съревнованието продължава___
Интересно — кой ли ще победи?

*
Езиците се карат, юмруц
со бият, главите — патят.

*
Глупакът винаги ни прш
ва ония качества, които пи
жапа сам.

*
Умният говори каквото 31
глупавият не знае какво г(
ри.

*
И до днес най-много кр;
поетите и богатите. Пър
крадат чужди стихове, вто|
— чужди пари.

*
Силата на детето е в плача,
силата на крадеца — в л% кат
та, силата на глупака — в тът
лчанието.

*

*
— Коя подправка е пай- кусна?
— Гладът. С него всяко
не е вкусно.

(В издателството на „Младинска книга" от Лю ляна
излезна книгата ОГОЛЕНИ МИСЛИ на словенския са' ирше
Жарко ПЕТАН. Публикуваме няколко мисли от тази к ига).

вде

*
ИМПОТЕНЦИЯТА Е НАЙ-ДОБРАТА ФОРМА НА КОН
ТРАЦЕПЦИЯ.

*
Запитали едш1 лъжец:

*

— Казвал ли си истинатг по
не .веднъж в живота си?
— Ако кажа: „Казвал сг м ,
ще излъжа още веднъж.

ПИТАХА МЕ ЗАЩО ПИША САТИРА. ОТГОВС РИХ:
„ЗАЩОТО С ПЕРО, ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, НЕ МОЖЕ Д?
СЕ
СТРЕЛЯ !"

*
НАЙ-НАДЕЖДНИ СА МЛАДИТЕ КАДРИ СЪС С ГАРИ
ИДЕИ.
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ЧОВЕКЪТ СЕ УЧИ, ДОКАТО ИМА МЛАДА УЧ1 1ТЕЛ-

*
КОЙТО СЕЕ ДУМИ — ВНАСЯ ПШЕНИЦА.

*
ИЗНОСЪТ НА МАРКСОВИЯ „КАПИТАЛ" Е УСЛ >ВИЕ
ЗА ВНОС НА ЧУЖД КАПИТАЛ.

от

„ПОЛИТИЦИТЕ трябва да (бъдат толкова честш за
да могат хората във всеки момент от тях да купят с' ши
коли".
Торитон Дайлдер
американски писател

*
АКО НЕ БЯХА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ЯВЛЕНИЯ, Г ОЛОЖИТЕЛКИТЕ ДРУГАРИ ЩЯХА ДА ОСТАНАТ БЕЗ РА ОТА.

*
ПОЗНАВАМ ПОЛИТИЦИ, КОИТО ПРЕДЛАГАТ
ЦИАЛИЗЪМ НА ИЗПЛАЩАНЕ.

—/}3 С&А*

оуб

•

ИНВАЛИДИТЕ
Димитровград.

М*т. пт>ов

Бда с
_е

*

*

„Две трети от хората лъжат от нужда, а една трет
задоволство".
Дъглас Дилон
бивш американски
министър па финансите

Полезно
предупрежде
ние

Оголени мисли

Няма преграда, равна на
прегредата па невежествот I.

„С ПЪЛЕН стомах може тежко да се мисли, но за' ова
лоялно".
Габриел Лауб
чехословашки сатирик

Казаха..

ЖАРКО ПЕТАН
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