
ПРИНАДЛЕЖНОСТТА към Съюза на комунисти, 
те, освен с приемането на Програмата и Статута на 
СКЖ, постоянно се потвърждава на практика с дей
ствителния принос към развитието на социалистичес
ките обществени отношения и самоуправлението, с 
идейно-политическата подготовка и марксическо обра
зование, с развитието на обществената отговорност, с 
моралните и други лични качества. Организациите и 
органите на СК са дълзкни, изхождайки ат конкретни 
условия и нужди, непрестанно да работят за изграж
дането и последователното прилагане да тези крите
рии.НАРОДНОСТ а СФР ЮГОСЛАВИЯ •

От VI Конгрес на СКС

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОК НА СКС

АКЦИ0НН0Т0 ЕДИНСТВО Е НЕОБХОДИМОСТдилеми Стоичко АНГЕЛОВ единодушно е избран за секретар на СК
17 в Босилеград се проведе отчетно-изборно СТОПАНСКИТЕ ВЪПРОСИ

62 конференция на СК. Участвуваха И ИНТЕГРАЦИЯТА ГЛА-
« вен императив

междуобщипската партийна конференция във Враня и ръ
ководителите на обществено-политическите 
комуната.

В Съюза на комунистите 
подмяна на

успешно включване в процеси 
те на реформата и са остана
ли на несигурни позиции.

Затова в трудно икономииес 
ко положение' са изпаднали зе 
меделаките производители, чи 
ите произведения никой не из 
купува. Това е само един от 
моментите, който потвържда
ва, че решаването на въпроси 
те в комуната е обутювено от 
бързината на стопанското раз 
витае. .’.•••

предстои 
партийните книжки. По
този въпрос се 
известни дилеми и не
доразумения. Има и та
кива мнения, че подмя
ната на партийните кни 
жки Ще бъде използва

на за отстраняване на не 
активните от Съюза на 
комунистите, както и 
на ония, които с парти
йна книжка в джоба 
всъщност действуват 
срещу Съюза на кому
нистите.

явяват В доклада, в приетите доку 
организации в мента и в разискванията . се 

изтъкна необходимостта от
П(-г , г цялостно ангажиране на кому

' ■*'аНа °е работата на органи на Общинската конфе- пистите в разрешаването на 
Сицмноката конференция, по реиция. степатомите въпроси в кому-
тплатите уоггехи в реоргани- За секретар на Общинския ната. През миналата година 

арията на СК и се приеха комитет на ОК е избран Стоич стопанството не е постигнало 
политическите задачи на кому ко Ангелов, дългогодишен об- особени резултати. Това го®о- 
нистите,програмата за рабо- ществетго - политически работ ри, че стопанските организа- 
та на СК и се избраха нови ник в Босилеград ако. ции не са следвали курса към

ж На 2 стр.

Тазгодишното развитие на Димитровградско

СПОКОЕН И СТАБИАЕНХОДФакт е обаче, че подмя
ната на партийните кни 
жки е нужна по други 
причини — технически, 
тгка да се каже. Имен
но, партийните книжки 
вече ей изпълнени с раз 
ни данни и трябва да 
се подменят.

— НАД 14 МИЛИАРДА СТ. ДИНАРА БРУТО- 
ПРОДУКЦИЯ. — 5,1 МЛД НАЦИОНАЛЕН 
ДОХОД. — 1,6 МЛД ЗА КАПИТАЛОВЛОЖЕ
НИЯ. — КЪМ 2.000 РАБОТНИЦИ.

В- скоро -време--избирателите от., димитров
градската комуна ще обсъждат плана' за таз
годишното развитие. Проектът е готов и хората 
ще трябва да се изкажат за реалността на циф
рите за развитието, за предвидените комунални 
строежи по селата и в града и за бюджета на 
общината.

Някои от цифрите сигурно ще бъдат поиз- 
менени, някои предложения за комунални обек
ти може би ще бъдат отхвърлени, за да се даде 
предимство на други, но основите на проекта щс 
остапат.

От друга страна не е нуж
но тази техническа ра
бота да се използва за 
политически цели, защо 

то демократизацията^ на
отношенията в 
особенно след

СТОИЧКО АНГЕЛОВ

Роден е 1930 година в с. 
Дукат, Бооилеградско.

Член на СК е от 1952 годи
на. Завършил е педагогическо 
училище и философски факу 
лтет.

сюк.
Деве- Именно затова предлагаме на нашите чита

тели един преглед на основните положения от 
проекта за това развитие.

въз-
който не

тия конгрес дава 
можност всеки 
желае да е в редовете 
на Съюза да си върне 
книжката или сега при 
подмяната да не взима 
нова книжка. Такива я~ 

ние вече имаме

Още като младеж се и из- 
Пскм! имала та година се очи- тъкнал със своята дейност. Че 

та за решаваща по укрепване тири пъти е бил на младежки 
то на димитровградското сто- трудови акции. Дълго време 
панСТЕО (в условията на рефор работил като председател на 
мата. Тогава бяха преодолени Околийския комитет на младе 
редица затруднения в произ- жта. Бил е член на Общин- 
водството от ® отношенията с ския комитет на младежта, на 
пазара. Имаше значителни ре Околийския отбор на ССРН 
зуштати, е комуналното стро- във Враня и заместник предсе 
ителството, « земеделското дател на Околийския" отбор 
производство и пр. на ССРН в Босилеград.

вления 
в практиката.

в Съюза 
по-

Идейната борба
на комунистите за 
нататъшното развитие 
на обществото ни вър-

по-задълбочени

Няколко пъти е бил общин 
и миналата година. Димитров- ски отборник, директор на ос- 
градоко може да ое похвали, поеното училище в Босиле- 
че стойността на бруто проду- град, училищни инспектор, се 
кцията му през 1969 година е кретар на общинската образо- 
у наличен а е повече от 17°/о по 
отношение на 1968 година. В

(Стабилизирането продължи

ху все
самоуправителни Земеделскатаосно- 

така дава ши- 
възможности за

вателна общност и др.
Бил е представител в култур

продукцияви също 
роки
диференциране на про
гресивните сили от оне
зи, които теглят назад.

По-нататъшното идеино- 
политическо укрепване 
на Съюза на комунисти 
те, търси обаче сЪс съ
ответни разговори да 

Съюза да не

тревожи но-лросветлата камара на ре- 
* На 2 схр. , публиванската окугпцина.
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СУРДУЛИЦАВ нашите общини тряб

ва да се има предвид и 
сезонната работа на Първо заседание на новата общинска конференциясе влияе 

напускат непосредстве
ните производители, ко 
ито всъщност 
някога, както на

в промишлено•> 
в моме-

много комунисти.
Ако това се знае и има пре 

двид тогава могат да се 
намерят и подходящи 
методи и съдържание 
на работа. Само 
партийните книжки ще 
се намерят където тряб

Единството на преден плантова по-
село.

така и 
стта, го правят така

недоволство,
на което са

нти на 
причините 
от субективен характер.

★ Стр. 4.А. Лва.



ИЕОБВЪРЗАНОСТТА - ОС
НОВНАТА ПОЛИТИКА НА 

НАШИТЕ СТРАНИ

Тазгодишното развитие на Димитровградско

Спокоен и стабилен хо
падина .техниятмуналио обслужваше, занаят- Мигналата 

чшйстаото — с около 2 милиар брой с .възлизал на
Излиза, че производството,

резултат ма това национални- да. пъгарош предвидените увсли-
ет доход на глава тежа* ГОЛИНА ОЩЕ ПО- тения, ще «оси досегашната
шесто възлезе на около 250 ТАЗИ годи щъ работна сила при увеличена

—ЕШг —===№»
лата продукция промишлено- ми условия тазгодишното раз- пия. заеманеата « участваш е около 6,2 «пие да бъде още ло-уопеш- ООокгишо ^
-ми аомсигеушсто с 4 7 милиар но. Специалистите предвиждат то ла работа |ЩС върви.. 
™ » а останалите спокойно и .стабилно- разви- трудно и ,в давдващите года- 

^Еатто ко- тис, едно нормално уноличе- ни, защото одоа ли ще .има ус 
ограолн строителство, к ^ ад брутопродукцилта и довия за но-чувствително раЗ

съответно на това на нацио- питие ма нови промишлени 
нашшя доход. Ако предвижда мощности, които да искат но- 
нията -са точни, това значи, ва работна ръка. Олоакото сто 
че благосъстоянието .ще ое по паметно, особено частният сек 
шшви както за работещите и тор остава най-важният рс- 
оОйцествемия .сектор, така и за зерв. Това .ос вижда и от циф- 
замедолкжото население. рите .в .проекта, които показ-

Ето какъв растеж ое пред- ват, не земеделието е в застои, 
вяжда: въпреки възможностите, кои-

Сгойноотта на брутодродук- то съществуват. Именно произ 
цията ще .възлезе на около 14 подетото там ос предвижда 

ЦК ва юкп преди 29 годи- милиарда и 400 милиона ст. да няма никакъв растеж и се 
ви отправи възвание до наро- динара. Това е над 9°/о повече съобщава, че големи .площи 
да да спре предателството на от мигалата година. не -били -заоет.и през есента,
правителството на Цветковип- Промишлеността ще осъще 
Мачек — Куловец. стаи около 7 милиарда, коопе

Трябва да се каже, че по .рацията около 2,4 милиарда, 
това време немската армия Ое земеделското наоелеиие от ко 
ше ва Ламанш и на границата мулата — около 2,5 милиарда. Миналата година мина под 
на СССР, а 13 европейски дър Около 2,5 млд ще осъществят знака на борбата за електри

фициране и подобряване на 
Националният доход се пре- съобщенията между града и 

двюкда ,да възлезе на около 5, селските центрове. Погаиово е
ст. електрифицирано, П-етърлаш 

има динара. Като се има предвид, и Радейна .са вече с един крак 
че комуната има около 18.500 между електрифицираните, по 

те на народните предатели, а- постоянни жители, това зна- де -ое акция ® -редица други 
ко се осъществи договорът чм на глава от населението да села. Няколко от тях строят 
със СССР, ако се изгони тбва се паднат около 280.000 стари водопроводи, поправят ое пъ- 
и създаде народното правител динара. тищата.
ство, което да се грижи, пре- Естествено най-голям дял в Тази година ще се продъл- 
ди всичко за интересите на на образуването на националния жи с електрифицирането и с 
рода. Организирайте протесаш доход ще асма промишленост- подобряването на съобщения- 
събрания и митинги! Давайте тта — около 2,8 млд, след това та. Предвижда ое изготвянето 
обяснение на народа за мър- кооперацията — около 400 ми На проект за електрифици-ра- 
свата роля на правителството лиона ст. динара и частният не на Долна Новля, Г. Плани 
Цвегковичч-Мачек — Куловец сектор на земеделското стола- ница. Бански дол, Горна Нев- 
Нека се обедини народната нство — 1 милиард и 144 ми- ля. Също ое предвижда да се 
воля във всенародно движе- лиона ст. динара, 
ние! С борбата за осъществя- -*
ване на тези искания ще дой
де нашата свобода и независи 
мост!"

На срещата на Крунския съ 
вет 20 март 1941 година 
прието присъединението 
Югославия към Остта. Това не 
можа да остане тайна. Ръково
дството на КП за Сърбия вед предвижда броят на .работни- 
нага реагира със едно Възва- ците в обществения сектор на 
ш*е: стопанството — зна-чи .в про-

„Днешното правителство го- мишлоността, кооперацията и 
твк предателство. За някой занаятчийските 
ден трябва да се подпише Тро 
йното

* От 1 стр. _ ИЗТЪКНА ДЪРЖАВНИЯТ СЕКРЕТАР НА ВЪНШНИТЕ 
РАБОТИ ПРЕДИ ПОСЕЩЕНИЕТО СИ НА БИРМА, СИН

ГАПУР, ИНДОНЕЗИЯ И ИНДИЯ.
лонищата по повечето съще-оскретар наДържавният

въмшийгге Работи Мотрио Те- стисни международни въпро- 
пакац на 17 март замина на ои са ни оообено близки или 
официално приятелско носс- тъвоем тъждествени. В усло- 
щсчше па Бирма; Камбоджа, иията на носродени обстоятел- 
Оишгапур, Индонезия и Ин- ества в соста и съществуването 
д.ия където 3 министрите на на воеошги ошяища във Виет- 
въишиитс работи на тези при- нам и Близкия изток, споделя 
ятоггоши азиатски страни ще ме общата загриженост зара- 

разговори. Посещението ди честите явления на упот
реба ла сила, натисци и вме
шателство във вътрешните ра 
боти на други страни, надпре
варата във въоръжаването и 
влошаване положението на ра 
зниващите се страни.

Затова не е случайно, че то-

Събития, хора, 

документи
води
ще трае до 3 април.

Заедно с държавния секре
тар на външните работи в спо 
мои атите страни заминават и 
помощникът на държавния се 
юротар д-р Радивой Увалич, за 
веждамия кабинета на държав 
пия секретар Александър Де- чно в такава ситуация идва до 
майно и помощникът на поли актишо общо съдействие на 
тичоокото управление за Азия необвързаните страни на меж 
в ДСИП Душал Гаспари. дунаредната сцена. Извънред-

.. Радвам ое, че следващите на е и тази околност, че до 
дни, по покана на министрите тези посещения на необвърза
на външните работи на тези ните в Дар ес .Салам и конфе- 
страни, заедно с моите сътруд репцията яа държавниците и 
ници ще направя официално правителствата на необвърза- 
гюоощемие на Бирма, Камбод- ните страни. Затова е разби- 
жа, Сингапур, Индонезия и раемо, че ще направим под- 
Индия“ — каза държавният робии консултации и яа тази 
секретар на външните работи тема.
М/просо Топавац преди замина 
вашето ои в Азия.

23 МАРТ 6941 Г.

ГЛАСЪТ НА НАРОДА

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ И 
ПЪТИЩА

жали бяха под немска окупа- друпше отраолм. I
ция.

Във възвакието се казва:
Още има време, за да се спа милиарда и 100 милиона 

си независимостта, още 
време да се развалят планове-

В течение на разговорите о- 
ообеяо внимание ще обърнем 
на разните видове билатерал- 
ло сътрудничество. През пое- „ 
ледните години е засилено ме
ждународното свързване, за 
което допринесоха и вое 
честите контакти между дело 
ните и политическите личнос
ти. Макар че нашия стокооб
мен зьс страните в Азия е по
чти два пъти увеличен през 
изминалите десетина години 
все пак нашите икономически 
отношения, гледани като 
ло ,вое още са по-малки от на 
шите фактически възмояотос-

-Мирко Тепавац също каза, 
че по този начин връгда пое е 
щеттаето, което своевременно 
напрагаика в КДгоалавия мини
стрите на външните работи яа 
Индия, Индонезия и 
пур.

Държавният секретар яа зъ 
ншните работи също каза:

по-
Оинга-

„С тези страни и досега ни 
е овързвало приятелство и съ
трудничество в политическата, 

започне строенето на пътя за икономическата и други обла
I Поганово, защото само към то спи, както и общото настоява

в ПРЕДПРИЯТИЯТА ЩЕ зи район няма автотранспорт- не в областта на международ-
СЕ ВЛИЗА МЪЧНО ни съобщения. Редом с това ните отношения. Съществува

ще се поправят пътищата, и взаимен интерес за по-яата-
В цифрите за развитието и- строени преди, за да се поддъ тъшшо разширятане и задъл-

бе ма едно поръчение — фабри- .ржат съобщенията. бочаване на това сътрудшгче-
на ките мъчио ще отварят врата ство. Предстоящите разговори

та ои за нова работна ръ- в това благоуотройване оба- ще допринесат да се разглеж-
Именно в плана се че се очаква значителна по- дат още по-близко уолонията

мощ о.т самото население, кос и възможностите както за на-
то със .самооблагане трябва да гоите взаимни, така и за по-
участвува в редицата комунал | широки цели и интереси, 
ни акции, които се предвиж-

ця-

ти.
Уверен съм, че предстоящи

те разговори ще дадат подтик 
за по-нататъшното всестранно 
развитие на политическото, и- 
кономическо, културно, науч
но-техническо и информатив
но поле. Радвам се същевре
менно, че ще имам възмож
ност да се запозная по-отбли
зо с красотите, развитието и 
постиженията на приятелски
те страни, които сега ще посе
тя за първи път.

ка.

Н-еобвързано стга 
лята обща основа на 
ката на нашите страни. Ста-

продстав- 
- поотити-предприятия дат. 

■души.— да бъде около 1940 м. н. н.споразумение, което 
значи сигурна и срамна смърт 
на нашето отечество, 
свобода и нашия народ. За 
пръв път в историята трябва 
да клекнем пред тираните ...

Искаме правителство 
ционално 
на!Г

нашата

АНЦИОННОТО ЕДИНСТВО Е НЕОБХОДИМОСТна на- 
единство и отбра-

* От 1 стр.

.Изходът, по мнение на кон 
ференцнята, е в .интеграцията 
и то не само на общинско рав 
нище, но и в по-широк 
■щаб. Моментално дори и тран 
■спортното предприятие не е 
сигурно за самостоятелно съ- 
ществгуване нататък.

|В тези акции обаче трябва 
да ое има предвид и кадровия 
въпрос.

Не по-малко, поради специ
фиката и условията на кому
ната, трябва да се набляга и 
за по-нататъшното развитие 
на просветното дело, здравео
пазването; пътищата и 
трификациита.

ЗА ПО-ГОЛЯМА ЛИЧНА
САМОУПРАВИТЕЛНА
ОТГОВОРНОСТ

во работи, а ,с това 
во отговаря.

ЕДИНСТВО НА СЪЩИН
СКИ ПРИНЦИПИ

и за как-
БРАТСТВО

ВВСГГНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В 

ЮГОСЛАВИЯ

Излиза всеки петък
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Значението па тоя въпрос 
особено много ое подчерта, за 
щото еамоуправитеотната обще 
ствена отговорност представ
лява ново качество, което 
■разбира отговорност 
ки, които участвуват в реша
ването. Обаче при това

ма-
СФР

В по-нататъшната работа 
конференцията

на
под 

на-воич-
се сти.гна 

предлагане на кандидати 
нейните органи. Обаче тук се 
прояви известна нервност, не
доверие, лична наетроеност и 
др.

ДО
за

колетни
е стра

нно едни да отговарят, а дру
га не.

Тази отговорност Отвореносттае конкрет
на. Защото подаланянето 
общата отговорност 
означава отбягването 
управителната отговорност.” Та 
къв случай е интеграцията и 
дейността на земеделските ко 
операции. Тук възможността

с която се при 
стъпи към тоя много серио
зен въпрос, както и съдържа
телната насока изборите да 
приключат в 
се излезне със 
ство

зад
ВСЪЩНОСТ 
от само- ред и от тях да 

засилено един
_. „ода„нш1 гт се 0ка3а ползотворно.

при това значителна идейно- 
за влияние не е съща, и за- Разяснителна помощ оказаха 
туй и отговорността не еднак- Станкавич и Ц.веич, Те се из-

казаха, че Общинската конфе 
Изтъкна се, че с развитие- ренцИя и комитета трябва да 

то на самоуправителните от- Се по,л31Ват с монолитно 
ношения в комуната и обще- 17ГВ0- В противно това 
стаената отговорност 
нява повече. Особено, когато 

до специализация на

елек-
:

НОВИЯТ СЪСТАВ НА
Славе Бо^^^а/^^^Р^ Н^ла Димитров, 
Костов, Любомир Иванов Вен„ Сотиров' Кирил
ш<о Якямов, Вгако Стоянов Р^?Т™~СТ0ЯН Евтимов' Ми- 
Пенев, Спа ехо Спасков Иван' Кон(пан™нов, Стаменко 

-_______ ^ 1аван Трайков, Симеон Захариев

ОК НА СКС ва.

един-
ще се

се уточ- оврази зле върху дейността на 
членовете на ОК в комуната.

Страница г
В. В.
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прави много 
възможност 
държаша но

не само че даде 
на пролетарската 

тя огтв, я. и Със схващанетоза специфичните облици 
.раждане на социализъм

лигите овщекявеиочмста
0X11 условия. Една 
те илюстрации 
ЩДие ос прояии 
телите

и атак на имлериалистич еежи- 
те войни. На практика и идеи 
ките основи на революцията 
и социализма човечеството е 
получило оилна опора в иска
нето

другите народи от буржоази
ята. ланските народи със своята ре 

волюция от 1941 
дина вдигнаха наистина на раз 
решаване въпроси на ооциали 
стическала държава, иационал 
но равноправие, антиилшериа- 
лисгичаска политика, самоуп
равление, разпределение спо
ред труда, възможности за кул 
тура и образование на широ
ките народни маси и ти.

Трябва да изтъкнем, че днес 
Югославия в това отношение 
води не само между социално 
тиче оките страни ,но стана при 
мер в овета, който показва как 
се гарантира суверенитет на па 
родите дтраво на нациите на 
живот и работа, как се бори 
за активна я миролюбива коег 
зистенция, унищожаване на ос 
татогге на колояиализма, спре 
чаване на империалистически 
та агресивност и мияитаристи 
ческата политика. 1

Със своята вътрешна и вън 
шна политика, която произли
за од началото на изграждане 
на социализма и миролюбива 
та коегзистен.ция, социалисти
ческа Югославия показва кай- 
-голяма последователност в ос 
-ьш-еелтвятането идеите на Ок
томврийската революция и на 
учмия социализъм, както • на 
плана на националното изгра
ждане ,таяса и на плана на раз
витието на международното со 
циалистическо движение и про 
пресивното развитие на чове
чеството.

1943 ГО
Империализмът обаче и не

говите официални идеолози не 
гледат равнодушно на ра-зшир 
яването и победите на маркс- 
леиинаките идеи,- Те не само 
че своите методи и учения 
обвиват във воала на абстрак
ция хуманизъм, „под висши
те“ цели «а свободния свят, за 
щищавайки го от „комунисти
ческа опасност“, и не само че 
основават институти за изуча
ване на Маркс-ленинизма за
рад борба срещу, него, но бру 
тални црадегпва и с перфидна 
пропаганда ае стремят да по
пречат на идеите на научния 
социализъм в масите на тру
дещите се хора, които след Ок 
томврийезката революция неу
държимо се засилва.

Широка е скалата на влия
нието на Октомврийската ре
волюция върху прогресивното 
развитие на човечеството. Ние 
тук ще се спрем, съзнавайки, 
че предаваме само минимум 
илюстрации за значението и 
влиянието на Великата октом
врийска социалистическа рево 
люция.

Социалистическа Югославия 
в своите специфични условия 
и условия, които дава разви
тието на съвременни свят, по 
следователно марксистки и ле
нински осъществява идеите на 
Октомврийската 
идеите на социализма. Югос-

на из
в раз 
риче- 

от релефни- 
на това ахва-

за -мир като усло-вис 
на прогесилно развитие на об
ществото. Идеите на свободо
любивите хора и'организации 
за мирния живот и щастливо
то бъдеще, получиха, револю 
цпад — социалистическите дър 
жаши.

ГОДИНИ и в поздрави

ооцгшлистическите републики 
Кавказ, през април 1921 

година. „Не копирайте нашата 
тактика, — ое обръща Ленин 
към комунистите от Кавказа 

но самостоятелно 
ляйте за

овоя материализирана
реалност.

Обаче, Ленин докрай изведе 
становището на ооциализма по 
въпроса за войната

Октомврийската революция
и нейните завоевания из 
ви раздвижиха и насочиха про 
греаивните национад-оавободк 
телни, антиимотериа-листически 
и социалистически движения 
в света. Социализмът постепе
нно стана световен процес и 
тенденция, а Октомврийската 
революция под ръководството 
на партията на Ленин — истб 
ричеокм пътеводител и велик 
опит.

Копато обаче става дума за 
прогресивното значение на Ок 
томврийската революция 
отношение основаването на ед 
но ново, социалистическо об 
щетво, трябва 
двойния характер на това зна
чение. Първото се състои

осно-
размис- 

причините за нейна
та специфичност, за нейните 
условия и резултати, прилагай 
те при себе не словото, но ду
ха, смъсъла, поуките и опити
те на 1917 — 1921 година.

Идеята на Отамврийоката 
реЕолзоция и социализма е не
примирима с колониалното у? 
н-етяшан-е, националното поро- 
ояван-е и националното нерав

и мира.
статията аи „Военната про

грама на пролетарската ‘рево
люция“, писана в навечерието 
на Октсшврийжата революция 
той казва: „Социализмът, кой 
тю е победил в една страна с 

изключва от един 
път всички войни изобщо. На 

той го предпоставя. 
Развитието на капитализма ста 
ва в най-горна степен неравно

В

нищо не

против,

Д-р Петър Козичло

В развитието на соци 

ализма няма абсолютни 

схеми

да изътюнем

в
основането на модела на ед
но, по-късно, несъществуващо 
безклаоово общество, „с което 
започва истинската история на 
човечеството“ (Маркс), а дру
гото в това, че съветския 
социализъм не е никаква аб
солютна смеха в създаването 
на страни и времена, макар че 
съдържа и снова, което е об-

рево люция.

що и закономерно във всяка ноппятл^ т„ » 
настояща и бъдеща ооциалис • започне епохата на колониал“

ните национал-освободители и 
революции в потиснатите стра 
ни, в които пролетариатът се 
буди и се здраво организира 
като авангард на движението 
— революцията.

морно в различни страни. Дру 
пояче не може ни да бде при 
стоково производство. Оттам 
и неминуемото заключение ■ 
социализмът не може да побе 
ди в една ‘или у няколко стра 
ни отведнъж, а останалите ще 
останат за известно време бур 
жоазни или предбуржоазни. 
Това ще предизвика не само 
другите буржоазии да смажат 
несъгласия но и пряк опитна 
побед оносния ход на ооциали- 
етическите държави. В такива 
случаи войната, от наша стра
на е законна и справедлива. 
Това би било война за социа
лизъм, за освобождение на

ВАШАТА БАНКА Е
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВЕЦ 
С КЛОНОВЕ В 
БУЯНОВЕЦ, СУРДУЛИЦА,

ЛЕБАНЕ, ВЛАСОТИНЦИ, ВЛАДИШКИ ХАН и БОСИ
ЛЕГРАД

тическа революция.
Ленин теоретически, а Окто 

.мврийаката революция и на 
практика доказа, че е възмож 
на победа на социализма в 
една страна и че световната 

.пролетарска революция не е 
необходимо условие за въста- 
ноняване на диктатура на про 
летариата и социализма в от
делни страни. В същото вре
ме Ленин повече пъти изтък
ваше, че първата социалисти
ческа страна 
като образец и пример на ре
волюционно преобразяван е на 
обществото, никога не е и е- 
дишствената форма за премах
ване на класово-експлоататор- 
ските обществено-икономичес
ки формации. За прогресив
ния ход на човечеството. Ок
томврийската революция на->

ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА,

Значението на Октомврийс
ката революция за напредъка 
на човеството, се вижда, и в 
това, че благодарение на нея, 
националният въпрос се раз
ширява в рамки, които обхва 
щат не само борбата срещу на 
ционалното угнетяваме, но у\ 
всяка акция на угнетените ко 
лониални и полуколониални 
народи за освобождение от 
империализма.

Няма социализъм без мир. 
Победата на Октомврийската 
революция по същото време 
е победа на идеите намира

ж За редовни влогове се плаща 6°/о лихва 
♦ За осрочени влогове — 7,5°/о
Всеки спестовник с влог от най-малко 1000 нови динара 
е зстрахован от евентуална злополука.
Банковите клонове в Босилеград и Сурдулица работят 
от 6,30 до 14,30 часа всеки ден освен събота и неделя.СССР

Босилеград
Съвещание с председателите на местните общности

тмрчгап № - ШАНС 31АФНРИ4ЦНЯМАЛКА РЕПЛИКА

0ТБ0РНИЦИ, УВАЖАВАЙТЕ 

СЕБЕ СИ!
Това нещо говори, че в ня

кои села на практика не съще 
ствуват общности. Много от 
тях нямат и текущи сметки. 
По такъв начин средствата, 
които им заделя общината не 
могат да ползват. Ако към то
ва ое добави, че изостават и • 
други възможности за приба
вяне на приходи тогава е яс
но в какво материално поло
жение се намират.

Дейността на общностите — 
се каза по-нататък на съвестц) 
името — трябва да намери 
съответно място и ,в црсдмосро 
Илия план за общественото ,и 
стопанско развитие на комуна

Тези дни председателят на 
Общинската скупщина в Боси
леград организира съвещание 
с председателите на местните 
общности в комуната.

Тема на разговора беше гю 
юой начин общностите да из- 
лезнат от анонимност, успеш
но да решават бройните кому 
пални и самоуправмтелнм въп- 
1>оси и как да се осигурят ма
териални сродства, необходи
ми за нормална дейност.

По този повод се водеха об
стойни разговори, които пот
върдиха, че за активизирането 
на местните общности с необ
ходимо да ое предприемат бро 
йцщ акции от страна на общи
ната и останалите обществен о- 
пол1Итичеок1И организации.

Изтъкна се, 
на ръководствата на общнос
тите не задоволява изцяло. Е- 
то защо голям брой общно
сти нямат и статути, макар, че 
общината е изработила и до
ставила на воички общности.

С оглед на това, както и по
ради иеизработваното на про
грами за работа общностите 
не са достатъчно ползвали ме 
стното самооблагане като из
точник на работна ръка м ма
териални средства, 
година от 37 само 12 общно
сти изцяло за използвали са
мооблагането. Досега, в 
година, само седем са 
такова решение.

това положение, според оправ 
даемостта ще се заделят по-го 
лямот средства на отделни об
щности, но при условие те да 
участвуват най-малко с 60 на 
сто с работна ръка в започва
щите акции. По такъв начин 
ще се премахне досегашната 
леша практика на всички да 
се заделя еднакво което е би
ло безрезултатно. В случая ед 
ни са започвали някоя акция, 
но поради недостиг на сред
ства не са я приключвали, а 
други за незначителни цели са 
изразходвали средствата.

На съвещанието се изтъкна 
ха и безброй конкретни въ
проси отнасящи се до пробле
мите на почти всички села. 
Между по южното ставаше ду 
ма за дейността на мировите 
съвети, които трябва да сътру 
днич-ат с местните общности.

-Председателите на общнос
тите от тлъминокия и добат- 
сюия район изтъкнаха необхо
димостта от обезпечаването 
на постоянна телефонна пръ
ска на центрите на тези райо
нни с Босилеград, а по-опециа 
лно със здравния дом.

За с. Паралово се каза, че 
не може да реши проблем с 
електрификацията , която тук 
е започнала преди пет подч
ини и в която селяните досе
га са вложили 50.000 динара 
собствени средства.

Вече съобщихме че общинската скупщина в Дкмит- 
мииалата година е решила — да ие се руши по- 

дямктровградчалин, макар че е неза-ровград
стройната на един
К°Ш,0ШР^изаме в това; дали отборпигщте са 
щени от закона да решават по такива въпроси. (Такава 

им е дадена).
* Отборшпщге шГстйии са приели градоустройстве

ния план с всичките очертания на ^,ат«, Тощю-
други строежи. Планът е ^к«де^°се™и, та°%а-
ЛтТа ^а^ГнГ стихийно, а разумно, по предварително
установени решения.

* Нясои хора не са 
градоустройствения 
и са строили незаконно.

Вместо да окажат 
бите, защото друга в

взели под закрила

I
компетенции не 

По ият

та.
В разиакшанията се каза, че 

дооега са съществували недо
разумения -между отделяй об
щности. Касае се и за тесни 
селски и1нтареои. Например, в 
момента в Долно Тлъшио сс 
строи амбулатория. Местните 
общности от другите райони 
на това нещо възразяват, за
що и при тях не ое отроя-т та 
киша, понеже тази акцмя матс 
риално подпомага общината.

За да не ое стига до това не
що взе сс становище при ре
шаването на отделни 
ссяоки и -районни' въгцюси да 
-се установява предимство. Ос
вен това средствата, които сс 
заделят от общинския бюд
жет на общностите ще сс кон 
центрират в общ фонд. При

се подчинили на указанията иа 
ояълномощеизта служба

политическа подкрепа па служ- 
случая пе могат да окажат; отборни 

противниците на бъдещия на
рушат постройките вя

■

че качеството
план, пито на

ците са
глед на града, като ретили да яе се

*

И ВЪ,лгйпгттшпеСдв' ужиканат себе си, своята ра-
бота, ^,ТЙ^йал»спЕ ” ■**»*- «•"» “

“ » прието плана, могат ли сега да
щ друг нарушител на предписашщят а позакрилят един или дру*

строенето^ ^ ^^„а иа „пренлюшше' ?

важни
М-ипалата

тази
взели

м. и. н.
Страница 3
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ЗАБРАВЕН
СИНОВЕН

КУМОВЕ

№0»Ш И
КУМЧЕТА ДЪЛГзавяла- както кръстиха културния Д°м? 

С какво толкова „Център" облепила по 
добре и по-уточнию дейността на култур- 
мня дом Не е ли могло да си остане наз
™о ..културен дом ', заздото д=сггя
МУ едва ли е получила нещо 01 промяна 
5Г ш “«мето. Не внася ли, «прочее, само 
затруднение в произнасянето.

„Фаб-КАКВО ЗНАЧИ съкращението 
рад"? Сигурно мнозша дммитровградчани 
няма да знаят да ви кажат, че това зна
чило „Фабрика за брави — Димитровград 

Чудно и неблагозвучно име. А отгоре 
несъотвстствуващо па проишюд- 

Нали „Фабрад"

циалла помощ. Но не е така 
На ония родители, чтсито де
ца оа в състояние да ли из
държат — такава не следва.

Не трябва да те забрави и 
така наречения оиявен дълг 
— а това е — децата оа длъж 
ни да се издържат родителите 
си когато изи смогнат.

Трима стари хора в Тръиско 
Одорсвци ое принудили чрез 
съда да потърсят издръжка 
от синовете си.

По двадесет години са ли 
и отгледали

И съвсем
ството на предприятието, 
отдавн си видя хаира от бравите?

„Фабрад" ни падна под ръка между 
многото имена, които могат да се срещнат 
по фирмите или в печатите па продприн- 

Някон са твърде сло- 
безпоследствсно да бъдат 

по-нашенски. Други безпричи- 
Л толкова

хххх тази
извелигледали

своя челяд, с мъка я 
ма път. И сега — 
лстяди от гнездото 
ранили своите родители. Ьдн 
от тях са лекари, друго агро
номи, трети на работа в чуж
бина.

Всички получават пари.
майките на за

сади» това е, което когато из- 
-гс заб

За нещастие, не
нозатрудии понякога хората или ги гони 

размисъл, че работите се усложняват 
без нужда.

Извъртаме даже имената и презиме
ната и ухото се възмущава. Например в

Петров Олга 
как в обик-

тия и учреждения.
жни и е могло

напо-кратки и 
нно са взети от одн-къдс си. Да не говорим и за такива 

случаи когато някои лица из- 
лъжат стари хора да им „ггре- 
пйшат .имуществото" 
след това ги оставят на улица

намерят на местнаимена е могло да се
почва, например на събития, местности мля 

известни произведения от училищата ще срещнете 
Сандов Василка. Нали се знае

казваме Олга Петрова за-

характерни, а 
Димитровградско.

Кооперацията. например е пръстена 
„Сточар". Не'е лошо името. Но хайде да 

Нали тогава трябва да бъде

си, аА бащите и
пита! Нека се сна- 

кой както умее и знае. 
могат да се сла-

новезпея говор 
щото става въпрос за женско. В случая сд- 

закояът за имената бн се противо- 
защото и тон зачита характер

ло кой ги
м.и.рат

Но хората 
м.ират, докато 
по-здраво бремето на години 

Щом киснат върху плещи
те им по 60—70 години — то
гава с дошъл края и на тях
ната работа. Не са трудоспо
собни, не могат да заработват, 
а бедната планинска земя в 
Дсрскула с зла .. . Търси мно 
го работа — а малко дава. 

Нелесно хората са се реши- 
да съдят своите деца! Та 

нали са им мили, па макар и

та.ва ли 
поставил
постите. И тогава не може да яс се отсъди, 
че това е само ненужно усложняване на

го преведем.
„Животновъд". Ако уважаваме правилото 
за двуезично надписване, малко трудно ще 
е, защото ще се стига до объркване ца 
хората — ще си помислят, че това е друго

ис ги натисне А има и такива...

М.те.нещата.
предприятие.

А бюрекджийницата (или сладкарни
цата), кръстела „Блед" ? Не е ли това наз
вание нескромно? При толкова местни 
Ерма, Нишава, Внсочица или Стара, Вла
шка. и други планини, или други възмож
ности
да кръстим едно незначително магазинче 
за продажба на бюрек?

Така би могло да се каже и за частна 
та кръчмичка „Пирот" на Г. Соколов и 
прочее.

ХХХХ

Взел шофьорски 

изпит на 61 годи-
Казват, че па „Фабрад" кумувал няко

гашният технически директор. Даже било 
гласувано да се възнагради с 10.000 ст. ди
нара за „труда му". Сигурно и другите 
имена са давани така, от лица и по хру
мване.

сме взели далечния Блед, и то

на!ли
Не е ли по-добре да има в такъв слу 

чай повече кумове — някой самоуправи- 
телен орган, където хората да се помислят 
повечко за пмено на кумчето.

да не ги уважават както тря
бва! Но щем е „зор" — друг 
избор няма! Ще потърсят за
щита и от съда!

В местните канцеларии раз
полагат с евиденция кой къ
де е зает и адреси на тези ..за 
бравени" синове и дъщери не 
е трудно да се намерят, 
въпрос е дали е нужно да се 
стигне до там?

Пък и не трябва да се чака 
много. Щолг като има и таки-

Преди .две седмици пред ко 
мисията за шофьорски изпи
ти в Димитровград получи шо 
фьорска книжка и Милан Мар 
кович, 61-годишния 
нер. За шофьорска 
Маркович се определи след о- 
тиването си в пенсия.

А какво да кажем за много претен- 
циознетво название „Център за култура л м. н. н.

пенсио-
книжкаСУРДУЛИЦА но

Първо заседание на новата общинска конференция
Маркович излезе упорит. Из 

пита взе след четвъртия опит, 
докато мнозина поклекват 
след първия или втория опит.ЕДИНСТВОТО НА ПРЕДЕН ПЛАН ва.

Мнозина може би 
че за старите хора е длъжна 
да се грижи общинската скуп 
щипа, която да им дава со-

мислят.

Ц.На 11. март т.г. се проведе 
първото заседание на Общинс 
ката конференция на СКС в 
Сурдушица в новия състав

На заседанието присъствува

ха и ВИОБРАН СТАНОЕВИЧ, 
член на политическия актив 
на ЦК на СКС, ВОИСЛАВ СТА 
НКОВИЧ, Секретар на Между 
общинската конференция на 
СКС във Враня, РАДЕ КОН- 
ЧАР, нар. представител на Ре
публиканската камара на СР 
Сърбия, ЙРВО БОГДАНОВИЧ 
професионален сътрудник в 
ЦК на СКС и някои народни 
представители от този край.

Доклад на тема: „АКТУЕЛ- 
НИ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕС
КИ ПРОБЛЕМИ И ЗАДАЧИ 
НА СК В СУРДУЛИШКАТД 
ОБЩИНА“ изнесе ДУШАН 
СТОЙКОВИ Ч.

да.р". За заздравяването на сто 
панството са необходими фи
нансови средства от вонилите 
обществено -политически 
щности, професионални кад
ри, по-голяма трудова дисци
плина, реконструкция и модер 
низация на производството и 
повишаваме на производител
ността на труда. В течение са 
и много интеграционни проце 
си в областта на стопанството. 
В областта на селското сголан 
ство само земеделската кюспе 
радия в Клисура и Оурдулица 
са заделили нещо във фошдо 
вете ои. И в тази област се ра 
зиаква за интеграция на рав
нище на 
нейните рамки с предприятие 
то „Тома Костич“ от Ле асове ц.

За училищата ое каза че ре 
зултатите им не съответешу- 
ват на големите вложения от 
страна на обществото в тях. 
В областта на здравеопазване
то най-голяииа задача пред ко 
мунистите е да се завърши ин 
тепрацията в рамките на ко
муната и извън нея, а която 
е в течение. Душан Стойкоаич 
накрая те одря и въху дейно 
стта на фракцмоната група в 
пцриода на изборите за пред 
ставителни тела и след това.

В разискването участвуваха 
13 члена на Общинската кон
ференция на СК. Те подчерта 
ха че 'идейно-политическата 
'работа оред комунистите тряб 
ва да се подобри,- в метода на

жание. Изтъкна се, че в бъде 
ще трябва да се изкореняват 

явления и чеотрицателните 
има още такива, които под-об-

Пенсионирани двама 

работници в СУП
копал ат нашето единство и чс 
с тях трябва да се разчисти.

13а края чрез тайно гласу
ваше беше избран ОК на СКС 
и комисии при Общинската 
конференция на СКС. Зя чле
нове на новия ОК на СКС бя
ха избрани: МИЛОЕ АНДЖЕЛ 
КОВЧ, МИЛАН ВЕЛИЧКОВ,
Евстратие ВЕЛИЧКОВ, ЙОР
ДАН КОСТИЧ. БОРА МИЛЕН 
КОВИЧ, СТОЯН МИЛЕНКО- 
ВИЧ, РАЦА МАРАВИЧ, МЙТ- 
КО МАРИН КОВ, ГРАДИМИР 
Н1И1КОЛИЧ, БОРА ПОПОВИЧ,
СТОИЛ ПЕТРОВИ Ч, ЧАСЛАВ 
ПЕШ.ИЧ, ММОДРАГ РИСТИЧ 
и ДОБРИВОЕ ЦВЕТКОВИЧ. _
4'отирмма от тях са само пов- на ® Димитровград Мит-
торио избраноти, а останалите ко ТОМОВ произнесе кратка 
за първ път ое избират.

За нов секретар на ОК на 
СКС бс избран СТОЯДИН 
СТОИЛ КОВИЧ,

Радослав Антич, 
лист-следовател в Димитров
градския СУП и Божидар Ри- 
стич, от пограничната мили
ция на 6 март бяха тържестве 
но изпратен ив пенсия.

На тържеството началникът

кримина- авторитет в града и в колекти 
ва, в който >за работили.

И Антич и Вистич зарад ус 
пешно извършване на задача
та си, бяха наградени с ръч
ни часовници „Докса“.

По време на активната си 
работа Антич е бил отличен с 
Орден народни заслуги трети 
ред и с Медал по повод десет- 
годишнината на ЮНА.

И Антич и Ристич са прека
рали в службата по повече от 
20 години.

комуната и извън

реч, в която изтъкна огромни1 
те заслуги на Антич и РистичСпирайки се върху развмето 

на стопанството в комуната 
Стойкович подчерта, че дохо!

в разкриването на престъпимдосегашния 
Общинската чите. В Димитровград и двамапредседател на 

конференция на ■ Съюза на та са провели повече от 13 
младежта в Оурдулица.

дът е по-голям през 1969. г. 
с 26°/о по отношение на 1968. 

материалните

го
дини, а ползвали са се с голям М.

г., разходи с 
- 16°/о, личните доходи са 17%. 
През 1968. г. каза Стойкович 
загуби имаха няколко 
приятия на стойност от 447 ТАКА ТРЯБВАпред-

милиона ст. дин., а през 1969. 
г. само една трудова 
ция-ФАВОС, направи загуба от 
около 700 милиона

орган иза-
Една част от Димитровград 

работата да се внася разиооб (Страшена чешма) и селата 
развие и еластичност; да зе цре Градини и Бачево на 11 ма.рт

вечерта останаха без

Работниците от 
дцриятието, за които

електроп,ре- 
- по-рано 

се чуваше, че не бързали с по

но от кабелната глава и токът 
бе пуанат бързо.

Работата им този път е за 
похвала. Но остава въпросът, 
не може ли да бъде така ви
наги, за да не се оплакват хо
рата.

ст. дин., ко 
отхолхото 

през 1968. г.
сто с много повече 
при всичките възмогва форумкжата деятел- електри

чество. Причината бе — зчуп 
нането на кабелната глава на 
един електрически стълб в

правните, този път не чакаха„ , . «ост; да се води свободно при
най-тежко положение се нципиално разискване без лич 

намират, каза Стойкович, ФК-а «о, тенденциозно, непровере- 
„Мачкатица“, „ФАЕОС“ и „Зи но и не аргументирано 'съдър-

нито минутка. Въпреки труд
ната работа — сваляне на це
лия стълб, разкопаванеграда, от който тече ток към и пр.
те успяха да доводат в изправтези селища.

м. н. н.Страница 4
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Цифри и . факти за земеделието НОВИ АВТОБУСНИ 

ЛИНИИ
На здравни теми

ПУШНИ СА МЕРКИ ЗА МИВИВАНЕ СЪНЯТ ЛЕКУВАОт компетентните републи
кански органи по движението 
Босилеград ското транспортно 
предприятие е получило раз
решение за откриване и про
дължаване на три автобусни 
линии.

Досегашната сезонна линия 
Босилеград — Ниш от първи 
април тази година ще работи 
постоянно. Тръгването ще ста 
ва в 14 часа от Босилеград, а 
завръщането от Ниш на след
ващия ден в 4,30 часа.

Също така и линията Боси
леград — Белград ще бъде по 
стоянна. Досега тя е работила 
десет месеца. Автобусът от Бо 
силеград ще тръгва в 5 часа 
сутрин. В Белград ще пристига 
е 14,15, а ще се завърща в 9,10 
часа.

Освен това от първи май до 
първи октомври това предпри 
ятие ще има нощна сезона ли 
ния от Босилеград за Белград. 
Автобусът ще тръгва от Боси
леград в 17, а в Белград ще 
пристига в 3,30 часа. Завърща- 
нето ще става в 23,30. В Бо
силеград ще бъде в 9 часа.

Така значително ще се по
добрят съ общителните връзки 
на комуната с вътрешността, 
а отделно много на население 
то от Клисурския район.

В проекта за развитие на 
Димитроипрзджо е посветено
внимание

глави, овцете 
хиляда.

Резултатът личи от общия 
доход в този сектор. Цялата 
бруто земеделска продукция в 
частни ръце .възлиза на около 
2,5 милиарда стари динара, а 
тава е по-малко с половин ми 
лиард от брутоггродукцията са 
мо на гумарата „ Димитров- 
прад . Тази година специали
стите не предвиждат увеличе
ние в земеделокия отрасъл, из 
хождайки от застоя през 
палата година!

Естествено, има фактори с 
които може да ое оправдае за
стоят. Това е все 
вапцата работна сила

— от 63 на 38
и на земеделското 

производство. Някои цифри 
показват, че то е в застой. То 
ва е вече знак за тревога и за 
необходимост от нови акции в 
този отрасъл.

Кооперацията е отбелязала 
резултати. Миналогодишния 
ой план

При 8 от 10 жени, които се оплакват, че се чувству
ват „уморени", че им „ходят по нервите и че се чувствуват 
„омазани", лекарите не откриват никакви органически сму
щения. Черният дроб, сърцето и белите дробове се оказват 
в отлично състояние, а те въпреки това се чувствуват зле. 
Единствената причина за тяхното „непоносимо" състояние с 
умората. Често тя се дължи на недостатъчния сън.

Двата пола нямат еднакъв вид сън. Науката обяснява 
това с факта, че мъжете са по-спокойни натури. Някакъв 
пгум през нощта, капеща чешма, плачещо дете може да 
обезпокои мъжа за кратко време, но след няколко минути 
той отново потъва в дълбок сън. Жената, напротив, след съ
буждането си заспива отново много трудно. Като се прибавят 
към това и домакинските, и майчините задължения, сънят 
й съвсем се съкращава.

Изследванията показват, че на всички възрасти човек 
им?, почти еднаква нужда от сън. Наблюденията на жените, 
които спят не повече от 7 часа в денотпцието, и тези, които 
спят не по-малко от 8 часа, доказват, че у първите се поя
вява 5 пъти повече нервност, 7 пъти повече умора и 12 
пъти повече лошо настроение.

При такива случаи лекарите предписват 9—Ю-чассв 
сън през нощта и следобедна почивка от 1—2 часа. За тези, 
които не могат да спят денем, се препоръчва поне да лежат 
спокойно — без да четат, без да разговарят. При това поло
жение в много от случаите болестните симптоми изчезват 
след известно време, а в други — положението се подобря-

с преизпълнила с 
13%. Себестойността на про
дукцията е намалена с 3,4% в 
црашиенме с 1968 г. В обация 
докод земеделското й произво 
дство участвува с 36,2%, изку
пуването 27,2% и търговия 
та с промишлени 
42,6%. В сравнение с 1968 го
дина кооперацията има 15,1% 
по-голяма земеделска продук
ция.

Но докато тя има успехи, 
частният сектор е в застой. По 
разни причини той е изоста
вил от 1952 г. насам около 100 
хиляда декара й то: 9.200 де
кара орна земя. 7.500 дка ли
вада, 4.980 ДКа гори и 76.910 
-декара пасища (Продажба, от 
кази, подаряване).

Намалял е и добитъкът. Ка 
то ое арашни състоянието през 
1962 с това през 1967 година 
получава ое, че говедата са на 
малели от 9 хиляда на 6.782

ми-

стоки по-застаря- 
на. село, 

а и понголемите изкупни це
ни които съдейшвуват да се 
задържа нивото на благост.сто 
янмсто и при по-малко продук 
ция:

1

В предстоящите 
по проекта за развитието си
гурно ще е необходимо да ос 
предложи изготвяне на меро
приятия, с които -да ое тръпне 
към съживяване на земедел
ското производство, защо то в 
селата вече има млада работ
на оила, годна да стори това.

Естествено — дълга за тов:| 
носи кооперацията.

разговори

ва

Бебетата спят извънредно много, после около 1/3 от 
живота си хората прекарват в сън. Следователно самата при
рода е предопределила извънредно важна роля на съня в 
нашето съществуване. Не случайно още преди 2000 години 
римляните са казвали: „СЪНЯТ ЛЕКУВА МНОГО БОЛЕСТИ"

9. В.
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М. Н. Н.

РАТКО ГЕОРГИЕВ: КООПЕРАЦИЯТА В 

КЛИСУРА РАБОТИ РЕНТАБИЛНО
Н. Петрова

.
деловия фонд, а на тру 
дещите се дадохме по 
една заплата повече.

— Как оценявате сът
рудничеството на коопе
рацията с производите
лите?

— Ние работим това 
сътрудничество да бъде 
•вое по-добро. Даваме на 
селскостопанските про- 
(изводители 
кредит, а също така се
мена .изкуствени торо
ве и др. Тъй като коо
перацията няма селско
стопански машини, таки 
ва взимаме от земедел-) 
смия комбинат „ Власи- 
на“. Обаче селяните не 
са заинтересувани за съ 
трудиичество с коопера
цията тъй, като печал- 
барството им долагат доо 
татъчно средства за жи
вот и малко се обръща

РАТКО ГЕОРГИЕВ от 
с. Драинци, директор на 
кооперацията в Клису
ра е 1СТщевремеино ак
тивен политически работ 
ник в този край. С него 
:вото/идване за директор 
на кооперацията стана
ха .съществени промени. 
Особено се подобри съ
трудничеството със зе- 
•меделките произволите-

Показ на немарливостта

безлихвен
ли.

Той ни отговори на 
няколко въпроса относ
но работата на коопера
цията.

— Старем се — каза 
да задоволимтой

нужните на населението 
с взичми стоки,

на нашия пазар.
които

•има
Имаме трудности по на- 
бавясата на строителен 
материал, но това е сла
бост на пазара въобще. 

Как завършихте фи-
,внимание на земеделско 
то производство. Те счи
тат, че селско сто пан око-наиоовата година?

— Тази година завър
шихме твърде успешно. 
Мога да кажа, че наша
та кооперация е

то производство с втори 
семейнично в техните

доходи.
С успех изкупваме селскосто

За и-
това

ланските произведения, 
бълюите обаче не сме състо 
янис да намерим пазар.' __

Цена ДИМИТРОВ

бруто Продукт от пет мили 
ояа н. динара. От тази сума 

община. Осъществих 70 000 н. динара отделихме в

ме
отношение е • найдобра в Оур-

дулишка

силеград е настоявала при Ре
публиканските органи тоя за- 

|дя ое отмени, като ое поз 
воли сеч и на дялани травер- 

добър контрол и обезпе-

Републиканската скупщина 
на Сърбия е взела решение, 
от 30 март тази година да се 
забрани изработването на дя- 

железолътни траверси. 
Тоя републикански 

има за цел рационално да се 
ползва горския материал. Той
дава
веждат само рязани траверси. 
Това означава, че могат да се 
ползват стари и съзрели буко 

Обаче за това не- 
босилетрадоката комуна

Забраняват кон

си с
чаване на средства за залеоя- Всички ое питат, кога ще се махне тази преграда' 

на улицата, що свързва града с автопътя при мотел».

Две седмици тази преграда „варди" непокрития 
и разкъртен шахт и все не се намират работници от 
„Услуга" да го поправят.

Да оставим изгледа. Шахтът е опасен за минувачи
те. Преди известно време едно дете замалко да станс

жертва на тази немарливост.

лани закон
В това обаче не ое е ус-ване. 

пяло.
Разбира се това ще лодсйст 

■вува върху инономичеакго по
ложение на назелеиието в по- 
голямата част от комуната. Но 
срещу тази загуба стои и пол 
за; на тон начин ще ое запа
зят от преошмериа екзплоата- 
ция горите в Босите градско.

се (възможност да се произ-

дялани
траверси

ви. дървета.
що в
не 1тьщвствува достатъчна

в случая бичгаад-
мо

ханизация. 
жийници.

Общинската скупщина В. В.,в Бо-
Страница 5

БРАТСТВО * 20. МАРТ 1070



.......... 1,11111........1111,1,.............................................................................................. I
■Назъриц* =

=

НУЖНА Е намеса! 

НА ОС
Срещи и разговори

'А

* за село ,ош село •чВ местната канцелария и Нд =
слу-§ 

като =
////«/////////.'//////«да""""""" Обичан човекзърица тима постоянен 

жещ. 'Лова са изтъкна 
проблеми, защото за тоя па- — 

район канцеларията и- = 
ма голямо знам опий.

х / /////////// ////'/ *////////'""""

%сипеи I ч
местните=

об-=
ТЧГОМ10М АХ Е АААЕКО ВРАБЧА? Изтънена се и иска 

общности да стона! шоп ат с 
щостчюните селски опрал и, ко- = 
итч) никой 1ГС поддържа и ка-| 
то тансиша ос намират в лошо щ 
положение. По-специално ос” 

за ползване-в

ИI
Ч
цсто постепенно ос топи, заацо- 

то младите си уреждат живо-
Вазпраш мм един чочвех от 

Врабча, че от 1966 година в 
селото не е имало кинопрсд-

друга

Минавах в крайишште на Каменица, Беше вечер. От 
допираха викове и лай на кучета.

Човек по това време е напълней! с приятни чувства. 
Занесен така в мислите си се тьргнах когато край гроби
щата срещнах човек. Но веднага чувствата мн се промени 
ха — пред мен беше НИКОЛА ЙОТЕВ. За него знаех мво- 

Хората то обичат и затова и на мен ми правеше удовол
ствие да приказвам с този човек.

Като че ли разбра какво искам да го питам и сам за-

§ но»постави въгцюса 
то на танеоитс за напасването в 

добитък, които събират зс = 
меделоките кооперации. В то- щ 
па нещо съществува на диреща щ 
ритне от страна на тези стопа- Ц 
I ьокпт организации, които при г = 
рабпат междуообно пасища, за ^ 
да увеличат споите приходи от = 
таксите. Тук юе търси намеса
та на ОС, която да разреши

та по прадовотс.
Безполезно е да ущгсасвлме 

Центъра за култура и ръко
водните му, защото миналото 
ле ос поправя. По-изгодно е 
да им иапшшмм за еъщеешу 
кан сто и на това осло в кому
ната и те да си направят смет
ка, струва ли и на тия далеч
ни хора да се направи удовол
ствието да видят някой наш 
интересен и хубав филм.

— Имаме помещения — ре
че човекът. Училището отдав
на е празно, защото само две- 
три деца имаме за училище. 
Така и ще см пропадне, защо
то помещения, които не се о- 
битават пропадат по-бързо.

Значи и място имат, и жс-
Ш1ДЯТ

селото
ставлещге, пи по някоя 
самодейна прупа е намерила 
време да посети селото.

Значи четири години е ня
мало време да се отиде при 
тези хора от малкото село, ко

па

тго.
о.

I Мпочна: и а*Селяните доволни 

от шефа на 

местната 

канцелария

тоя .въпрос.
В. В. .................................................................................................................................................... .

НЕ ИСКАН и ТОВАРЯ ДРУГИТЕ • • •

лайне имат хората да 
кино.

А пък Врабча не е 
света.

моята работа, 
състояние да дигна по-голяма 
тежест от 30 килограма...

— Оставих Сливница, преди 
години, продадох там къщата 
и взех къща на изплащане в 
Димитровград. Къщата купих 
от детски добавъчни, така ме 
и писаха във вестник. . . Исти
на, стара кътщица, но нали 
имам покрив над главата. .. 
Това ще оставя на децата. . .

— От моите ръководители 
се оплаквах и на кабинета на 
президента на Републиката — 
отговор получзгх в предприя
тието да ми дадат по-лека 
работа. . . Но нищо не се пред 
приема. ..

Затова искам и по тоя на
чин да напомня на моите ръ- 
коЕОДители, дано ми излезнат; 
насреща и схванат моето по
ложение. Не искам да тежа 
на другарите от моята трудо
ва единица.. . Защо те да ме 
носят на гърба аи... — казва 
Борис Петров.

Дано се изпълни желанието 
на Петров.

Аз не съм в
През последните няколко 

месеца като шеф на местда- 
та канцелария в Каменица 
работи НИКОЛА АРБУТИ- 
НА. Хората са много довол
ни от неговата работа. Той 
не гледа на работно време. 
Често пъти остава и след ра
ботно време и главната му 
цел е да услужи хората. Те 
често пъти не гледат на ра
ботното време, защото хгьтт 
ват от други села и идват с 
цел да си завършат някои 
слепиш работи.

преко

М. Н. И.
■ 4

„Сточар" 

4 цеха
Земеделската кооперация 

„Сточар“ в Димитровград се
га ма четири цеха — Димит
ровград, Каменица, Смиловци 
и Тр. Одоровци. Очаква се но 
вата организация на цеховете 
да даде по-добри делови резу 
лтати. Произведен е референ
дум и приета новата организа 
циона структура.

Агрономите, считат, че за
напред ще имат по-добри у> 
ловия за организиране на пра 
извод сивото, защото сега мо
гат да избират цехове според 
специалността си.

В 1970 година един агроном 
-инженер е разпределен да во 
ди кооперацията със селско
стопанските производители, ко 
ето досега беше „Ахилова пе
та“ на кооперация „Сточар“, 
друг пък е отговорен за под-

Освен това в разговор с 
хората другарят Арбутина, 
като стар и изкусен служещ 
и дългогодишен полхггиче- 
езш работник, на хората да
ва обяснения по много въ
проси. Затова той спечели 
симпатии от страна на насе
лението.

Б. Петров

— Моля ви ое, мога ли да 
пиша нещо във вестника ... 
Да пиша за моите неприятно 
’сти. Седемнадесет години ра
ботя в „Сточар“ като физичес
ки работник, но здравословно 
то ми състояние не позволява 

започнада работя това,
55-ГОДИШН1ИЯ Борис Петров.

— .Ето, имам и лекарско удо 
стоверекие, в което се казва 
„да ми се даде по-лека рабо
та тъй като физическа не мо 
же да издържа“...

Това удостоверение стоя в 
канцеларията на „Сточар“ на- 
колкю години 1— но никой от 
ръководителите не иска да ми 
излезе насреща... Имам астма. 
А работя с М'инералн1и торове

Има още работя, 
трябва да се доведат в ред, 
покрай другите е и язира-

които

щане на пощата по селата, 
но всички въпроси ще бъ_
дат решени. В това напра в" ^ Държане на механизацията ц

тн. така че се очаква и маши

М. А.

,///////Л1П' *
ленив се очаква помощ и ■фг 
страна на ОС Димитровград. ните занапред няма да са про 

блем в организирането на ра
ботата: Земетръсите 

и животните
Б. Марко* Ц. Б.

и нацраво не мога да 
работя. Задушат а ме миризма 
та. Шест месеца работих съ) 
съкратено работно време... А 
после ;— рошиха, че ооце мога 
да работя - и предишното реше 
ние анулираха... И сега пак 
си работя с пълно работно 
време.

Участвувах в Народнооовобо 
дителната борба Имам призна 
ти 3 години борчески стаж. А 
до пенсия ми трябват още 5 
години... Но при настоящите 
трудови условия — трудно ще 
мога да издържа... Трудно ще 
дочакам пенсия...

А не ми

5

Установено е, че известно

| ГраД>^
$ ва я«»
$ Н1ГГ€
$ че са“
$ ската »
$
§ да о™
| грзй>®
$ г0В°^1 
§ телите,
$ бъдат?§ <>т $ ТЯ° ^
$ .насЛ

$ въ«
| ЛОДЯ^

\Щ
I

време преди 
земетресение мравките събират яйцата си 
и напускат мравуняка. Пред буря 
та пълзят към сушата, 
по-голяма дълбочина. Преди 
на (вулкана мечките бягат

Като
рачета- 

а младите търсят
изригването

п-г като обезумели
от неговите околности, а фазаните 
съци предвещават опасността.

В едно изследване на узбекски учени в 
което ое обяснява държането на животни- 
г.г **егтосре^’с"шен,С1 ттРЗД големи природни 
”, 06 ИЗТ'ьква' че ^зите и антилопите 

ГсггрГ^га'теаК:ата издиша на Ташкент 
Ци гвреда голямото земетресе- 

иие отказвали да влязат в своите подело-
и^1^ИмРеМе V а поалеДиите вулканични - 
13рмпааатия в Камчатка нито една мечкаД» ««а те ™рж-ьо»*,“ 

зишгия си сън и се амъкнали в по-опокой- 
' тате сектори, преди научните 
да покажат каквото 
ност на вудаканите. 
узбекистанските уче^и
ПЪТИ “ ’

с кря-

е леано. Имам че
тири деца на издържка. Не 
могат да зи намерят работа... 
Съпругата ми 
доспоообна —

също е нетру- 
правила е чети

ри операции... Тя нетрудостто- 
ообна, аз също — и трудно 
овързваме двата края. А на 
първи взех само 15.000 стари
динара. Толкова съм- зарабо
тил. Имам двеста стари 
ра от час.

инструменти 
и да е увеличена дей- 

Най-сетне, изтъкват

ме«™. в съветските лаборатощта 
ят уаилия по изкуствен 
водят подобни молтбрзни

ДИ1Н Л-

Чувсрвувам, че не мога 
да работя на това работно 
сто.' Тежа 
рите от моя цех, 
са щлшуденм да

$ В . 
! &мя

инстру- 
се прав- 

ггьт да сс ггроиз-
и преча и на друга- 

загцохо те 
вършат и



\
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шест години съл1 гробар в селото.

гробищата, чиста ги от камъни, кося 
лУГа селяните ме награждават в натура- 

^Затова пък аз не седя. Помагам на 
ме извика, веднага приличам на помощ.
^оаботих. Имам двама синове ... 

другият в Македония ... 
в далечината и продължи.

•111Ш11ШШ1Ш МИЛЕВЦИ <рт н
Ам

$

Продължават комуналните акцииЕди- 3
а|ГраЛ 

вгледа
тя*, кога/то имам време... Но тук ми е 

’ съм на родния край, научил 
-Я. там, при синовете, за мен няма рабо- 

седя, притеснявам се .. . Сега се пи-

[зуЧИЛ съм
Според овейте възможности обучение. Тези дни милевчани 

•населението от с. Мшгевци, Бо изготвят покрива за 
ошгеградско постига сравнител 

= но добри успехи в решаването 
Л на най-важните комунални и 
Е - ДРУПИ въпроси.
Е Електрификацията на село- 
Е. то е вече към края. Токът е 
Е доведен до трафоггоста и щом 
Е като се прибавят електриче-с- 
Е ки стълбове 
= необходим
Л тричеока мрежа дългогодиш- 
= но желание на населението ще 
Л се осъществи. За тази цел из- 
Е, цяло се е ангажирал комитс- 
Е та по електрификация, който 
= оега събира парични средства 
Е за купуване на 
Е материал.

...................... ""...... ..........................................................1111 ШИШШП1Ш11ПИНИ       Милеещи е изграждането ‘ на1

лям източник на работна ръ- 
ка тя -ползва местното самооб- 

в провеждането на тези тру . лаганф ' което не е случай и с 
деви акции главно място има много други общности, 
местна общност, която проя
вява голяма дейност. Като го

нел.само
„одимите, че цял живот съм работил, и 

ше получим ли нещо като пенсия?! 
а не търси никаква помощ. Той е с хора- 
помага и сигурен е, че за него този ден 
честно. И тогава хляба му е по-сладък, 

яо яа някой е попуснала оградата, той я 
поправя колата. Той е добър майстор на 

сечива.
а да работи за общото. Ако е трудова 
е връв- Работи на поправка на пътищата..

В. В.

ПЕТЪРЛАШ: ОВЦЕТЕ - ИЛИ
:: дивите свине?

ски и друг материал 
за селската елек-ак-

гге.
{0то се събираше помощ за пострадалите 
:в Баня Лука, той беше пръв и даде 1 ооо

— майсторът. И то-й заслужава В Петърлаш е възникнал 
електрически малко необикновен спор: во

ди ое .реагира между ловджии
те и стопаните: ■ 

Ловджийското дружество в 
нова училищна страда. В това Димитровград решило да се 
нещо ще ое успее до начало- забрани избиването на 
то на нова учебна година.
Сградата е построена, но пред 
стоят още много важни рабо
ти докато тя се оспособи за

това.кат
,[ Никога не е излъгал. Затова е любимец 

Борис МАРКОВ

та, които преследват дивите 
свине.

Петърлашаии сега поставят 
въпрос: кое е по полезно: ди
вите овине — или овцете!?

На този въпрос в -скоро вре 
диви ме ще трябва да даде отговор 

свине. Някои ловци започна- местната общност, 
ли да избиват оварските куче

N =

N

Забърдие
м.

ОСТРА 

КРИТИКА 

НА КООПЕ
РАЦИЯТА

СВЛИЧАНЕ НА 

ПЪТЯ ЗА КУСА 

ВРАНА
Миналата седмица, зарад

свличане на земя, на три ме- 
Ошло-вци, ста е прекъснат пътят от Т.

Одоро-вци към Куса врана. 
Движението на впрягове и

Населението от 
Момици, Мъзгош, В. Одоров- 
ци, Пъртопопинци и други се - 
ла в Забърдието отправят ос

на моторни коли е невъзмож
но, а трудно минават и пешо- 

тра критика във връзка с ра- хедците. До началото на сед- 
ботата на земеделската коо- -мидата пътят не бе разчистен, 

_ и нямаше никакви вести,
перация „Сточар в Дилтитроз ■ НЯ!К,о.й е предприел мерки дц 
град.

СВЪРНУ ОНЯДАН у мотелат. Гледам 
арна япия, унутра све бели чаршавйе, убаве
масе, човеци наседали, а на средуту голема маса 
ко за първньо гоейе. Тамън се я обзЪртам куде 
да седнем, улезоше коджа убаво облечени чо
веци и седоше на големуту масу. Анджийе се 
узмуаше, йеднък при ньи придоше, а от ближ- 
нете масе чуйем дека су дошли големци от Бел
град. Испише они по каве и по некойу ракийи- 
цу па потражише овчо кисело млеко. Кажу ,,чу- 
йемо дека само у Димитровград може да се най- 
де убаво густо овчо кисало млеко”.

чс

се направи това.
Естествено разчистването е 

Хората от този край търсят работа на местната общност и
на населението от Куса врана, 
което ползва пътя. Това обаче 
не значи, че трябва да се от
лага работата, защото може 

ния. Критикуват работата на да ое случи да е необходима
спешна лекарска помощ или 
нещо друго, а коли не могат 
да пристигнат в селото.

от кооперацията да установи 
повече ред в изкупуването на 
селокостопаяските произведс-

кооперативяия съвет. Като 
проблем изтъкват и подобре-

Анджията поче да се пребрисуйе, одйеднуш 
пливну сирома у воду па отърча при директора- 
тога. Директорат удари у йедно кланяне,_ каза 
ньим дека са че донесе и ждимну на вратата. 
Големците наручише йош по йедну рекию, прет 
кърстише руке и чекаю писалото млеко. Нащц 
из опщинуту и комцтетат нема-нема па дойду до 
анджиюту питую га ка че дойде кисалото мле
ко, а он сирома преступуйе од ногу на ногу ки- 
ко на угленье и само дума ,,са че дойде, само що 
нейе дошъл . Преметнуше йош по йедну и те- 
тига директорат улази насмеял се доуши, удари 
па у извиняванье, па остаи на масуту неколко 
тегле и плнице с кисало млеко. Анджийете са 
измъкнуше настрану и тъгай чуйем питаю ди- 
ректоратога куде йе нашЪл млеко. „Море мани, 
каже он, закаса. Цанко у „Блед” ми не даде. 
Каже не давам ти че га носиш у мотелат, а вийе 
сте ни конкуренция. Ако га тражнш за дома, че 
ти дадем. Идо, каже директорат, и при Милана 
у „Балкан” та и нега моли да учурише Цанка 
да ми даде барем малко за гоейети от Белград, 
И он недаде. Па тъгай кво че прайм отидо та 
посака от Салинотога бонбонджию. И даде ми 
детето та си повърти работу”.

Гледам куенуше човеци и благо им беше.
Само мене ми не сече акълат ко може ком- 

шилък да си не прайи уток. Ли ютре на другото- 
га че потребе нещо — ял поткваса, ял шикер, 
сол, та да не бере срамове пред гоейе.

Оно по селата йе утънуло кисало млеко, ама 
ли йе далеко никой не дооди да га узима.

Манча, с.р.

нието на здравната и ветери
нарната служба в района. м. н. н.РИВОДОЛ

М., А.

Из дейността на
1 инспекциите
§

ре на Градини, Бачево[ 

и Бребевница
В МАГАЗИНИТЕ

НЯМА§
§

_. „ _ 1 
път, паралелно с него. Това о- ^ 
баче предприятието не е на- ^ 
правило и до днес и затова е ^ 
затруднено движението към ^ 
Димитровгр ад. к

КОНСУМАЦИЯ
>лем Както е известно търговски

те магазини в ооилегр адската 
комуна се занимават с продаж 
ба на всичко. Напоследък ня
ма магазин, който да не про- 

^ ' дава и спиртни питиета, които 
Бребешница $ дори ое пият в магазина, 

сериозно поставя иск пред ко- § Търговският инспектор пра- 
муналио-услужиото предлрия $ ви; опити да опре това. Поне- 
тие Услуга“ рейсът, който $ >ке се касае за стопанското 
пътува до Пъртопопиижи во- § престъпление той ще предста- 
лшшци - да продължи линя- | ™ на стопанския -съд няколко

до Еребевтишки мост, Ь актове.

изкуствено осеменяване на 
кравите и затуй кооперацията 
не се прижи да набави бик за 
разплодяванс в тези две села.

села,

в на 
ачево и 
,на рейсо- 
та. Мест- 
• села ве- 
м обтци н 
ичитров- 
..Уолуга“ 

«ния до 
’а“ не от 
тава иси- 
^ела ще 
потърсят 
Фанспор- 
и излезе

Жителите в тези две 
както и множество друти 
Желюша, Гоипадол и др. 
пример повдигат въпроса за 
построяването на 
лен път за Димитровград, 
що то след построяването на ав 
томалистралата Пихют — Ди
митровград, тези села са отсе
чени поради това, че по авто
магистралата не могат да се 

кола с животинска

на- Наоелението от

сло магатс-
за-

ята си 
за да ое улеанят и те. §

§ В. в.гВ Бребешяица изтъкват, 
що така, че и въпроса с елек- ^ 
трификацията на забърдокитс ^ 
села не бива да се отлага. За- ^ 
това вече се предприемат се- ь 
риозни мерки тази акция, коя ^ 
то дълги години беше в за- § 
стой, по примера на Петър- $ . 
лаш и Радейна, да се съживи ^ 
и да тръпне. §

съ-
движат и 
тят^

В общивглката скупщина каз 
ват, че отговор на този 
прос още не могат да дадат 
т-ъй като Общинската сясупщи 
на очаква съдебния изход с 
предприятието за строеж 
пътища от Върховния съд. 
Според договора, при прокар 
ването на автомагистралата

е било длъ-

';[нте вла 
'койствие
ЯК/ГО 
^хитсра- 

села и
сериозна 
а кравар 
синчанн
чина оба 

и Баче- 
^ителио

въ-оп-

на

това предприятие

I



Проблеми н* учебното дело

ОЩЕ ЕДИН СРОК ЗА НЕПОДГОТВЕНИТЕ
класове в 

завършат
В Неподготвените преподаватели във висщите 

основните училища имат още един шанс — да 

образованието си до 1 март 1971 година -
ц Какво да се прави с новите специалисти?

Членовете на съвета за про- аиН>И|ША ИШИЧ, директор лищс, каза той, има ирслода-
шета ги култура ш Димитров*- ада осп1Ю1Шн>ото учнишли/с л Погл- лцтсхш, ;кюмто ах аооо-ширали
град и членовете на общнос- ново изтъкна, че щ погаповс- още през 1900 годниа ,а ои;е
тта по образованието пак сс кин колектив агяма подготвени не са завършили. вези „веч-
намеризса пред една трудно- преподаватели. Местата на иа ни студенти", каза Петров се- -
разрешима задача: какво да статшцитс са попълнили учи- та са под удара, па закона, след това за техните р б Е^ЪДСхХНЗ) ХрОНИКй
се прави с неподготвеяште пре телм, истина 13 дългогодишен Ние в Омиловци име прилудс- места да сс разпишат конкур-
лодаватели в основните ууилл трудов стаж. Според предло- пм да уволним от работа гим си. Така постепенно и равно -

жсиисто на закона, двама-три- назиалпл преподавателка, за- морно ще сс освободим от не-
ма членове сигурно би тряб- що то не е дала държавол из- квалифицираните.

нит, а да останат на работа —

Ш *
%

ГИМНАЗИЯТА

ща в комуната? Според сведе
ния на съвета за просвета —
22 души би трябвало да от- вало да напуснат колектива.
стъпят местата си на младите Остен .това — след закриване- хора с по-малко образование.

то на лодведомствеиюто учшш Мно1'о важно е как сс прави
ще в Бански дол — още един систематизацията на работни- ница каза, че малките учили

ща са в неблагоприятно поло 
жение. Поради малък брой у- 

ВЕЛИЧКОВ, челици преподавателите по оп 
ределеяи предмети нямат до
статъчен брой часове и зато
ва' „допълват“ часовете си с 
друпи предмети. Затова е труд
но да се установи какви спе- ргиев разгледа делото срещу 
циалиоти ни са необходими, група контрабандисти, залове- 
Що се отнася до дообучване- ни на граничния прелез Гра

дини при Димитровград.

ОСЪДЕНИ
КОНТРАБАНДИСТИ

ВАСИЛ ГЪРГОВ, директор 
на основното училище в Камсспециалисти.

Опоред най-новия закон, из- 
глаюуван неотдавна е акупщи- преподавател е останал без ра те места — според личностите, 
ната яа ОР Сърбия, общински бота. И какво да се прави се- или опоред нуждите ?.
■те юкушцини имат право сами, га? — .каза Инин. И тримата ДИМИТЪР 
според своите условия, да оп- преподаватели :задочно след- член на съвета за просвета и 
Раделят с колко години ще *ват на ВПШ в Ниш, Но дока култура "в изказването си зъ- 
продължат срока на нелодгот то единия от тяк има само що изтъкна чс законът ис е 
вените преподаватели за Да за още няколко изпита — двама 
вършат напълно образование- не са дали още нито един. из- 
то си. В закона е дадено ши- пит, макар че следват по ня- 
роко място на най-висшите са- колко години.

Ето, значи, в училището ня 
маме нито един специалист, но

Съдебното вече в Общин
ския съд в Димитровград в съ 
став: Иван Тошев, председа
тел и съдебни заседатели Диа
манта Георгиева и Велин Гео-съвоем прецизен, но все пак

дава възможност за длторнати 
нни решения. Ако някой пре
подавател за 10 родини не е 
оформил образованието ои — то, аз считам, че предимство

трябва да ое даде на завръш-
моуправителни тела в комуна
та да решават по този въпрос 
тъй като се изхожда от разли- понеже дооегашнито работни
чката 1ствпен на развитие на ци са дъотогадишни п.роовет 
различни краища в страната, ни дейци — налага ое да им 
Така например, в Белград още 
ггреди няколко години този про 
блем е снет от даевиен ред, 
докато да речем в Социалисти ГЕОРГЕИВ изнесе, че е него- 
ческа покрайнина Косово — 
срокът може би ще бъде про 
дължен до 1975 година.

Като краен срок за толеран- 
ция е фиксиран краят на учеб 
ната 1971/72 година.

Джакири Мехмети от Истач 
бул, Килми Назорку от Техе
ран и Чавдар Ердоган от Ис- 
тамбул ое опитали да прене
сат нелегално за Западна Ев
ропа общо 73,30 кг хашиш и 
те са осъдени с по 3 месеца 
затвор, дотато Мустафа Хес- 

е осъден на 7-месечен

нека му ос даде и тази пос
ледна възможност. Специфич- валците образованието си пре
лите случаи, каза Величков! подаватели.
нека ее решават конкретно по 
трудещите колективи.

ЛЮ(ЗОМИР ГОЛУБОВИЧ, 
представител на общността пр 
образованието, каза, че юша- 

, ги когато дойде време по ос-

ПЕТЪР МИТО В, член на съ 
вета за просвета и култура ка
за, че трябва да имаме пред
вид и бъдещите 
Съгласен съм да покажем ху- 
маност и солидарност и 
ония, които сега заемат работ 
ните места на специалистите, 
но трябва да водим сметка и 
за пристигащите 'специалисти.

се даде още един шанс.
Директорът на гимназията 

„Йоаип Вроз ТИго“ МЕТОДИ
поколения.

вия колектив почти всички мити
затвор, зарад контрабанда на 
23,50 кг морфий.

предмети са застъпени със съ
I ответни специалисти. Но той нокште училища да се дове

дат квалифицирани кадри — 
законът пролонпира „изтегля-; 
нето“ на неквалифицираните.

към

изтъкна, че трябва да ое дър
жи сметка занапред на кого 
се дава възможност да ое до-

Понеже с тази законна мяр образова — дали преподава ’1‘ова- подчерта той,
ка в Димитровградска комуна тел, който преподава своя пре яшо се вшкДа- че се ,кмат на' в овоето изказване ЦВЕТАН
са засегнати 22 души — То съ- Дмет или преподавател, който краища (като Косое^ ЕЛЕНКО В, член на общността
ветът за просвета и култура по силата на обстоятелствата, например), в които недотгигат по образованието подчерта, че 
организира едно сериозно до- — преподава друг предмет, подготвени кадри. В нашата
питване с членовете на общ- Друг е въпроса, подчерта Гсо °бщина случаят е съвоем друг

.насята по образованието и ди- ргиев, когато се касае за уто- По ,еД!на или ДРУга причина
ректорите на основните учили ворните преподаватели. Този ние не Даваме място на ново-
ща с цел да се предложи на въпрос нека решават сами ггре завършилите кадри. На ония,
общинската скупщина въамо- подавателоките колективи. Те които с години не са направи
жно най-подходящо решение, мека оценят дали им трябват -®1 нки10- за Да закръглят об-

или не. разованмето ои, сигурно и та-

Хесмигги е осъден най-стро
го тъй като при разкриване
то му се опитал да даде мито 
от 500 немски марки да под
мити дежурния митнически.

М. А.законът дава място да се док- 
валифицират ония, които се 
пред дипломен изпит. Но не е 
необходимо да се чака край
ната дата — края на учебна
та 1971/72 година. Този срок 
може да ое продължи в ония 
краища където няма кадри. В 
Димитровградско не е така. За 
това Еленков предложи за Ди
митровград този срок да се 
екрани.

ОСЪДЕН ДОСИТЕЙ 

ИГНЯТОВ
Предложението на съвета е: 

краен срок за завършване на В пимназията не преподава зи 'Възможност няма много да 
образованието на неквалифи- специалист по музикално об- И °Л?Д ГОДШ1а илн
цираните преподаватели да бъ разование ,защото преподава- Д„ ° бъдат на дне-

НД1Гп7п1нЕТнМН ^еИп^лЕ€11
готвени преподаватели те 3 осис>вко'1'0 училище в Сми- те гадри, а на неподготвенитедат ХЛ^Гко^Г и негаа ^ такуш» п0^ ое «ВДе въ^молсност да се
шсЛитгио*™.» й черта, че формулировката

бьдат при- закона не е пълна. От нея не 
да отсгьпят място на се лижда именно на младите, току завършили спе

циалисти.

След няколко месеца изследПЕТЪР ПЕТРОВ, завеждащ 
отдел просвета и култура в Об ване и прибиране на ну>бхо-

дими доказателства тези дни 
и Окръжния съд във Враня

щинаката скупщина в Димит- 
I? настанят на друга работа. Да рошград подчерта,

се даде един разумен зрок, от училища ое правят различни 
една година да речем, на не- комбинации с работите мее- 
педготвеиите да завършат на

учи пълно образованието

че в някои
се проведе съдене на Доситей 
Игнатов от село Църнощица,

кои лица 
се дава възможност да се до7 
образоват. В Оммловокото та, така, 

си, а „излишек
че чело пъти; като 

ое явяват именно Босилеградско. 
квалифициран,ите преподавате 
ли! (едучаят в Тр. Одоровци). Тоя бивш касиер на горно- 

лисггаската земеделска коопе-

ЗА ВАС, 

ЖЕНИ
Накрая единодушно бе при рация 33 ограбване и фалши- 

ето предложение краен орок Фициране на парични докуме 
за обявяване на конкурси за оти бе осъден от страна на 
попълване на с неквалифици
рани заелите места в училища затвор и да навакса щетата на 
та в Димитровградско да бъ- земеделската кооперация ог

63.000 НОВИ

Нарежете на парчета 3/4 кг крехко овипако мето 
запържете с 1/2 чаша мас. Извадете месото а 

в мазнината запържете леко 15-16 пиперки от сурова 
туршия, предварително кишата около 1/2 
дена вода и нарязани като за паприкаш Към 
хите прибавете 3-4 ситно нарязани стръка праз 
запържете до омекваме. Върнете Р
сложете 1 лъжичка

тоя съд на седем години строги го

час в сту- 
пипер- 

и ги
след това месото и

де 1 март 1971. Динара.КАВАУМА ОТ СВИНСКО МЕСО 
С ПИПЕРКИ М. Андонов В. В.ОТ ТУРШИЯ

червен пипер.
*

* *

ПРОДАЖБА*
в 1/2 чаша масло или олио залъожет* 1 „

рязана глава лук заедно с 2 7,
^Фь*кат« „ л с ,
хаотаЛя™ ГОЛСМИ «арявзии
картофа, настъргани на ситното ренде, 1
ца и 1 чаша вода. Сварете г
остане ка мазина). -Поднеоете
ре® пипер.

Продавам чепкало (райе 
-машина) в изправно състо
яние. Машината може да се 
види всеки ден при собст
веника

Цена по споразуение■

Тодор Кръстев 
ул. Моше Пияде 12 

Димитровград

яхния с дюли пипер, 
на резенчета, 2 

лъжица сал- 
на умерен огън (оосът да

/

яошшята поръ-ссяа с че-

:• •
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които Иимат лошо и недо-' 
възпитание. Въ®

1КГИ свой ученик
статъчгао все-

т-я вижда бъдещ полазен член на обществото.
ссгЕ- -що и в случая че и

намери на кръстопътя 
на живота ои тя без колеба
ние отново ще се определи за
учите ската професия.

Ветерани на нашето просветно
дело

ЕВДОКИЯ СТОЕВА
Вече двадесет и пет години 

Бвдокия Стоева учителствува 
в босилеградоките оела. Своя
та учите лака професия тя с с да Работят с воля й самоот- 
започнала преди войната след Евржност и изцяло да се анга- 
като завършила учителска акд жират <в преустройството и на 
демия в Неготин.

. Първите учителски 
тя направила в пасивните села 
на Кичено в Македония. След 
това заминала да учичтелству- 
ва в недалечните села на Кра--’ 
гуевац. Там я заварила война-

•Нейното поръчение към
младите просветни работници

предъка на селото.
стъпки В. Велинов С. ПЕОВИЧ ч„ИЗГЛЕД

ВОЛФГАНГ ХИЛДЕСХАЙМЕР
та.

ГАСТРОЛЪТ НА 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ АГЕНТ
Тя е свидетел и на най-го ля 

мата трагедия в Крагуевац, ко 
гато са били разстреляни 
ляди ученици и невинни хо
ра. Но случаят искал тя да се 
спаси. Когато германците нав
лезли в къщата, в която жи
вяла, тя успяла да се скрие. 
Малко след това с една група 
смели хора успяла да се доб
лижи до кобното място. Това 
били моменти, които завинаги 
оставили печат в душата й.

хи-

ори само веднъж да сте били на концерт на пиани
ста Франтишек Хрлда, никога не ще забралите (да
же и да се помъчите) силното впечатление, което 

направило неговото изпълнение. Заради неговия 
завладяващ сърцата темперамент и 'виртуозната му тех
ника големите критици на нашия век го сравниха с Ан
тон Рубмщцайн, а Едуард Вацник, този патриарх на му- 
зиковедите
време на време да бърка номер а та на опусите, несъм-

млздият Франтишек трябваше да се примири със съд
бата си :и скоро започна триумфалното ои шествие по 
авета, което и до днес му носи само лаври. За дълго 
време го изгубих от очи, но често, когато виждах сним
ката мгу въз вестника, ми ое струваше, че този поглед 
изразява голяма доза болезнено отччуждение, един дъ
лбок копнеж по отдавна изгубен идеал.

Вчерта, за първи път от години насам, бях от
ново на концерта на завърналия ое от турне в чужбина 
пианист. Той изпълни Деветия концерт за пиано от Ма- 
лиН'чеЕ'Оки, който, както и предишните осем концерта, 
с посветен на Хрлда. Свиреше така божествено, че на
края съвършено непознати един на друг хора си стис
каха ръцете. Даже и на мене, закоравелия експерт, се 
появиха сълзи в очите.

В паузата преди Бройка, си проправих с чадъра 
ггът до стаята на пианиста сред възбудената тълпа лов
ци на автографи. Моят приятел Франтишек седеше по- 
застаряш, уморен и отпаднал аред лаврови венци, като 
ги късаше с разоеяна физиономия. Приближих се до 
него, целунах го по бузите и му казах, че изпълнение
то му с било за мен откровение. Той ме потила хлад
но дали съм очаквал да бъде другояче. Ето така, въз
кликнах развълнувано, трябва да се изпълнява Малин- 
чевсми. Безсмислено е да ос твърди, че този компози
тор не изисква рубато и смяна на точното. Слабият 
аншланг, пресилената моториост в изпълнението на пиа 
кистите от така наречената реалистична школа... Но 
той не слушаше, а ме гледаше изкосо. Сепнах ое. Не 
беше ли това дебнещият поглед на застрахователния 
агент? Малко смутен, продължих да, гс!ВОря за рядката 
комбинация от брилянтна техника и дълбока израз
ност. Ала той остана безчувствен.

Имах чувство, че говоря на въздуха. Разочарован, 
станах, стиснах му още веднъж ръка и понечих да си ; 
тръпна, за да сторя място на нарастващата 
автографи. Тогава той мс запита с предпазливо равно
душие :

ни е

После, когато минавала през 
а. Грешница, съседното село 

• в което учителствувала тя сре 
щнала още по-тъжна картина: 
всички били избити.Ь сега той е на 104 години, но макар от

кено е овее още на висота като ценител на изкуството 
— веднъж възкликна: „Като си затвори човек очите, 
има чувството, че слуша Лист!“ В Лондон и Кайро, 
Париж и Умлямсбург (П еноилвания), навсякъде избух
ват френетични аплодисменти, щом отзвучи последния 
акорд от изпълнението на този овръхнадаран пианист. 
Тогава той се изправя бавно изцяло раздал ое, но скро
мен : посветил се напълно на творенията на компози
торите. Покланя се дълбоко и както с казва уморена 
усмивка заиграва по ъгълчетата на устните му. Един 
истински човек на изкуството, си мисли нелредубедеиия 
посетител на концерта, същински любимец на музите!

След освобождението Стое
ва още една година останала на 
работа в това крагуевашко се
ло. В началото на 1946 годи
на тя се завърнала в своя ро
ден край — в- Босилеградско,
Веднага е постъпила на рабо
та в родното си село в Гло- 
жие. Оттам заминала в Долна 
Любата, а от преди четирина
десет години работи в основно Съвсем малко хора, между които и аз, неговият прия- 
то училище в с. Божица. тел от детинство, знаем за неговата неволя, причината 

за уморената му усмивка: неосъществената мечта на 
Първите следвоенни години Хрлда е да стане застрахователен агент, 

били много трудни и за нея; 
и за всички други просветни 
работници. Например в с. Гло- 
жие тя сама обучавала 120 у- 
ченици. За да успее тя ги раз 
пореждала в две смени. Освен 
това тя дейно участвувала в 
провеждането на всички тога
вашни политически акции. По 
нейната инициатива 
бил формиран ученически 
стол, а тя месила хляб и за 
децата. Същевременно тя ръ
ководила курса за ограмотява 
не на хората в селото.

Франтишек Хрлда произхожда от музикалното се
мейство. Калия му беше виден музикален педагог, който 
със
имаше неоценими заюлупи в 
музика. (Като композитор той не беше нещо повече от 
„способен“ и неговите симфонии днес са забравени). 
Майка му беше едната от шестте дъщери на Йохан Не- 

Хумел, а освен това си беше извоювала място в 
музикалния живот като артистка.

своите преработки на класиците за четири ръце
областта на любителската

помук
в селото

сложиха малкия Франтишек да
въо-Едва проходил

седне на стола дред пианото. Иа четиригодишна 
раст той вече беше минал „Веселият селянин , а четири 
години по-късно можеше да му бъдат ушите и кади
фените панталонки на вундеркинд. ТРаа обезпокоител- 
зю развитие беше ненадейно опряно: малкият Франти
шек ое запозна случайно с един застрахователен агент, 
който успя Да събуди в десетгодишното момченце си- 

ииггерес към застрахователното дело.

тълпа на

— Кажи ми, скъпи, ти всъщност застрахован ли
си?За кратък срок успяла да 

ограмоти над 100 души.
За тоя голям успех няхол-

С та-

С леясо пресипнал глас признах, че те съм застра
хован.

Изведнъж в очите му се появи странен блясък; 
той дойде иа себе ш и се оживи. С един скок стигна до 
масата и извади от чекмеджето няколко осигурителни 
полици. Преди да успея да кажа Ероика, той мс застра 
хова арещу смърт, злополука, град и мъгла, 
орошу всички възможни катастрофи, злодеяния и бод- 

срошу които мож!е да бъде застрахован човек.

ленко пъти е награждавана, 
зи акция сетне тя продължи
ла и в с. Божица.

И ето че започна конфликтът, чиято дълбочина 
те оазборе само онзи читател, който на младини сам е 
ц^ал участта да води борба за някакъв далечен идеал 
срещу един неразбран и неумолим баща. С мокрено съ
страдание си предсташя човек чувството за вина разяск- 
'В31Ш младия човек, който е трябвало да се среща тай- 

Фю застрахователни агенти и статистици, тъй като 
извънредно стролият баща му е забранявал да .общува 
г представители на тези профеаии. И вое пак — както 
веднъж по-късно ми призна франтишек - времето, ко- 
гато четял нощем под юргаша на техния г,рздш-1а|р „Съ- 
лобната практика в застрахователното дело“ и написал 

_ между другото наистина забележителен — труд 
Парични резерви и система за тяхното .разпределе

ние“ спада към найщастаиши.тс периоди от живота му.

както иЗц тази учителка — ентуои- 
живота вина-астка девизът в 

ги е бил: да успее в просвет
ната дейност. И сега, когато 
се намира пред пенсия всеки 

че в това на- 
На безброй

■ствия,
Никога нима да забравя тези минути: неговото прскрас 

ораторско изкуство и топлият, му патос наистина 
бяха равни на непосредствената сила на изпълнителното 
му изкуство.

С подписаната полица в ръка аз се сбогувах с не
го. Когато вече ай тръгвах, той извика:

— Изпрати ми колекционерите на автопрафи! — 
и измъкна от чекмеджето куп документи. Трудно ми с 
да го кажа, но в последния поглед, който той отправи 
към мен, сс четеше някакво злорадство.

Страна! човек, мислех ои аз, докат ослушах Еро- 
наистииа един случай на двойно дарование от кз-

но МО
може да рече, 
пълно е успяла, 
поколения тя с дала оаюиии- 
те и най-важни знания, мно
зинството от тях сега са с най- 
разнообразно образование. А 

по пътя на 
учител-гмнозина търгн а ли 

своята 'ревностна 
ка, Днес те са признати прос
ветни работници.

Според нея Мяма лоши уче- 
Такива стават само оие-

Но никой истински чувствителен човек не може . 
— едно толкова продължително за съгцю- 

изпиташис. Сломен и обезсърчш,
ичеа;
ключитешна тели чина.да ицдържи 

тивиггелните му сили
ници.
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РЕПОРТАЖ (НЕ) валидни решения
■

години ОС е заключила про-П ровеждашсго иа градоуст-

Г; Любата веждднето на товародствения план на Босилс- рсшение
временно да се отсрочи. Вече1-рад не'се зачита и за изпълп
тогава за незачитането на топваното му не ос обезпечаващ

решение са били съставенадостатъчно уоловия.
ни 68 актове за съдията заС ,- цел тоя план успешно даВ селото много нарушения. По тях обаче неВ Горна Любата се провежда преди пет годиниос говори за един с решавано.все още пи няма Общинската скупщина е взеланеобикновен спор,предвестниците на Изпъква мисълта дали от?решение в центъра на градавъзникнал при нъпролетта. По раз срочването не е взето без об- да не се отглежда добитък ивсждансто на врпръснатите по ри ГОРНОЛЮБАТСКИ мисля1:те, а под натиск. Товада в една от ма да се ликвидират същсстаува-Бсснадитцата на

щите плевници, Това обаче по решечие сега е валидно, но изКасае се,халите.кобила къщи все 
още блестят снсж 

1 шгге покриви. Зимата продължава с на
глежда, че се забравя негово-е проводено. Поради не много 

убедителни причини преди три
за две групи хора.

мождусобно полагат и оспорават
Така

го превеждане.които
цравозо на собстчюиост на водата, 
едните строят, а друпите рушат. Наиослс- 

и друпите се „убеждават“

лата си ошрота.
И животът ой тече с грижите на ежед

невието и на онези, които хората сами ги дък и едните, 
ио по-сериозни начини. На мястото, къде-правят.

Нали с зи-ча хората се мъкнат из кална
та улица на центъра на селото. И всеки 
носи ботуши до колене. Защото смесената 
кал и сняг „допират до гуша“

то сс строи резервоара излизат въоръже
ни с пушки, мотики и др. Изглежда оба
че, че това никога няма да ги помири,- Об 
щннатл насгоява благородната акция 
продължи, а хората да сс помирят. Сега 
случая е стигнал и в съда.

дакакто
• каза един. Но докато така безделничим 

— обмисля друг — достатъчно е всеки но 
една лопата пясък да занесе н калта няма 
да ни измъчва. Но нали е зима любатчапн 
искат да си отпочинат. Друг момент за 
това нямат. Знае се: що.м цъфне проле
тта вече гн няма тук. Заминават на печал-

Любатчанш .много възразяват и питат 
докога търговското предприятие „Слога“ 
и земеделските кооперации в тона село ще 
откриват магазини. Някои считат, че ня
ма да има повече, понеже магазините та 
се намножиши до числото 
Това обаче не е гаранция, защото още сс 
строят сгради в центъра на селото. А то 
знае сс: щом се построи нова сграда по
никва и нов магазин, в който магазинер 
става собственикът на сградата.

Напоследък мнозина спо.меняват, че сс 
стига и до конфликти с хората от съсед
ното мм ссл.о в Мусул. Други казват, че 
това не е много „сериозно“, защото скара 
нитс били ръководители на някои обще 
ствсно-гюлмтнчеоки организации. И що.м 
като минат изборите те се помиряват.

Все пак любатчани в едно са съгласни: 
че без тези „дреболии“ ежедневието им щя 
ло да бъде много по-удобно и щастливо.

ба. тринадесет.
Когато вече говорим за мегдана на село 

то да припомним и за други неща. И днес 
на любатчани не им е известно къде точ
но се намира автобусната спирка, 
ден знака, който означава спирката осъ.м- 
ва пред частното кафене, а другия 
общественото. Тихото ..воюване“ на 
тилничарите като че ли няма край. А тс 
имат свое оправдание. Там където е спир
ката там ще влизат и мкмцериите. Това с 
значение и поради това, ч-е любатчани и- 
мат по-дебели портофели и че са щедри, 
когато влизат в кафенето.

Един планинец предлага, че въпроса със 
спирката може много просто да се разре
ши. А ето как: да :е направи бетонен знак, 
тежък няколко тона, и да се сложи 
средата между кафенетата.

Автобусите на Босилеградс- 
кото транспортно предприятие 
вече дълго време не отиват з 
Горана Лиоина и в Карамани- 
ца. Предприятието това опра в 
дава с .мотивировка, че пътица 
га за тези две села са непод
ходящи и несигурни за съоб
щения.

пъти търси претекст. В слу
чая касае се за два големи и 
отдалечени от центъра на ко
муната райони, които остават 
без съобщителни връзки.

Възможностите това положе 
ние да се измени са налице. 
Само с незначителни поправки 
тези два пътя .могат да се до
водът в ред. Не е невъзмож
но това да бъде съвместна ак
ция на хората от заинтересова 
ните села, транспортното пред 
приятие -и общината. Първи
те пролетни дни това щедро 
предлагат.

ЕДИ II

пред
гос-

I

В това нещо има истина. О- 
собено в лошо състояние е пъ 
тят от „Две реки“ към Горна 
Лиоина. Обаче много по-соли- 
дон е пътят към Караманица, 
който построен и асфалтиран 
е преди няколко -години.

Не говори ли това, че и тра 
н спортното предприятие често

I

на
!В. в. в. в.

завоюване на космоса, 
върху един чуден свят.

отговори капитан Форесгър. — Доста
тъчно уважавам другите светове, 
ка както вие казвате, Четертън. Слава богу, моята ра
бота не

тъкмо се спускаше като пероюооооо*I

ТУК ИМА ТИГРИ РЕЙ за да постъпвам та-

е да НЛЯЧКОСВам или унищожавам. Щастлив 
съм, че аз съм само космонавт. Вие 
нералог. Идете виеБРЕДБЪРИ сте археолог-ми- 

там и човъркайте почвата, правете 
сондажи. Аз само ще ви гледам. Само ще се пораз
ходя, за да видя този нов свят, как е направен, ка 
какво прилича. Обичам да наблюдавам. Всички кос
монавти охотно наблюдават, иначе те нямаше да бъ
дат космонавти. А когато човек е един от тях, то той 
о ича да долови нови миризми, да види нови цветове,
нови хора, ако такива има, и нови океани и островите 
им.

— Всяка планета трябва да се бие със собственото 
и оръжие — каза Четертън. — Идете там 
пайте, убийте змиите, отровете и я разко- 

животните, изсушете
реките, очистете въздуха от зветния 
й утробата, отнемете й пращец извадете 

всички тайни, унищожете 
оттеглете оттам, щом получите всичко, което 
лаели. Иначе планетата ще стане ваш 
вярвайте на планетите. Те

я и се 
сте же- — Вземете револвера 

— В кобура е.
И двамата се обърнаха към кръглото прозорче и 

хвърлиха поглед към зелената планета, която се из
дигаше към тях.

си —- каза Четертън.
господар. Не

са или странни, или 
или готови да ви съблазнят, особено 
чена милиарди километра, 
затова трябва да

НАУЧНО - 

ФАНТАСТИЧЕН 

РАЗКАЗ

лоши.
тая тук, отдал е- 

от която и да било точка; 
я изпреварите. Одерете й 

казвам ви. Извадете минералите и бягайте 
свят там да ви цапардоса 
трябва да се постъпва.

Космическият

— Питам се 
Форесгър.

Няма да ме обича — 
не ме е еня ще ме обича 
вам само за пари. Да 
тази земя е богата. Аз

кожата. какво ли мисли тя за нас —- каза
преди този

право в лицето. Ето, така отвърна Четертън. — Хич 
ли или не! Аз се интересу- 

кацнем, капитане. Казват, че 
ще проверя това.

кораб се спускаше 
звезданата система

издишали милиарди километра. Земята 
нейната система и Слънцето й забравени 
която беше населена, изследвана
кщчетаТгоГбеч^ д° най-отдалечпите
.. ' Гра6еии и «чистени; а сега космическите
кораби, на мъничките жители на една невероятно от
^ТоГоам“Та ЛСТЯХа' ,гадирваЙ1Ш ««ви светове. За 
ншеолко месеца, няколко години, те можеха да отпъ
туват където и да било, защото скоростта на ракетите 

•беше достигнала бързината на боговете- за десе™ 
Д н път един от космическите кораби, въоръжени за

към планетата 
номер 84. Бяха 

беше далече, 
тази система, 

и използвана, докато

номер седем на

Зеленият цвят беше най-свежият, който бяха ви
дели още от детинството си. Между питоми долини 
се простираха езера като капки бистра, синя вода; 
нямаше големи шумни пътища, 
л пране на движението, нито 
щи за голф — 
море. Биха могли

нито знаци за регу- 
градове. Море зелени пло- 

размисляше Форесгър — безкрайно 
да минат десет хиляди километра, 

г, ™ И да ®ило посока, и да продължзт играта, 
та за неделна шйшзка, свят за крикет, гдето чо- 

х може да се изтегне по гръб, да сложи стрък де
телина между усните полуотворени очи, усмихван-и с
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е||Ддешщбпмшд Двадесетата пролет в 

Студентския градАмбициозни планове на съвета 

възпитание и грижи за децата
Огуицентокмят пред в Но®и то войнишките кревати. Във

Балиращ от 28 март що 4 ап- всяка стая има удобни „йота“
рииг ще чосщува двадесет го- дюшеци. Отопляването вече 
дими от сьще>ств.уването сц. не е грижа на студентите — 
През време на „Стущетоката се заицото има парно. Отдавна е 
дмица“, както са наречени дни престанало да ое гази кал де 
те на празнуването, в ;най-го- столовата. Новата столова от 
лемия „студентски квартал“ в данна ое намира в центъра ма 
Югослаиия ще ое състоят ре- квартала,
дица културни и спортни съ
стезания и забави.

Миналата аедмица в Димит
ровград ое проведе заседание 
на Съвета за възпитание и гри 
жа за децата, на което бе раз 
гледана програмата за работ§! 
през настоящата година. Бяха 
разгледани проблемите за въз 
пмтанието на децата от преду
чилищна възраст, работата на 
училищните кухнми, построя
ване иа детоюо летовище при 
Погановаки манастир ,както и 
построяване на Център за 
предучилищно възпитание.

Вече няколко години в съ
става на основното училище 
„Моша Пмяде“ в Димитров
град работи забавачница с 80 
деца. Децата разполагат само 
с едно помещение, работят в 
две смени, което ое отразява 
и върху възпитателната рабо
та. Както заяви завеждащия*т 
просветното дело при ОС Пе
тър Тодоров, сериозно ое об
мисля въпроса до сегашната 
детска градина да ое построи 
още една спрада за нуждите 
на забавачницата и по този нз 
чин Да ое оформи Център за 
предучилищно възпитание. 

Финансови средства за такъв 
център ще ое обезпечат от 
Фонда за непосредствена дет
ска защита. Остава да ое ан
гажират Общинската скупщи
на и ведчки институции, чиято 
.работа е свързана с възпита
нието и грижата за децата да 
ое споразумеят с „Градря“ да 
отстъпи гсреднидеяите плацове 
За жилищни огради.

.Инициативата на Съвета за 
формиране на оекция за кух 
лен театър също заелужав? 
внимание. Мнозина си спом
нят, че в периода от 1950 до 
1960 година в Димитровград 
съществуваше самодеен кук
лен театър, който постигна 
значителни успехи. Центърът 
за култура и забава или едно

от училищата в града 
Да поемат и могат

осъществят тази 
наистина нужна инициатива 

Съветът

око летовище при Погановскц 
манастир. С реализирането на 
този замисъл ое постигат две 
цели. детско летовище и съз
даване на зародиш на

.Някога радиостанцията е 
било почти единственото мя- 

'Изпраждането на Студент- сто, къде то ое събирали сту- 
аки град започна през време- делтите. Макар че и оега не 
то на първия петгодишен може да се каже, че същестау 
план. На мочурливото земли- ват най-идеални условия за 
ще под Бежаиийжа коса, мла развлечение, животът в Сту- 
дежжиге трудови бригади за- дентзкия град. е доста разяо- 
почнака да копаят темелите образен. Студентите ое съби- 

пърните огради. Работите рат в няколко трибуни, уча- 
бяха завършени през '1950 то-: " стлувггг в културно-забавния 
дина и в жилищните домове -център „Штанац“ и в спортни. 
веднага ое настаниха първите екипи.
квартиранти — хиляди студед Но разбира ос условията за

обществена активност и кул- 
Лодините минаваха, а Студе- турен живот ще бъдат значи- 

нтекмят прад есе повече расте- телно по-добри, когато бъде 
ше, разхубавяваше се и полу- довършена оградата на студен 
чаваше изглед на голям моде- токия дом на културата, чисто 
рей квартал, уреден като парк; изграждане започна лани.
Днес в Студентския град .жи
веят и учат около 9.000 студен рвоя град студентите като по
ти от белградския униввреи- дарък ще получат още един, 
тет. Оскъдиците, с които се дългоочакван обект. Става ду- 
срешнаха някогашните студен ма за студентския спортен цен 
ти отдавна оа забравени. Няма' тър, който вече е на довърш 
пи вече мито оламниците, ни-

разглеща работата 
на училищните кухни, 
от година на година’ които

заемат бъдещ туристически
един 

център.
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Годината на юбилея на

И те чакат но-добри условия за работа
вое ло-еважию място в работа
та на училищата. Ежегодно у- 
чилищната М1режа на терито
рията на Димитровградско, на 
малява, но за сметка на това 
се увеличава броя на ученици 
те-пътници. С оглед на това, 
че гкхмощ в продукти вече ня
ма, че резервите на Общинска 
та организация на Червения 
кръст са изчерпани се налага 
в най-кратък срок от време дА та. 
се изработил дългосрочна пра 
грама за работа на ученичес
ките кухни. Занапред матери
ална база за работа на кухни 
те ще бъдат изключително ме 
опни източници — училищата,
'местните общности и Фондът 
за непосредствена детска ох
рана.

Заседанието обсъди възмож 
ноотта за изграждане на дет-

ваие.
за който природните' красоти 
на този край предлагат най- 
добри условия. Според сегаш
ните планове може да ое орга
низира летуване на деца в три 
омени. Трябва да' се припом
ни, че част от инвентара е на
лице, а средствата за изграж
дане на оградата също могат 
да се обезпечат от «Фонда за 
непосредствена детска

Из дейността на самоуправителните
съвети

Кога общината ще изра-
... I

боти нормативните, актове
защи-

За похвала са плановете на 
Съвета да сътрудничи с изда
телство „Братство“ по въпро
са за издаването на детска ли
тература.

Разбира ое, тези 
амбициозни, но не и нереални 
планове на Съвета за възпи
тание и грижи за децата не мо 
гат да ое реализират доколко- 
то не се предприеме координи 
рана акция на всички заинте- 
оовани и отговорни органи, ор 
ганизации и институции.

:
Найчважиите и основни пра 

емлнмци, които регулират съв 
купния живот в органите на 
Босилелрадската община са из 
работени преди пет години. То 
ва говори, че са надминати и 
като такива в отделни момен
ти стават спирачка в дейността 
на тези важни за комуната ор
гани.

Самоуправителният съвет на 
общината съзнава това поло
жение и на няколко последо
вателни заседания настоява за 
кратък срок да ое изработят 
и приемат 'важните норматив
ни актове. В случая това с 
правилника за вътрешната од 
ганизация и систематизация; 
правилника за разпределянето 
на средствата и личните до
ходи и правилника за трудо-, 
вите отношения на рабопни-

за изработването на правилни 
ка за трудовите отношения. А 
като се има предвид сегашна
та му несъгласуваност със за
кона става ясно какви опуще
ния се правят.

Новият правилник за вътре 
шната организация 
тизация който е вече готов, 
има за цел да се уточнят ком
петенциите на всеки служещ 
в органите на общината. Впро 
чеч това досега не е същест} 
вувало. Покрай това новият 
правилник се застъпва за ква
лификация и качествена ра
бота. В тоя смисъл той дава 
възможност за дошколуване 
на неквалифицираните и то в 
срок от четири години от деня, 
на вземането му. По-специал
но той регуушра начина по 
който се примеат работници 
и тяхмите самоуправителни 

Тези правилници общината права, 
с била дължна да изработи С приемането на тоя, каюго 
още преди две години. Това и на останалите важни норма 
нещо налага Оанования закон тиинег актове се очаква да со 
за трудовите отношения. Закъ подобри работата в органите 
опяваното се дължи на нео- на общината, като се стигне 
правда емите и нсобективми от; до засилен а личн а отговорност 
пори, които са давали отделни и възнаграждавано според тру 
служещи. Такива дори и оега да. 
съществуват, когато се касае

наистина

и система-

небето, да вдъхва миризмата на тревата.ки се на
гдето би могъл да прекара, мечтаейки, вечен празни
чен ден и да се пробуди, само за да обърне страни • 

вестник, или да подхвърля между

Д. Йотов
§

цата на неделния 
стъблата розова топка.

— Ако някоя планета нявга би била жена, то тя 
би била тази.

ФЕСТИВАЛ НА 

СТУДЕНТСКАТА 

ПОЕЗИЯ

!

— каза Четертън.
мед.— Отвън жена, отвътре мъж 

— Отдолу всичко е твърдо, мъжествено, желязо, 
ураний. Недейте да ви съблазни с маската си.

отделянето, където се нами- 
Осхрието блестеше със син 

забие двадесет метра, да извади 
но и да получи прито

ците.
Той се отправи към 

раше сондажната машина, 
оттенък, готово да се
къс почва голям като морков, „„
собление, за да дълбае още по-дълбоко, до сърцето 

Чегеотън намигна на машината.
което вие наричате 

съвсем добре.
спокойно

„Вечерни истинни" и вестник 
„Студент“ ще бъдат патрони 
на Фестивала иа студентската 
поезия, който ще се проведе 

2 и 3 април в Белград в 
рамките на тържествата пос
ветени а!а 
Студентския град. Студентска» 
та седмица, която трае от 28 
март до 4 април и Деня на 
студентите от 'Белградския у- 
ниворситет.

На белградския фестивал и 
митинга на -поезията, които 
ще се проведат на Стражшю- 
во и в 'К(рагуевац са помамени 
повече от 40 поети от всички 
университети в страната.

Организаторите са яоками- 
ли и никои наши изтъкнати 
литералурни творци между ко 
ито Идо Алвдрич, Десанка Мак 
оимович, Оскар Давичо, Океи- 
дер Куленопшч, а от чужде
странните Евгений Евтушсмко.

$

Iна планетата. на— Ние ще укротим това, 
жена, Форестьр, и що го направим 

— О, да, не се съмнявам 1 го-годишнината на В. в.отговори
$той. кораб кацна върху планетата.

— Поен алено е зелено, препалено спокойно — 
каза Четертън. — Не ми харесва тбва. (Т°и се °^рна 

кооаба). 1Це вземем пушките си.- Аз издавам Хеждання, ако това ве ви пречи.
- Да, но моята компания плаща нашето пъте

шествие и всички снаряжения, които струват
основание да бъдем пред

Космическият §

към капитана на I
милиони

долара. Това е сериозно 
-*1—

Г^ГешГ^коТ^Гхора™ —. — 

по един в този свят на зеленина. пъка
Последен излезе Ч^^Я'К^ вър*у тревистата

оазтърси. Тревата се люшна. Далеч- 
ИзглГждаше сякаш иебето е затоо^ 

непрозрачност. През това

Когато Четертън 
почва, земята се

В. ВЕЛИНОВ УРОК

___ _________________ __ Страница 11

пата гора заехтя. 
рило очи и е потъмняло до

гледаха Четертън.време момчетата
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вливащ, пято широк, 
пито тоссл панталон, 
но сроден. Скромна 
порна риза със сре
бристи шарки, модел 
който не е по мода
та. За да бъде по-мн- 
тероопо, той носи пре 

диавилсатолша бяла риза е юратоирртлка. И 
всичко това I праши за да 'привлече общо 
внимание.

— Честна дума, аз носъм коаюервати- 
вся-1, — продължи 'П1ища. — По. аз се смай 
иа,м, когато нидя как орилинашю се реши 
Шапки. 'Пой се реши гкраио назад. Него не 
можете да убедите, той всичко прави по 
своему. А как той говори! Пито една ду
мичка не можеш да разбереш. Кошмар, 
За срамил казва мъж, за джанковица — ра
кия. Разбирате ли, той е оригинален. Той 
не иока да говори на оня език на който 
говорят, друга, задцото той ни се смее, нам, 
които употребяваме нормални обикнове
ни думи. А игрите! Той презира туист, 
рок, шойк, соул. На него Са нужни особс- 
ни игри — някой валс или фокстрот. Стра 
шно е това да ое каже, няма да вярвате 
— той отива на опера! Обесхрабрен, раз
вълнувано слушах тази приказка. Най- 
сетне аз вое пак ще напиша нещо за този 
младеж, защото мен ме интересува всич
ко оригинално, необикновено. А да ли 
ще мм вярват, това е въпрос ...

ХуморескаМного ме интере 
оува съвременната 

младеж. Никак не- 
съм съгласен с ония, 
които упорито обви
няват днешните мла
ди хора. Според мен 
първите признаци на 

.старост не са болките в гръбнака или по
вишено кръвно налягане, но антилатията 
към младите. Лично съм съгласен с бой
ката, горда, енергична младеж, която ве-\ 
че се отказва от установените шаблони.

И така реших да напиша роман за съ
временен млад бунтовник. Затова трябва
ше да намеря прототип на герой. Към ко
го можех да ое обърна за съвет остен към, 
младия ми съсед Пртйца, който току щб 
беше завършил гимназията. Питах го поз 
нава ли някой млад съвременен бунтов
ник, който да изпитва отвращение към 
утвърдените навици, традиции, презира 
общопризнатите правила и отношения, ? 
една дума, да не е сериозен, възрастен чо 
век. Нища се замиели и след малко каза:

— Шаяи, той е тъкмо такъв! 
вика той. — Този тип, просто е анархист! 
Той не се облича като останалите. Онова, 
което за друга е добро, на него не харес
ва. Ако му подадеш нещо екстравагантно, 
необикновено, което да се забелязва меж
ду другите, това е хубаво за него. Напри
мер, обикновен панталон с верижки. Ви
жте, той не носи по модата, някой уди -

Лаоло Фелски (Унгария)

Маод бунтовник

из-
*

— Знаеш ли. Ковал ски полу
чили анонимно по пощата два 
билета за концерт на прочут 
певец от чужбина- Зарадвани, 
отишли на концерта, но през 
цялото време се чудели кой 
им е устроил такава изненада.

— И какво, отгатнаха ли?

— Да. Като се върнали вкъ 
щи, намерили цялото си жи
лище напълно ограбено, а на 
масата листче със следните 
думи.- „Сега вече сте отгатна
ли кой".

* *на мене сутринта казахте, че 
сте Карел IV!

— Ами да! Нима искате да 
лъжа?

Съпругът пристига в къщи 
с две прахосмукачки.

— Защо от всичко купуваш 
по два броя? — озадачена пи
та младата съпруга.

— Нима ти никога не си се 
развеждала?...

— Защо стоиш пред кръч
мата?

— Кръчмарят ме изгони!
—Защо?
— Бил съм закачал жена

*
*Пред кметството на малко му! 

швейцарско градче, където и- 
мало само един полицай, бил 
окачен надпис-.

— И какво чакаш още ? 
— Може би ще изгони 

нея!
— Какво е това етикет?

— Умение да се прозяваш 
със затворена уста.„Умоляват се всички гражда 

ни да не вършат нарушения 
на законите, защото нашият Хазайката: 
полицай ползува двуседмич- — Защо брат ви престана да 
ния си годишен отпуск." ви посещава, госпожице?

— Ами намерил си друга се 
стра.

*

ПОБОИ ЗА МЕСО*

Момичетата носят пантало
ни, за да приличат на момче- 

- тата, и тесни пуловери, за да 
докажат, че все пак не са!

— Това на нищо не прили
ча! — възмущава се телевизи 
онен техник. — Неотдавна ме 
извикаха, че картината на те
левизора им била лоша, а ка
то отидох, се оказа, че съпру
зите са си разменили очилата!

*
На една сватба в Долна Лисина станал— Кога си родена, Зденке? 

— Изобщо не , съм раж
дана, имам мащеха!

общ побой. Причината 
който донесъл

е много проста: кумът,
* печено агне на едни давал от него,
— Татко, жаден ли си?

Не зная! Попитай майка
* а на други не. За тази „дискриминация някои

си! не искали да му простят.* —: Майка ти ми се оплака, 
че пак не си я слушал!

— Татко, тази жена има не
що против нас!...

— Защо против нас?
— Чух я като казваше 

съседката, че целият съм 
личал на баща си!..

* За щастие всичко свършило добре. Някой 
се сетил да скрие всички ловджийски пушки, ко
ито сватбарите били донесли. Така освен повре
дени глави друго нямало.

Синът пита баща си:
— Щом като все разправя

те, че младежта била покваре 
на, защо не настъпи втори по 
топ.?

— Че какво, да не би пър
вият нещо да е помогнал?

Директорът на една 
ца среща на коридора 
ент и му казва:

— Вацлаве, на всекито

лудни-
паци-

\ назая
вявате, че сте Ян Жишка, а при

Съвременни /// ЛГ^З шЕ/V У тгЕтюлач/го, ^компромиси
-уЕ, ЛО /Гу*Р -

* •
<■ •


