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На последното заседание на 
Общинската скупщина в 
Димитровград, завежда
щият управлението на 
приходите Иван Денчев 
заяви пред отборннците, 
че по отношение на- 
плащането на данъчните 
задължения се прилагат 
два аршина. Един аршин 
е валиден за по-бедните 
а друг за по-заможните. 
Именно, каза той, и да
нъчните изпълнители са 
готови да накарат селя
нина принудително да 
изпълни данъчните си 
задължения.

Обаче съвсем друго отноше
ние имат към ония гра
ждани в Димитровград, 
които са длъжни да пла
щат данък върху съвку
пния приход. Определе
но става дума за милио
нерите. От 30 души под
лежащи на данък върху 
съвкупния приход поло
вината не са изпълнили 
задължени ята 
обществото.

^44&я*,Я*ттясте'Кщ'и'ш' н»»й—«м- -------

ще се предприемат, говори Митя РИ- 
ЬИЧИЧ. Едвард КАРДЕЛ и Владимир

НА ХУ-то ЗАСЕДАНИЕ на Предсе
дателството на СЮК, състояло се на 3 
декември в Белград под председател
ство на Стеван ДОРОНСКИ бе обсъде
на активността на Съюза в претворява- 

живота на Решенията на Първа-
ня- 
въ-

си към ЬАКАРИЧ запознаха Председателството
за работата върху по-нататъшното раз
витие на политическата и нкономичес-Може да се разбере защо 

изпълнители пето в
та конференция на СЮК, както и 
кои актуални външно политически

ка система.данъчните
не искат да развалят до
брите си отношения, да 
речем, с един лекар или 
гимназиален учител. Те 
се страхуват, че утре то 
зи лекар или учител ще 

трябва за болно де
те, за слаб ученик итн. 
От тази гледна точка по
ведението на данъчните 
изпълнители е разбира
емо и може да се наме
ри някакво оправдание, 

принцип 
всички са

На снимката: От ХУ-то Заседание 
на Председателството на СЮК.

(Фото-Танюг)
проси.

По предприетите стабилизационни 
мерки в стопанството, и за ония, които

им

Делегация на Нишпомакар че 
пред закона 
еднакви — няма селянин посети Пирот ии лекар.

Но трудно може да се раз
бере поведението на под 
лежащите на данък вър 

приход, 
те довеждат и Димитровградху съвкупния 

Именно 
себе си и данъчните из- 

в тежко по- 
допринасят

пълнители 
ложение и 
за наличието на два ар
шина в наплащането на

7 декември, делегация на Ниш
на ОС,

данъка. В понеделник на
Миодраг Апостолович, председател

ОК ма СКС, Радомирв състав:Също е положението и с длъ 
жниците За строително 
землище. И тук длъжни
ците са .от категорията с 
най-високи лични дохо
ди в града.

Не е трудно да се разбере, 
че изхода е не в двата 
аршина, но в единния за 
всички, без оглед на про 
фесия и място в общес
твото.

Веселин Илич, секретар на
ОК на ССРН, Добри,Милованович, председател на

ОСС, Никола Дииич, пред-Петрович, председател 
седагел на ОК на ОС, Данило Кнежевич, председа
тел и Радмила Костич, подпредседател на Основна-

посети Пирот и Димитров-стопанска камара,та посещението се водиха разгово-град. По време на обществено-политическитенари с представители
за взаимно сът-тези два граданаорганизации

рудничество.

Д. Йотов
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ВСЕ ПО-ШИРОКИ ВЕЛИКОБЪЛГАРСКИ
ПРЕТЕНЦИИ БЛОКОВИ СПИРАЧКИ•.

ОБЩО УБЕЖДЕНИЕ е, че срещите иа страните от 
НАТО пакт и Варшавския договор, проведени в края иа 
миналата седмица в Брюксел, и Източен Берлин, не до
несоха нищо съществено ново, т. е. че не приближиха и 
не улесниха решаването иа някои крупни въпроси на 
европейската сигурност. Дори може да се каже, съдейки 
по междусобните съмнения и обвинения, че протовопо- 
ложностите са по-изразителни и че неразбирането е по- 
голямо отколкото изглеждаше, а което може итрицател- 
но да се отрази върху процеса на намаляване на напре
жението и междуевропейското сътрудничество, което е

..НОВА МАКЕДОНИЯ" пише, че в бъл тията да се докаже, че и Ниш и Лес- 
гарското списание на Института за ис- ковац и голяма част от областта на 
тория при Българската академия на Южна Морава ц Тимошкия край, и съв 
науките — „Исторически преглед" е пу- сем естествено и Македония, — са „бъл- 
бликувана нова статия на добре изве- гарски земи". Вестникът изтъква, че в 
стния Стефан Дойнов, в която отново __ същия брой на „Исторически преглед" 
и най-открпто се съживяват великобъл- са публикувани още две статии, в които 
гарските санстефански претенции. Те- най-открито се говори за българския 
мата, която е избрал авторът за тази характер иа Македония. Тези детайли 
цел, по-точно като „ново доказателство" 
за българския характер на не така мал
ка част от днешната територия на СР 
Сърбия, както пише скопскип ежеднев
ник, е първото сръбско въстание в на
чалото на мшшлия век. Разбира се — 
продължава „НОВА МАКЕДОНИЯ" — 
гледано, преди всичко, през призмата на 
участието на българското население в 
него,ч което може да се предчувствува 
от рамото заглавие на статията в бъл
гарското списание, което гласи „Бъл
гарите. в първото сръбско въстание".
Скопеният ежедневник изтъква, че е 
очевидно намерението на автора на ста-

заключва скоп-споменаваме затова 
ския дневник — за да илюстрираме от
ново едно състояние в българската нау
ка. и, разбира се, в българската поли
тика, чийто апетити, както виждаме, 
от ден на ден растат все по-интензивно, 
така че вече достигат колкото широки, 
толкова и опасни размери. Защото да 
се търси българско население и в Ма
кедония и по долината иа Южна Мора
ва, а сега и по на север от Ниш, пред
ставлява най-екла^антно потвърждение 
на все по-нзразнтелната ескалация на 
българския курс към югославските съ
седи.

в течение.
По стечение иа обстоятелствата заседанията на ат

лантическия Пакт и на Варшавския договор по време 
съвпаднаха, а тематически 'твърде много се доближиха. 
След дълги подготовки от двете ертани, след успешните 
разговори на Бон от една и Москва и Варшава от друга 
и след започването на четворните разговори за Берлин, 
се очакваше напредък и в други области. Вместо напре
дък, обаче се стигна до по-нататъшно поставяне на усло
вия, т. е. до затрудняване иа свикването на европейската 
конференция за сигурност въпреки интереса на по-ши
роката европейска общественост към 
се разисква. '

Страните на Варшавския договор още веднъж из
разиха готовността си. тази конференция да се свика без 
колебания и без предусловия. Страните на Атлантичес
кия пакт не са против конференцията при условие тя 
да бъде добре подготвена и предварително да бъде „ох- 
рабрена" със започване на решаЦането на берлинския 
проблем. Изненадва обаче онова, което бе казано извън 
официалните текстове в течение на двете блокови кон
ференции, а особено след тях.

В съветските коментари се казва, че заседанието 
на Съвета на НАТО е проведено под знака на „ястребите 
от презморските страни'' които уж задушили трезвите 
гласове на своите европейски съюзници, които осуетя
ват споразумението са Западен Берлин, които са засилва
не на военната машинерия иа НАТО както и за съживя
ване на студената война.

От някои западни столици, пък се изразява недо
верие към цялата съветска политика и поставя въпроса 
за мотивите на съветското желание за конференцията. 
Един от вторичните продукти на европейската конфе
ренция, се казва, би било признаването на стату квото 
в Източна Европа. Правителствата на Западна Европа, 
се добавя в някои лондонски коментари, не могат да раз
гледат идеята за европейската конференция извън кон
текста на цялата съветска следвоенна политика целта на 

уж била да разедини Запада и да отслабне връз
ките между Европа и Америка щом като един 
солидира европейските си позиции.

Това изостряне вече намери израз и в решението 
на НАТО да засили своята отбранителна система, т. е. 
всички страни — членки да увеличат разходите си за 
въоръжаване. Трудно е да се обясни кой

темите по които

Отношенията ГФР—Полша

Подписан договор за 

нормализация
Председателят на полското 

правителство К>зеф Циран- 
киевич и канцлерът на Гер
манската федерална репуб
лика Вили Брандт, подписаха 
на 7 декември договор за ос 
новите за нормализиране на 
взаимоотношенията и за съ
трудничество между Полша 
и Германската федерална ре 
публика.

Договора подписаха също 
така и министрите на външ 
ните работи Йендриховски и 
Шел.

С този договор Германска 
та федерална република при 
знава полската западна гра
ница на Одер и. Ниса. Две
те страни се отказват от упо 
треба на сила и териториал
ни претенции днес и в бъ
деще.

с чисто съзнание, защото костта поражда опасни илю- 
сме уверени, че напражение зии. 
то ще се намали. Не даваме
нищо, което вече не е загу- ГФР И ПОЛЩА ТПК УСТА- 
бено от страна на престъп- НОВЯТ 
ннческия ДИПЛОМАТИЧЕС

КИ ОТНОШЕНИЯнационалсоциалис 
тнчески режим, каза той. 
Канцлерът припомни за стра която

Правителствата на Полша път кон-данията на полския 
Такива места, каквито 
Освиенцим дълго ще разтръ 
сват

народ, и на Германската федерал- 
са на република се съгласиха

да установят дипломатичес- 
нашия народ. Не про- кк отношения, веднага след 

веждаме политика на резиг- стои зад изост
рянето и кои са неговите непосредствени причини. Ка
сае се вероятно и до по-нататъшно нарастване на недо
верието между САЩ и СССР въпреки техните разговори 
на различни равнища. Вероятно се касае и за желанието 
на водещите сили чрез такова изостряне да 
своята доминация в блоковете, която все 
порва.

влизането в сила на догово- 
нация но политика на разу- ра за основите на нормализа 
ма. Бягството от действител- цията и сътрудничеството.

задържат 
повече се ос-тито

Същността е, струва ни се, все пак в естеството на 
военно-политическнте блокове от които 
очаква някакъв съществен принос или 
ка в областта на смекчаване

е трудно да се 
активна полита-Отражение на реализма на напрежението. 

Блоковото изостряне, значи, може да забави започ
налия процес на смекчаване на напрежението и на меж- 
дуевропеиското сътрудничество, но трудно може съвсем 
да го спре. За това говори и нормализирането на отноше-

стпанмНеТппМ° ПРИ Аобра воля на пряко заинтересованите 
Е“; Това са вече солидни основи за изграждане на 

’ ЧИято сигурност предполага не блоково 
ление, но отстраняване на тези

След подписването на до
говора Брандт заяви по запа По повод цодписването на 
дногерманската телевизия и договор за основите 
радио, че този договор от- мализиране

неизмеиимост на съацеству- 
граници в Европа 

взаимните изобщо, открива перспекти- 
отношения и за сътрудниче- ви за мир

жду полския и германския президентът Реш/блпк*?^’ 1ГО'нататъшно. подобряване 
народ. Договора подписваме; йРос™\р?3ТТиГОРв™ ч^р^Таро^

ректора на Таиюг Пера Ива Европа. народи в
чич следното изявление:

„Народите и правителство 
то на СФВЮ със задоволст
во лриеха подписването на 
договора за основите на нор 
ма'дизирането на взаимните 
отношения и за сътрудни

чество между Полската на
родна република и ГФР, ка
то отражение на реализма 
на правителствата на двете 
ст рани и разбирателство за 
съвременната обстановка от 
страна на правителствата на 
двете страни. С този дого
вор се остранява един от ос 
татъците на Втората светов 
на война, който обременява 
ше не само отношенията ме 
жду Полската народна ре
публика и ГФР, но осуетя
ваше и нормализирането на 
обстановката в цяла Евро

па нор- ващите
на

крива мост за помирение ме и сигурност, за

разде-
разделения-

БРАТСТВО
ВЕСЩН1И1К НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ

Излвсза всеки петък
Урежда редакционна колегия

Директор,
главен и отговорен редактор 

АСЕН ЛАЗАРОВ

СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

НА НИШКАТА АРМЕЙСКА ОБЛАСТ
Миналата неделя в Ниш 

се проведе седмо заседание 
на конференцията на СК на 
Нишката

В центъра на идейно-поли 
тнческата акция бяха клю
чови въпроси от изгражда
нето на въоръжените сили 
като:

Особено бе изтъкнат мо
мента на подмладяване на 
организациите на СК с при
емането на 1.119 нови члено 
ве и работата върху маркси 
сткото
зование на всички комунис 
ти в. Областта.

армейска област 
на което бе разгледан отче
та за работата през отчетно- 
йзборния период и подготов 
ките за Първа конференция 
в новия състав.

конституиране, разви
тие и дограждане на систе
мата на общонародна отбра 
на, издигане на боеготовно
стта, укрепване ролята на 
личността и развитие на ху
манни отношения, укрепва
не на морално-политическо
то единство, демократизация 
на отношенията в организа
циите и форумите на СЮК, 
следене на военно-политиче 
ското положение в света, ак 
туални проблеми в нашето 
общество и други

възпитание и обра-
Издава „Братство" — Ниш 
От. Пауновия 72, телефон 

25-444 и 25-480. 
Годишен абонамент 15 

лугодоолеп 7,5 н. динара 
Хей. сметка 625-3-78 Служба 

друштвево книговодство 
Нар. баяха Нит

Печатница „Вук Караджич" 
Ст. Пауиюнмча 72 — Ниш

. Приемайки документите 
на Конференцията, заседа^ 
нието реши Първа конфе
ренция в новия състав да 
се проведе на 28 декември, 
когато <ще се приеме програ 
ма за работа за по-нататъш
на дейност 1<а комунистите 
от Нишката армейска об
ласт.

На заседанието доминира
ха три въпроса: идейно-по
литическата

а по-

активност 
организациите и форумите, 
активността на организаци
ите на СК във връзка с меж 
дународните отношения, бой 
ното и идейно-политическо 
изграждане и модернизира
не на командите, частите и 
учрежденията.

на
па.

Приветствуваме окончател 
ното уреждане на въпроса 
за западните 
Полша, като 
такова уреждане на отноше 
нията укрепва принципа на

граници на 
съзнаваме, че

значител- Подполковник,
Милорад Лешчевични въпроси.
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Сурдулица

ГАЗЕЛАТА“ Е ГОТОВА
Разработка на заключе

нията от Първата конфе
ренция на СКС

Неотдавна в Сурдулица се ОК на СКС. След разисква- 
състоя разширено заседа- и и ята бе съчинена и конкре 
ние на ОК на СКС, на което тна акционна програма във 
уводна реч по Заключения- връзка с материалите от I 
та на I Конференция на Конференция на СЮК, в чи 
СКЖ и задачите на комуни- ето реализиране трябва да 
стите на територията на Су се ангажират комунистите в- 
рдулишката комуна изнесе общината.
Милан К. Величков, член на М. В.

Трето заседание на Мсждуобщинсклта 

конференция на СКС — Ниш

Тесните ръководства не 

могат да водят кадрова 

политика
НОВИЯТ мост на Сав!а, „газелата" който 

се строи до „мостарския възел" в Белград и 
който трябва да облекчи движението по ста
рия мост, както и да разреши проблема на 
разминаването на главните съобщителни ли
нии и минаването през Белград, бе готов до 
27 ноември. Неотдавна президентът на Репу
бликата (Йосип Броз Тито откри движението 
по моста.

На снимката: „Газелата" на р. Сава.
(Фото-Танюг)

особенона подмладяването
На заседанието на Между на ръководещите кадри. За 

общинската конференция това общинските конферен- 
на СКС — Ниш, което се ции на СКС трябват да от- 

4 декември в А- странят такива становища и
и най-отговорниЧествуване на 29 ноември проведе на

лексинац -Йован Манич под да заемат 
черта че Съюзът на комуни места в комуните, 
с-ште ’ е основна движеща Спирайки се върху квали 

идейно-политическа фикационната структура на 
територията на МОК, секре 
тарят Матея Игнятович под 
черта, че на 46 работници 
се пада по един работник с 
внсше образоавние. Той ка 
за, че трябва да се продъл
жи със започната акция за 
последователно провеждане 
на принципа на демократи
чност и обективност в реша 
ването на кадрови въпроси, 

на Бяха предложени заключе- 
Всяко пия за задачите по Съюза

областта

сила на 
активност в осъществяване- 

политика.Тържествено и весело
навсякъде

то на кадровата 
Настъпил е момент, 
по-тесните ръководства и ка 
дрови органи не могат ве
че да решават за воденето 
на кадровата политика, 
трябва да се чуе и мнение
то на непосредствените про 
изводители. В разскивания- 
та доста се говори за реиз- 
бориостта и ротацията 
ръководните кадри. ~ 
своеволие и стремеж да се 

отколкото

когато

но

идна и другите близки мсс- 
Повечето хора обаче пра 

зника прекараха по домове
те си е приятели и роднини 
край богата трапеза.

Инак през цялото време 
на празника автобусите ма 
транспортното предприятие 
в Босилеград непрекъснато 
работеха и превезоха над 
5.000 пътници. Към Скопие 
и Белград бяха пуснати по
вече извънредни рейсове.

В. В.

дежите от сезонна строител 
работа, както и брсУйни- 

те студенти и средношкол
ци, намиращи се на школу
ване във вътрешността. С 

веселие бе

на комунистите в 
на кадровата политика и за 

които оце • бъдат
рож-Двадесет и седмия

Републиката бе та.на остане по-дълго 
п р е д в и ждат зако нопредпнеа 
имята е в противовес на по
литиката на самоуправлени

възможност- конференция-

ден ден на 
от бележен с редица търже- 

Босилеградска оо-
емането, 
приети на следващото засе
дание на Междуобщннската 

Конференци
ята прие заключенията за 

и междуна- 
как

ства и в 
щина.

В навечерието на празни- 
Босилеград и районни

те центрове бяха устроени 
тържествени 4 програми, в 
които се изнесоха доклади 
за значението на празника, 
рецитали и АР- В тези про
грами участвуваха ученици 
и младежи от село, а в Бо
силеград и граничарите.

Особено тържествено по 
празника бе в Гор

тях празничното 
много по-оживено.

Празнично настроение 
чувствуваше на всяка крач

ето и стеснява 
га за публичност в изграж
дането на самоуправлени- образованието 
ето и стеснява възможност- цноналннте отношения, 
та за публичност в изграж- то и заключението за рабо- 
лането на кадровата полнтп тата на Секретариата 1а 
ка. Заседанието изтъкна за- МОК между II и Ш заседа- 
грижеността си от зачести
лите явления за осуетяване

ка в се

ка.
За това много допринесе 

хубавото и слънчево време.
Мнозина го използваха за 
разходка във вътрешността
~ ......................———........... ■...... ......................—.......... .

редовната издръжка на 
равлегшето на доходите с 
I 000 дим., за ОК на ССРН с 
ЯЧ 000 дни., за ОО на Съюза штя кон го са 
^ Пойните е 10 000 днн., за лагане в пари са

приеха пред—х, “ ГК —а^о

общинския фо А иод> Адакинци поправката
осветле

ние.
С. К.

уп- ху личните доходи.
В Сурдулишка община и- 

ма 17 местни общности. О- 
завели самооб- 

постигли

време на
Аюбата. Тук чествуване 

то бе двойно, защото мест- 
основно училище за

Приключиха събранията на 

избирателите
на

пото
свой патронен празник има 
Деня на Републиката. В бо
гата културно-забавна про- 

която бе предадена

па

ции
решение във връзка с 
лаиса. Според него средства ни с 
та предвидени за стипеиди- 
пане на кадрите намаляват с:ва за 
се за 5 000 дни., разноските социалната защига
около масовата подготовка дин. |с30ГдинГза банкови 
в случай на агресия с 20.000 ОС с гмии дни- ~ опои
днн., за цивилната защита е ^лугиз Скопие е 2 000 дни., водопровод25.0000 дни. и за изготвява- носаI за Скопие с ^ АШ , , а^даието
него на градоустройствен за Р®*0®“ общинското упра- дулица. Останалите
план с 25.000 днн., за пътни- г«ш ‘ 40 000 и за от„ общности са показали
те и дневните на отборници вление с Апн.,з с слабн резултати, между ко-

- а^гГпр,,ТоГси7сж
избори" с 500 дни., за 76.600 днн. от облагите, вър

ТЕЗИ днн приключиха съ 
бранията на избирателите в 
Сурдулишка комуна. Реше
не е бъдещата 
общност по здравно 
ряваие да бъде единна за 
Сърбия ’ без покрайнините, 
със седалище в Белград, а в 
случай да ие се осъществи 
тази замисъл, да остане във 
Браня, където беше и досе
га.

Покрай това, разгледано е 
и предложеното решение за 
измененията и Допълнения
та на бюджета на ОС за IV/и 
година и доклад за работа
та иа местните общности в 
общината. Повечето събра-

грама,
пред многобройиите зрите
ли участвуваха почти всич
ки секции от училището. 
Най-много въодушеви фол-

чаткомунална 
осигу-

иа пътя, уличното 
ние и изграждането на мост, 
Дикава е изграждането на 

и Ново село с 
на път за Сур 

местни

наклорната секция-
В Босилеград по време на 

празника бе устроена и му
зикално-забавна програма, 
изготвена съвместно от гра
ничари и ученици. Същб та- 

и тържествена 
програма бс устроена и в 
Долно Тлъмино.

В празничните дни бе осо
бено живо не само в райош 
ните центрове, но и в оста
налите села. Точно по това 
време бяха пристигнали мла

ио-
ка богата

М. Всл.
коло
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОК ЦА СКС И НА НО НА 
ССРН

♦
♦
IХулиганщина и вандализъм *комитет па СК 

ОбщинскатаЧленовете на Общинския 
н на Изпълнителния отбор на 
конференция на ССРН на съвместно заседа- 

някои материали във връзка 
нашата общество! ю-полм-

I
*
*Поради хулпганщи- 

младежкия клуб.прожектиране па фил- 
ми, Почти е певъ.шож 

се изтрае до
Бо

стана
»п * апоследък в 

сплеград 
все по-трудно да 

се устрои някоя култу 
манифестация. 

Причината е хулнгап- 
щнната. Някои гимна
зисти и ученици в сто
панството
сметка за поведението

пие разгледаха 
с дограждането на 
тическа система.

Встъпително слово във връзка с зова пз- 
Цоне Тодоров, председател на Общин- 

на ССРН.

па и
изглежда ще бъде зак- 

И то съвсем оп-
1
*по да

край. Заицото мушене
то тук е нещо съвсем 
естествено.

>рит.
равдано. Друг начин и 
няма да се спре 
лигаищииата и ванда
лизма. Инвентарът в 
клуба'в стойност от 
почти един 
стари динари с изцяло 
унищожен!

*
I
*

рпа /-кесе л, ко1 ато 
два часа непрекъсна
то се пуши едва ли е 
въ 1МОЖИО пепривик- 
палият тоя тормоз да 
поднесе. Но не е това 
н единственото. Ста
ва) чести побои, кои
то трудно се някой ос
мелява да прекъсне. 
Псувните, подхвърля
нето па непристойни 
думи са почти ежедис 
впо явление. При едно 
такбва положение стра 
да инвентара в ки
нозалата. Дори някой 
от тях намерил удово
лствие да изсече и ек
рана. Това по всичко 
личи па същински вап

ската организация
След разискванията се заключи в селата 

в комуната да се организират събрания, на 
па населението да се разяснят предсто- 

в нашата обществено-поли-

-
не държа)конто

ящмте изменения 
тическа система.

На заседанието бе изтъкнато строго да 
се спазва решението за замразяването на цени- * 
те и програмата за стабилизация на стопан- 5 
ския живот, взети неотдавна в Съюзния из- | 
иълнителен съвет. «

Накрая бе разгледана и дейността на съв | 
местните междуобщинскп служби, конто Бо- 1 
силеградската общнНа има с останалите от I 
територия на бивша Вранска околия. 1

милион
и
$ I011.

Без оглед дали се ка 
сае за тържествена и- 
лп културно - забавна 
програма тези младе
жи, чисто число е из
ненадващо голямо, о- 
тнват с цел да създа
ват недисциплина и 
пречат па другите. Та
ка бс и по време па 

тържествената про
грама пред Деня на Ре 
публиката.

Проявява се хулнга- 
нщина и по време на

Защо мълчи младеж 
ката организация^? Да 
ли е редно със съд да 
се наваксва причинена 
та тцета, а по време на 
филмовите прожекции 

часови 
нер? Защото мълчат и 
училищата, когато до
бре знаят, че има и у- 
ченицн — хулигани?

милицио-да

„СЛОГА“ ТЪРСИ ГРАНИЧЕН СТОКООБМЕН

От известно време се правят подготовки 
за организиране на граничен стокообмен ме
жду Босилеград и Кюстендил. Според първи
те проекти тоя вид търговия е трябвало да 
се организира на повечетр гранични места в 
Босилеградска комуна. Сега обаче става ясно, 
че това не може да стане наведнъж. Оста
ва да се реализира предложението стокооб
мена да се организира при граничния преход 
на Рибарци.

За това е заинтересовано търговското 
предприятие „Слога“ от Босилеград. Тя е го
това да се наеме в съвкупното организиране 
на граничния стокообмен. За тази цел тя ве
че е обезпечила място на граничния прелез при 
Рибарци, на който със собствени средства да 
построи сграда.

В. В.дализъм.

КОНКУРСНИ ДИЛЕМИ
- - --ТЗЗ

За пет работни места — за 
канцела-

успех се опитват да си на
мерят работа.

Второто характерно нещо 
в тоя конкурс е, че най-мно 
го конкурирали са от редо
вете на сегашните служащи 
в органите на общината. Та 
ка например за инспектор 
по пазара се обадили трима 
общински служещи. Такъв 
е случая и със секретаря на 
общината и др.

Ръководните места са при 
вилегировани: „водят“ към 
по-големи заплати, а по-мал 
ко работа. Така казват ня
кои от кандидатите, решили 
да напуснат досегашните си 
работни места. В това има 
и истина. Точно е, че в ор
ганите на общината възна- 
граждаването не е решено 
на съответен начин, а също 
така и разпределението на 
работата. Но това е много 
по-видимо с останалите ра
ботни места отколкото с те
зи, които ги считат за ръко 
водни.

Интересно е, също така, 
да се изтъкне, че за ново 
работно място — началник 
на секретариата за функдио 
нални работи са конкурира 
ли осем кандидати. Между 
тях и трима директори, от 
които двама на стопански 
организации. Става въпрос: 
защо тези директори искат 
да напуснат своите трудови 
организации? Вероятно — 
по-голямата и сигурна запла 
та.

Това говори за трудното 
и несигурно положение, в 
което се намират стопански 
те организации в комуната.

ПОСЛЕДНИЯТ конкурс 
на Общинската скупщина в веждащи местни 
Босилеград, съгласно който ри и са конкурирали 18 ли- 
трябва да се преизбират ръ ца, от които осем с полувис

ше съответно образование,ководнпте служещи в орга
ните на общината дава въз- четири със средно и остана

лите с нисше. Разбира . се,можност за няколко актуал
конкурирали са и досегаш
ните завеждащи местните 
канцеларии. От тях трима 
имат признато средно обра
зование и издържан профе
сионален изпит. Единият не 
изпълнява условията, предзи 
ден в конкурса.

И тези с полувнеше обра 
зование не изпълняват усло 
вията на конкурса само за- 

за гимназията въпроси. Е- радн тоза, че нямат даден 
дни от тях бе как 'работят професионален изпит. Това 
комунистите в самоуправи- значи, че ще бъдат, с изклю 
телните органи в училище- ченне на един, преизбрани 
то. Стана дума и за отиоше същите лиЦа за завеждащи 
името на учителите към про местните канцеларии, макар 
фесиоиалната си работа. Ка че имат само признато сред 
за се, че когато директора но образование, 
огсъствува на часовете се 
закъснява редовно. Значи 
ли това, че директора тряб
ва да бъде часовой над ие-

В. В. ни и важни констатации.

Из дейността на комунистите в гимназията

Решително - по проблемите
В босилеградската гимна

зия „Иван Караиванов“ но 
трети път е обявен конкурс 
за директор. Досегашните 
смити, да се избере дирек
тор останаха без успех. Ка
кво трябва да се предприе
ме: за да не се повтори „ис
торията“ е конкурса?

Това именно беше доми
ниращ въпрос иа заседание 
то на партийния актив на 
комунистите в гимназията и 
основното училище в Боси
леград.

За тоя съществен проблем, 
който гимназията довежда 
в незавидно положение и ра 
зклаща авторитета й, сега 
се заговори много по-отворе 
но. Прн това най-важното 
бе, че в разискванията на 
всички комунисти пролича
ваше усилието им да се над 
делее създаденото положе
ние със самоуправителен до 
говор.

Бе ясно, че комунистите 
от гимназията са загубили 
много тъй като стоя въпрос 
не са се заловили с този въ 
прос много по-рано. Всъщ
ност, това бе и първото 
заседание от партийните из 
бори миналата

Настоя ванията

сов и Винко Андонов). Та
къв договор е възможен и 
необходим.

Някои неща все пак оста
наха недоизказани, макар 
че бяха загатнати. Изтъкна 
се например, че около из
бора на директор се правят 
комбинации и спекули. Ед
на от тях е досегашния ди
ректор, който е и републи
кански представител да не 
остане без работно място. 
Каза се, че това се крои вън 
от училището, но в колекти 
ва има привърженици. И- ед 
нкте, и другите, за съжале
ние, тоя път останаха неиме 
нувани.

В разискванията се изтък 
на и това, че изборната ат
мосфера се пренася и на у- 
чениците. Тя се прояви и 
при делегирането на двама 
ученика в Съвета на учи
лището.

Комунистите от' гимназия
та се съгласиха, че разреша 
ването не само на тоя, но и 
па редица други училищни 
въпроси предимно ще зави
ем от тяхната дейност. При 

те бяха самокритични, 
и изтъкнаха, че своите въз
можности 
изцяло. Вместо това повече 
то от тях се отбягвали отво 
рсно конфронтираме и изя
сняване по определени въ
проси. Както и при избира
нето на директор.

На заседанието бяха 
гкати и други от

Изпъква един практичен 
въпрос: в случая дали е от 
по-голпмо значение профе
сионалния изпит, който мо- 

чня съвест, в случаи когато жс да се издържи пример
ни кои има непочтено отно- но и за едЦа седмица или 
шепне към работата си. По да се оформи полувнеше об 
мнението иа мнозина кому- разование. Дали професио- 
нисти, обучението се свежда иалния изпит „е е та3и „ба-
г1ПРеП°А2ВаИе И из™тване у пера", с която се „страж
ар3 л3аАГлб°ЧаВаНе- Т°ва А° Аат" органите на общината? 
вежда под въпрос колко про По-точно: дали с това не се “НТД работници изпъл- иска на вАш<а ^на Да си 
нлват своите професиоиал- останат досегашните' гялпи^ ни задачи. Значи, с бойкоти А^ е тГа защо ни Р 
рането на директора, бойко курсите? 
тира се и собствената работа 

На заседанието се задели 
отделно внимание

са кон-

Да бъдем ясни докрай: ли 
це, което не е заето, нямакомуни- __

стше занапред да се анга-
сае за младежи, завършили 
образованието си и сега без

жират в.подготвяне на най- 
добрите гимназисти за при
емане в СК. Това е необхо
димо- зарад опресняване 
редовете си. Миналата 
на в СК не е

В. В.
натоваим годи 

приет нито с-година. 
имаха за 

иел да се стигне до между- 
собен договор между двама 
та кандидати 
(Става въпрос за 
кандидати както и на пре
дишните два конкурса: досе 
гашния директор Любен Ар-

не са ползвали дин.
Взетите иа заседанието ре 

тения обвързват комунисти 
те от. гимназията и основно
то училище много по-често 
да се събират и навреме ре
шават висящите въпроси.

за директор, 
същите

засе- 
значеине В. В.
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ДИМИТРОВГРАДСКИ ЗАДАЧИ Актуалви теми

Облагане върху личния 

доход за комунални 

потреби на града
ДОВЕРИЕ В СОБСТВЕНИТЕсили

ОБЛАГАНЕ, НО ВЪРХУ 
ЗАПЛАТИТЕ

На едно инициативно за
седание за образуване на ме 

копия на пиротокото стопай стна общност в Димитров- 
ство. Само на 20 км От Ди- град между другото бе пов- 
миггровитрад имаме и каучуко дигнат въпрос за обдагане- 
Еа промишленост, дървообра то по благоустрояването на

града. Този въпрос не бе 
и «ай-сетие конфекция. Ос- разгледан обстойно тогава,

защото заседанието си има-

Днмитровград окончателно иизация „7 юли“ фше нужна 
се освободи от илюзиите, че последица именно на изоста 
ще бъде нареден между не- налостгга, на липсата на ква- 
развитите области ,и че ще лифициранм кадри. Затова
има по-тюляма помощ от об- главна тема е разговорите ботзаща, .'фатална, кожарска 
щността за решаване на н,я- сколо създаването на една 
кои належащи проблеми, ка здрава бъдеща търговска ор вен комбинат „Димитровград' 
то електрификация на сели- рагаии&ация )в рамките на който е на път да завърши 
ща, построяване на пътища кооперация „Сточар" са кад окончателно своята започиа- 
в комуната итн. След като рите. Макар че все още не е та реконструкция, всички ос 
бе нареден между частично известно какъв ще бъде дого хамали 'организации няма да 
неразвитите области — субре ворът между СФР ЬОгосла- 
гион Пирот, единствен изход 
беше да ее обърне с лице към 
собствените сили. Както е

Благоустрояването не е са
мо проблем на Димитров
град. То измъчва еднакво и 
Белград, и малките градове 
в страната. Но в много мес
та е приложен друг вид об
лагане — процент от запла
тата и от други приходи на 
жителите му. Така се съби
рат повече средства, които 
позволяват да се предприе
мат по-големи благоустройс
твени работи. В Ниш напри
мер този вид облагане се 
ползва за уреждането на у- 
лиците, за някои мероприя
тия в учебното дело и пр.

Когато в Димитровград се 
заговори за облагане върху 
работната заплата, има хо
ра, които казват, че това не 
могло да се реши, защото 
се опирали хора с високи 
заплати, особено ония, кои
то са на временна работа 
тук. Дори се посочват хора 
от Гумарата, от митницата 
и ■ други трудови организа
ции.

ше друга цел, но оттогава 
също не бе подета никаква 
инициатива да бъде изнесен 
на дневен ред на някое за
седание. Просто, като че е 
забравен.

Всъщност въпросът стои 
открит, макар че го нямана 
заседанията. За него се при
казва в чаршията, в предпри 
ятията, между събеседници 
в ресторантите даже.

Естествено едни са за об
лагане по старому, т.е. „на 

I комин,,, както бе прието от 
]ббщннската скупщина преди 
■!две-три години. Други са за 
:нов вид облагане — върху 
/личните доходи. Но единно 
1мпение няма.

могат да огзистират самостоя 
вия >и НР България за грани телио.
чтшя стокооборот, по-точно средства и със средни лични 
кае се знае каква територия доходи, конто не надминават 

известно (според проектопро ще обхваща — дали 20 или 600 динара те не са в състо- 
кето на останалите 32 сели- 30 км От едната и друга а ямие да се развиват по-мата- 
ща са нужни около 950 ми- страна на границата, Димит- тък. Всички вече търсят спа 
лиона стари динара. Единст- ровград се старае да посрещ сение и виждат своята пврс- 
в^н начин да се обезпечат не напълно тотов гранчнния пектина в .интеграцията. Дър 
тези средства са кредити и стокооборот, който открива вообработващото 
самооблагането. В разисква- големи (перспективи. На пър тие „Васил Иванов-Циле“ на 
нията цо средносрочния план во място след неговото под- прави първия успешен опит 
се слага ударение че на гра глисване гол елките търговски в това направление. То раз— 
жданите от комуната трябва организации от вътрешността ви добро делово-техническо 
да ое обясни, че не могат да на страната ще бъдат заинте сътрудничество с големия ги 
очакват никаква помощ от ресовани да 'инвестират сред гант в този отрасъл „Трес- 
общпостта и че единствен из ства за изграждане на уни- ка от Скопие. Може да се 
ход е в ангажирането на ця- нереални магазини в Димит- каж*р, че това е първата фа 
лото активно население. По ровград. А това може да се за по пътя към една бъдеща 
същия начин ще се решава постигне само при наличие- интеграция. Опити за сътру- 
и построяването на пътища- то на добра собствена търгов дннчество с по^щичи пдршь 
_я „ кгклгтечата Само стоогото ска организация- Ангажира- ори. прави и кооперация „Сто 
поилъожане към тоешението нет сна всички фактори в ко чар“. -По този начин отдавна 
т^а™<жат?скупщина на муната около нейното създа прокламираната идея започ- 
Есеки ^динар от Ф^щщ за пъ е ане дава гаракци, това на- на да дава първите резулта- 
тища заинтересованите села чинаиие Да се осъществи, 
да обезпечват другия динар, 
може да допринесе да се раз 
реши вторият по важност <про 
блем- В това отношение тря
бва да изтъкнем, че Погано- 
во, например, вече две годи- 

не опазва -този договор и 
само гк> тези причини пътят 
Жеопоша

Със слаби оборотни

предприя-

*1
•I Всъщност едва ли те са 

пречка. Те не биха могли да 
се опрат, като се има пред
вид, че такова облагане се 
прилага след допитване, при 
което думата на мнозинст
вото задължава всички. А 
при такова допитване е не
възможно да се получи мно 
зннетво на ония, които са 
против облагането, т. е. про
тив благоустрояването на 
града, защото мнозинството 
е. така да се каже, кореия- 
шко по жителство и чувст
вува нужда от бързо урок 
дане на благоустройствените

! Историята на облагането 
.зя благоустрояване на Ди
ни итровград
?на. Някога въпросите за бла 
чоусрояването тук се ре
шаваха с облагане в работ
на ръка и с доброволни тру 
дови акции. Но това беше 
преди десетилетие-две, а от
тогава всичко легна върху 
общинския бюджет и фондо 
вете.

Може би тъкмо затова гра 
дът има не един благоус-, 
тройствепи проблеми, като 
се започне от още недовър
шените улици п градинки и 
сс стигне до канализацията, 
която отдавна вече е необ
ходимост, а още не са наме

не е отдавнаш-

ти.
Ето такива са най-актуал- 

ИНТЕГРАЦИЯТА ЕДИНСТ- ните теми, и проблеми с ко- 
ВЕН ИЗХОД ЗА ДИМИТРОВ иго са се заловили единно и 
ГРАДСКОТО СТОПАНСТВО ръководството и трудовите

организации в юхмуната. Тря 
Трета тема, която окупира бва да изтъкнем, че в подхо

да, в начин ана разрешава
нето на тези проблеми не съ-

вниманието на трудовите ко 
лек киви и на стопаиско-поли

актив в града е ществува никакво разносла-
ки

тическия
интеграцията като единствен сие, а това е най-добра гараи 
изход от сегашното доста те- ция, че трудностите ще бъ- 
ЖКО положение на стопанст- дат преотдоляии.

Поганово е не- въпроси.
Казва се и друго — това 

облагане щяло да се отрази 
върху жизненото равнище 
на работниците с малки за- 

Дали е така? Ако об
ла 1ането е 2°/о, на нето за
плата от 1000 динара, това 
е 20 динара приспадане, в 
замяна на което трудещият 
се ще получи по-чисти ули
ци, канализация и други бла 
гоустройственн 
срок няколкократно по-къс 
отколкото при сегашния вид 
облагане. А от друга страна 
това облагане би било по- 
справедливо, защото тия с 
големите заплати биха учас 
твувалп повече в набирането 
на средствата.

Не знаем точно от кои хо
ра идват тези „грижи“ за 
хората с малки заплати, но 
се казва че идвали тъкмо от 
хора с големи заплати, кон
то така пазят сво.я джоб.

Всъщност никой, с 
то сме говорили — с голяма 
или малка заплата — не се 

Ако това може да

проходим.

Във връзка с разрешавате 
тези два проблема е й вотб. Известно е, че димитров 

стопанство е в сри а реми никакви източници на 
средства за строенето й.

На много събрания в гра
да бе подчертано, че градът 
се замърсява, особено лятно 

Винаги се изтъква-

д. Йотовтц на
развитието на културата. Ка 
,хто каза неотдавна един от 

на съвещание-

градското
плати.

разискващите 
то >за развитието и културата

електри- време.
ше, . че липсата на канали
зация най-много допринася 
за това, но пе се отминава
ше и въпросът за строежа

& Димитровградско, 
«Ьикацията и пътищата пред 
ставляват 50 на ст0 от кул
турата. За неотдавна електри 

сел(о Поганозо 
за кратко врф-

• •' ГГлЧ
ЙФ4 обекти в1Ш||фицираиото 

бе казаио, че
коренно се е променил 

населението. Телеви

иа улиците.
Когато обаче се поставеше 

въпрос, откъде средства за 
всичко това, разговорът се

у-
V* щме

бита на 
зията, радиото и грамофонът 

главни потребителни
пресичаше.

Може би решението па оо 
шипската скупщина-за обла 

собственици на жи
лища, което бе гласувано 
преди две години, беше опиг- 
да се поиаберат средства за 
благоустрояване, но този о- 
ппт, напрано казаио, няма 
да има никакъв ефекг. ^

Облагането „па комин ,за 
щото го .е такова, обременя-

домакииствата с но е опира.
20 динара год,ншно, а значи че опирането е измие 

нищожна сума, която

.
стават 
блага.

ЗА СОБСТВЕНА ТЪРГОВ
СКА ОРГАНИЗАЦИЯ

7М'. ШткЩ8*1
Й /- ггле на

;
Ш ■Щ*?:-

щ
Друга тема, която през по

следно време се обсъжда във 
форми и договори в

4; %

кого-

Село Трт.нско Одоровци — сградата 
основното училище

■вопчкял
комуната е развитието ша тър 

т.е. създавашето па в аговията, 
собствена търговска органм- 

бъде стхособ-
илн 
това е лица на малко хора, тогава 
ще се- събере. За канализа- 3,11ЦО не се започне с прн- 

, ако съдим по сегаш- 
стойност на строежа, 

ще са необходими над поло- ГцОТО времето сн минава, а 
милион стари динара, а набирането на средства е 

не можем да съ- Спешна работа, с оглед на
конто

за ция, която да 
иа да '-поеме върху себе ой и готовлеипята за въвеждане- 

облагане. За-
цнята
пата“>Ъ,' Д '2-.сто ко го _на този видпланирания граничен

наот близкотообмен- Поуките 
минало са твърде 
тфоду нрежд а в ащи ■ Димитро в 

(Скъп данък иа

кнп
тази сума 
берем за много години, ако 

приложи по-ефикасен 
начин за събиране па пове-

тежки и
натискатнуждите,

града.110 сеград заплати м. н. н.и изостанал оспримитипдазма 
тта в търговията. Фалита иа 

търговска орта

че средства.
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Отид* 
“«чнах ^ 
;,ах“Р, Й
^ЛГК““>
зачерняд^и
жат

По нашенско

КОШЕРИТАНКОВИ едназа селоош село
че МиСЪРД ми

«‘ 
Пак

лаРя, а То ча*ам 0Ц1 
Чаках, ч 

]>абота. о, 
пак мною 
та една 0 
ТОКУ ЛИТН!
висинето 
по нея тъг 
си правят 

гледа, 
навъдили. 
та- псувам 
ТО Й ПОто,
Аа умилнс 
мигва 
налетя ст 
такава, си 
е животец 
трин отво 
сох търте] 
па взех ма 
като бълх 

вредих 
танаха си] 
ки. А сам! 
веят, ми | 
един-друг 1 
„Ще взем< 
поръсиш ] 
това ще н 
гия кошер 
изсипеш в 
се едушат, 
вата и дв 
ги и се ус 

Два ден;

гг.'* *.
маше какво да правя и се 
уплаших, как ще се кара та
ка без работа, без занимав- 

Сутрин гледаш хората, 
забързани, недоспали — 
работа отиват, а ти стоиш в 

и никой не те вика

Денем се печеше на оскъ- 
слънце. Голе- седпото есенно 

мия му корем закриваха не 
изплетени вълнени 

голямата му
ка.скопосно паНа земеделски теми а под

шапка едрееше чер 
който изла

гащи, 
сламена къщи 

за нищо.
Оплаках се на тогова, на 

оногова и един ме посъвет
ва да си купя кошери, та 
да съм се занимавал. Ей, то 
не се пати само от собствен 
акъл, но и като вървиш по

вендалсст нос,
алкохолическите влече 

стопанина си. ВечерИзнуствените ливади, мерна за 

осигуряване на фураж за добитъка
ваше
нип на
сядаше до най-отдадечената 
маса в ресторантчето,

в устата кибритена 
С него

слага-
денше си

клечка и мълчеше, 
бихме последните гости на 
Звонска баня-

Три дена правеше така, а 
после се разприказва и изле 
зе добър събеседник.

— Да бе, Танчо ми викат. 
Стоян съм, ама тия, нашен
ците, ако ти не извърнат 
името, или не ти наденат ня 
кой прякор, името ти ще за 
бравят. Танчо Търтеят, ако 
искаш целия прякор

чуждия-
Та купих си два кошера, 

сума пари дадох, ама зажу- 
жаха пчели в дворчето ми. 
Нали пък си нямам друга 
работа, все около тях се на
въртах. Вдигна капака, раз
летят се пчели чак из ком- 
шийските дворове, та никой 
не посмяйа да излезе. А ме
не ми мило, та знае ли се.

Карах така два три месе
ца. Жужеха пчелите, прида
вах им захар в чинийки, ама 
по едно време забелязах, че 
от едното кошерче нещо 
малко пчели излитат. Нали 
не му се разбирам от тая 
живинка, извиках един пче
лар и той като вдигна капа
ка, завъртя съмнително гла
ва и ми рече: „Нова е май
ката на това стадо, ама е 
една ..., незнам какво ще 
излезе. Но ще слагаш захар 
да позасилиш пчелите, че 
много търтеи са се навъди
ли".

мястото. Ако пък ссизоре
засява рано есента, тогава 
орането трябва да стане пре 
ди сеитбата. Горния почпен 
слой трябва да се обработи 
добре, за да се създаде 
добра структура на земята. 
След оранта трябва да се 
хвърли тор (минерален), за 
да се увеличи плодността на 
почвата. На така приготвени 
те площи трябва да се зася
ват тревите рано напролет 
(през март или април) или 
рано есента) през септем
ври). И в единия и в другия 
случай трябва да се държи 
сметка сеитбата да става, ко

Един от основните отрас- — още в същата година 
ли на земеделското произ- се осигуряват добиви, за раз 
водство в Босилеградско и лика от залесяването, къдс- 
Димитровградско е живот- то добивите от горските кул 
новъдството. В Босилеград- тури закъсняват много, 
ската комуна с него се за
нимават близо 98 на сто от

кур,

по-— осигурява се качестве
на храна за добитъка.

Съзнавайки това, Боснле- 
градската община в средно- 
срочния си план за разви-

населението.
През миналите години се 

предприемаха мерки за по
добряване на животновъдс- тнето е предвидела средно 
ткото чрез оплеменяване на на година да се правят по 
породите, но успехът беше около 300 декара изкуствени

ливади. В 1971 година се пре 
дпижда да се затревят 640 

добитъка и подходящи па- декара пасища в частно при 
ешца. При това на по-голя- тежание, в около 12 села на 
ма част от комуната в зим- комуната, 
ния период основната прех
рана на добитъка бе листни 
ковият фураж, който придру 
жава екстензивното живот- безплатно, а засяването ще

ре
че и продължи.

— А защо съм Танчо Тър 
теят, си има нещо. Само да 
ти кажа, че прякорът ми не 
е от млади години, а от пен- 
снонерските, ей от тия, се
гашните. Но да не те обър
квам, да ти кажа поред.

Пенсионирах се преди две 
години. По железниците бях. 
Хората от моето села, откак 
е линията пред нас, оттога
ва все железничари ходят. 
Дсн-два на железницата, ден- 
два дома по нивите, така ка

само частичен, защото лип
сваше качествена храна за

гато и ма достатъчно влага 
Преди сеитбата, след като е 
хвърлен торът трябва да се 
бранува земята, за да се из- 
ентни горният слой. Брану
ването е желателно да се

За целта на притежатели
те ще се осигури необходи
мото количество семе и тор

новъдство и позволява да се става под ръководството на 
отглежда нископродуктивен специалисти. Семената и то 
добитък, който не е вече 
търсен на пазарите.

Забраната на листников 
фураж, с цел да се запазят те.

рът ще се осигури от „Ера 
зия" със средствата на Ре
публиканския фонд на води- мни терени да става ръчно.

Също и тя трябва да се из-

направи двупосочно, надлъж 
и напреки. Сеитбата на стръ рат.

Като се пенсионирах, ня-

В планираната смес от тре върши надлъж и напреки,
а тревните семена да се сме 
сват отделно (звездан и бя
ла детелина), а отделно кла-

горите, се отрази доста вър
ху животновъдството в Бо- ви на един хектар ще се за- 
силеградско, защото забрана сяват: 12 кг. жълт звездан, 
та завари неподготвени жи- 3 кг бяла ливадарка, 6 кг 
вотновъдите от тази комуна, ежевица, 10 кг червен вигок, сестите треви. Дълбочината

на сеитбата трябва да е 1—2 
см а след сеитбата трябва да 
се браноса, даже и валяне 
на нивата, за да се осигури 
по-бързо поникване на семе

Няма достатъчно ливади, 6 кг права ливадарка, 5 кг 
които да изместят изцяло бяла росуля. 
лпетниковия фураж, и зато- Най-важното условие за 
ва се стигна до намаляване правилно образуване на из

куствени ливади и пасища е 
Това намаляване обаче за доброто приготвяне 

сяга и материалното състоя вата. Площите трябва да се 
ние на селското население, преорат по-дълбоко. Ако сей 
което няма друга продук- тбата ще 
ция, желана от пазарите. през 

Общинската скупщина по 
средством своите съвети за 
селско стопанство и горите 
търси бързо разрешаване 
на проблема и намира, че 
този път е единствено в раз 
ширяването на изкуствените 
ливади. С тези акции се за
почна преди няколко години, 
като иницатори бяха земе
делските кооперации: Но те
зи акции не бяха докарани 
докрай, макар че имаше за
доволяващи резултати.

НАна добитъка. *Еу(0В НОВОГОДИШНИЯ’ 

БРОЙ — ЦВЕТЕН КАЛЕН

ДАР

на поч- то-
Ако така се постъпи, успе 

хът няма да изостане.
става пролетта, 

есента трябва да се ПАЗАРАИнж. Минко Якимов

ПРАЩАЙТЕРакита
ПОРЪЧКИ!

Тържествено 

празника на
щЖччествуван

Републиката
В село Ракита, в Бабуш- 

• нишка община празника на 
Републиката бе чествуван 
най-тържествено. В чест ма 
празника бе изнесена под
брана програма, подготвена

от младежта и учениците в 
основното училище.

В програмата взе участие 
и новоформирания духов ор- 
кестър в селото.

Акциите бяха подети от
ново, но от службата по гор 
ско стопанство при община- 

През 1969 година бяха 
затревени 11,5 хектара паси
ща в мерата *а село Груин- 
ци, Извор и Млекоминци. 
През 1970 година добивът на 
сено от тези ливади бе 4.000 
килограма сено от 1 хектар.

С изкуствените ливади ед
новременно се разрешават 
три основни въпроса:

Всеки
германец 

480 гра 
белгиец — 
кои райог
количеств<

ни.
та. КАРТОФИТЕ поБ. В.

Вучи дел грама. 
Картофи 

приеме своеобраз!
помс 

енергш 
веиДе(

|# артофите заемат особе- 
К но място всред про

дуктите от растителен 
произход, които служат за 
храна на човека. По своя 
състав те се доближават до 
хляба, а по богатството на 
витамини и минерални ве- 

до зеленчуците. 
След пшеницата те заслуже 
но заемат второ място в из
хранването на човечеството 
и все по-често хората ги на
ричат втори хляб.

Макар и да са пренесени 
преди около 400 години от 
Южна Америка, разпростра 
пението им в Европа 
вало много бавно. Десетки 
години те все още са фигу
рирали само в ботанически 
те книги за редки растения. 
Нито усилията на френска
та кралица Мария Антоане-

ратор Вилхелм I са помогна
ли населението да 
картофите като всекидневна 
храна и те да станат селско 
стопанска култура. Едва ко та 
гато след опустошителните 
войни гладът е започнал да ,щах в хра 
спохожда Европа, картофи Основното 
те са били оценени и са се 
наложили като храна на чо 
века. *

Сега, когато знаем подроб шесте —- 
но техния химически състав

Пуснат ток за 

празника
ТО с

— земите се пазят от еро- 
диране, тъй Нато за изкуст
вени ливади се ползват глав 
но деградирани пасища, изо 
ставени ниви, т.е. площи ко 
ито се измиват от водите и 
не могат да се ползват за 
други цели.

ски

щества щество на
леводнте гИ Вучи дел, едно ог 

гшй-планинските села в зво- 
иски район, доведе електри
чески ток за- празника на 
Републиката — 29 ноември.

Населението във Вучи дел 
показа примерна активност 
в провеждането на тази по
лезна акция. Материала, ко 
йто бе докаран до Ракита, 
а оттам с много трудности 
— доставен в Ракита. Вучи- 
делци бяха сплотени и ак-

електрификация 
завършиха в рекордно вре
ме — само за една година.

В тази акция голяма по
мощ им оказа и Общинска
та скупщина в Бабушница.

След електрифицирането 
на Вучи дел, в звонски ра
йон остават неелектрифици- 
рани само още две села, в 
които сигурно ще дойде ток 
за година-две.

цията по

йамте са
напълно ни е ясно, че кар- 
тофите могат сполучливо да 
допълват храненето и дори 
да заменят ценните житни дямо 
храни. Тъй като добивът от 
картофи от- декар е значи
телно по-голям от добива на 
жито, а вложеният труд е 
много по-малък, картофите ни, кои 
са ценно средство за разре ,!НЗъМ 
шаване на тъй

вешените 
са едва 0 

б»о-'
като
наре

е ста- тъй
тъй

иноХИссам

са'
наречения да ст

та, нито препоръките и раз- зърнен проблем. Интересни 
поредбите на немския импе- са някои сравнителни дан- собеност

Богдан Васов



Ясенов делМъртвило обхваназа. лнчка.
>та рям кошерчето, в което изсипах 
,(еД. а всичките пчели. На третия 

м®**0' ден рано сутринта има как
5-5
а^Т жу- тели пчели, като зажужели, 

^ като каХо се хванали една друга 
кит1?е _кланица бе! А пред кошер

състояние, а леките му форми били дори приз
нак на добро здраве.

БорбаТа срещу, затлъстяването 
но от борбата за продължаване на живота 
тясно свързана с проблемите на геронтологията 
— науката за старостта. Големи статистики на 
ред осигурителни дружества посочват, че съще
ствува непосредствена връзка между степента на 
затлъстяването и процента на смъртността всред 
населението: Повишаването на теглото с повече 
от 25% от нормалното повишава смъртността 
сЪс 75%
та с нормално тегло на същата възраст. Всяко 
З'величаване на теглото увеличава заболяемостта 
и смъртността. Която е толкова по-голяма, кол- 
кото теглото повече се отклонява от нормата за 
съответната възраст. При равни Други условия 
затлъстяването съкращава средната продължи
телност на живота със седем години.

Колко красноречиви са тези пакти!
Затлъстяването се отразява върху скорос

тта на стареенето. С напредването на възрастта 
обменните процеси в организма се забавят и в 
резултат настъпва физиологично увеличаване на 
теглото и процентно повишение на мастната тъ
кан спрямо останалите тъкани. При това се по
вишават не само тъй наречените резервни депа, 
но и мастите в самата протоплазма на клетките.

Относителното увеличение на мастната тъ
кан с напредването на възрастта е израз на за 
почналата енволюция (обратно развитие) на ор
ганизма. Поради тази причина нормалното тегло 
се повишава прогресивно за всяко десетилетие 
елен 30-та година. Свръхнормалното отлагане на 
масти обаче задълбочава общото обратно раз
витие на организма и може да стане съществен 
допълнителен фактор, който ускорява процеса 
па стареенето. Не случайно след успешно отслаб 
ване човек изглежда като подмладен. От друга 
страна самото прекомерно хранене може да под
тисне функциите на половите жлези и на щи
товидната жлеза, а това задълбочава и ускоря
ва остаряването на организма.

Консумирането на голямо количество и на 
силно калорийна храна наведнъж и неправил-

ИЗМЕНИМ 

ТРАДИЦИЯТА
е важно зве- 

и ево да видя — като се разле-

Я СЕНОВ ДЕ Л СКИТЕ 
дежи и девойки доскоро 
далеч се славеха танцов си 
състав, добрите изпълнители 
нг. народни хора и изпълни
тели на народни инструмен
ти. С подбрани програми те 
посещаваха селата в Лужни- 
нже, Горно Понишавие.

Първа

мла-
на-:

народни песни и едноактов- 
ки. Преди три години полу
чиха и награда — телевизор 
нг. общинския фестивал в Ба 
бушница.

Но така беше преди годи
ни...

Сега положението друго.
Славата на яоеновделци за 

глъхва. Все по-рядко по ве
черинки и програми се чуват 
гласовете 
изпълнители ...

>
е. чето сума ти пчели избити. 

цз пчс Ай да му се не видело, ами 
сега?

из-, Аа
става

.еР- ботата. Докато били ' пияни,
дГ<*ава
рз И взе навали. 
сукнаха трезнили, като се познали,
зоб°вАа

дрУгИЯ

Знаеш ли каква била ра-*
в сравнение със смъртността на хора-

спали си спокойно, не се поз 
Ама като се поиз- ръководителка на 

ясеног.делекия танцов състав 
бешо ентусиазираната учите
лке. Тодорка Нацкова, която 
Дни и нощи неуморно рабо
теше с

че не са от едно стадо, като 
се се. хванали после

на ясеновделскитс
изтре-ртеи Дали трябва да се допус- 

но да изчезне една хубава 
традиция?

лайка- пали се една друга.
мъжко-
ле гле-

ясеновделските мла
дежи и девойки в подготвя
нето на хора и ръченици, на

От кошерите сега само 
на- сандъците пазя. Восъка про 

[0П) пак дадох на свещарите, мед ня- 
гадина д,аше, а пчелите бяха оста- 

,тук ти 
тата су 
а, нзне-
апалих, нара, що ги дадох кое за 
мачках пчелите, кое за захар и мед.

Йордан Миланов

ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО 

Е ОПАСНО
мали я има-я няма стотина. 
Жали боже 70-те хиляди дн

Ей така си е по-добре ре
че. Напичам се на слънце-НО ос-

пчелич то попрочета вестник, пош- 
да жи- ляя се из полето и съм си 

к питах спокоен. Ама от' цялата за- 
з съвет, 

да ги

Все по-настойчиво се говори и пише, че 
всеки човек трябва да запази теглото си в гра
ниците на нормата за своя ръст. Дават се и раз
лични практически съвети за борба срещу за
тлъстяването.

нимавка с пчелите ми оста
на прякорът на стари годи-

|кяя, но ни Танчо Търтеят. 
I С АРУ" Какво да правиш — рече. 
. ще ги Нашият човек си е такъв.

Диетата и режимът на живот,
комплексите от физкултурни упражнения са вече 
добре известни на мнозина.

Защо е всичко това? Дали само защото за-
чо-

I те ще Кога и да е, няма да те ос- 
га здра 
13, слях

тави без прякор. Иначе ще 
ти забрави името. тлъстяването нарушава естетичния вид на 

вешкото тяло или пък крие и някои сериозни 
опасности за здравето?

Установено е, че затлъстяването представл
ява не само козметичен дефект, но истинско за
боляване с тежки последици върху основните 
функции на организма-. Доказано е също така, 
че не само прекомерното затлъстяване е опасно. 
Умерено повишеното тегло, или тъй нареченото 
скрито затлъстяване, фактически е много 
жно, тъй като е наистина масово, а същевременно 
излага организма на не по-малки опасности, от- 
колкото явната, видимата пълнота. Поради 
е необходимо решително да се отрече неправил
ното схващане, че

М. Н. Нейков> ш! пче.

мият начин на хранене ускоряват атероматозно- 
•го задебеляване на стените на артериите и по 
такъв начин се създават благоприятни условия 
за задълбочаване на сърдечно-съдовите услож
нения.

по-ва-

това

( Следва)затлъстяването не е болестно

Управникат вану йедюга за шию, изведе га на 
терасуту па ка му удари йедън бой и зачас на- 
праи ред. До нас седеоше некикви турци ли су, 
англичанъе ли су незнам, елем видим прежълте- 
ше, па шмугнуше у собете. Поче и я да се попо- 
дицкуйем да си бегам, ка синат ме вану за ру- 
каваГ и вану да се смейе:

— Седи. тате, нема нища страшно. Тека си 
ис тува свак дън, ама управникат и ньеговитс 
сейменье ко що видиш зачас среде работу. Това 
нища нейе, казуйе ми он, да видиш те тува ско
ро беоше наседали пирочанъе. Друенуше по не- 
кой виняк повече па почеше да пою. Управникат 
се диже орати ньим да се отаю, а они си па пою 
та трещи у мотелат.

— Са че ви я опраим, запрети ньим он па

\

! или 
дневно 
■ всеки 
а в ня- 

това 
& 740

ни е, че те доставят на ор
ганизма голямо 
алкални (основни)

количество 
състав

ки/ докато другите носители
сирена белтъчини (месо, 

не, фасул, орехи, грах) са 
^ляват богати на киселини. Тази о- 

собеност се дължи на висо-I, в Коя
Ничева- кото съдържание на 
(химиче Ралии вещества (около 1%), 
|превръ_ главно алкални минерални 
I Лукти. соли. Благодарение на това 
ро Ве_ . картофите могат да неутра- 
Ка въг лизират излишните и вред

на ни ни остатъци от киселини в 
1 Масти- организма,
,^'лтъч- приятно при всички заболя 

че вания на обмяната на веще-

БОИ ДО се шмугну у портирницуту.
Неме-нема, те тига, иде с йедну тоягу ко 

що имаше деда Тога овчарат оди наше село ако 
се сечаш, па ка улете между ньи та напраи Ко
сово. Кико удари йеднога по гърбинуту ония 
около нега не смеяше да мЪцну вечима. Нима 
вечима песан, ни гюрунтия. И тъгай, кико и 
съга, имаше некикви странци. Ко видоше тоя- 
путу разбегаше се ко манастирске мачке.

— Добре управникат излази на край се тек- 
вея пиянице, това истина нссъм видел на друго 

ама айде нийе да си бегама додека ни

минс-
■ ■ ■

РЕШИМО с бабутуту празникат да прека- 
снауту у Димитровград.

госийе пойдомо
ь
1 рамо при синатога и 

Пременимо се кико за първньо 
йоще у петак. У суботу синат ме изведе малко 

Поодимо по чаршиюту па свърнумо и 
Гледам наседала младиня, йедни пшо

благо-което е

* у град 
и мотелат
капе, други почели празникат вечима с винце и 

Седо и я да погледам тсдсвизшо. ДоЬре

ствата.го- место,
нейе стигло некойе шише.Г%<ие,

/СЯЧки
,)^11 и.чи мг"/«) картофите предпазват 
р^ели- организма от излишно пат- 
)!. °Рга- рупване на вода. Поради то 
1«Д-'0я- ва те играят важна роля за 
*,/1г* о- правилното кръвообраще- 
. ,;ьчи- пие.

Чрез своето високо съдър 
жание на калий (до 550 Това йе од празникат, а съга със здравийе 

до петак.
виняк се, идиже, видим намусил
угаси Ьслеоизорат. Младинята сс сукну, уокаше 
'да пищи тслевизорат, поче пцуваньс, напраи сс

ка се степаю у оро. Манча с. р.
теквая гюрунтия ко у село

■
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Писма на читателите

В босилеградскатаАко можете, помогнете ни гимназия
Обръщаме се до вас, като към наш вестник, с цел 

да поискате отговор за два подобни проблема,- конто на
последък ни нанасят вреда по два-три пъти седмично.

Става въпрос за електроснабдяването и водоснаб
дяването на Димитровград. Много пъти се случва по 
всяко време да нестане ток или вОда, без каквото и да е 
предварително предупреждение, макар че това би било 
необходимо. Може би отговорните в' тези трудови орга
низации се боят, че информирането ще трябва да пла
тят скъпо на радиоуредбата в града, а тези разходи мо
гат да им се отразят на „ниските“ лични доходи.

Ннто едните, мито другите държат сметка за това, 
дали някоя домакиня тъкмо тогава не е сложила да сва 
ри мляко на децата си, или някой от нощна смяна не с 
влязъл да се поизмне след работа. Да не приказваме 
пък за това, че има хора, конто се греят с термоакуму- 
лационни печки и при това имат малки деца. Най-лошо
то е, че тези неща се случват обикновено в събота и 
неделя, когато трудещите се са си в къщи и искат да си 
посвършат домакинските работи. Случи се същото и на 
Деня на Републиката и на следващия ден. Тогава няма
ше ток в значителна част на града тъкмо по време, ко
гато се приготвя обед. А тогава всяка къща почти е има
ла гости. Какво оставаше освен да се започне шътня от 
една до друга къща, където за щастие още не са изхвър
лили печката с въглища.

Поставя се въпрос, можем ли при това положение 
да ползваме техническите домакински апарати, към кои
то ни ориентира рекламата и удобството.

Но ето още един пример:
На 1 декември бяха повикани селяните от 

Барйе и Било на флуорографски преглед в Димитров 
град. Селата са около 15 километра далече от града и 
хората се упътили пешком по калта още в сутрин нит е 
часове, с цел да се прегледат и да се върнат при доби
тъка си. Но електричеството бе спряно и хората бяха 
принудени да си загубят няколко часа не по своя или по 
вина. на Здравния дом. Изглежда, че спирането 
в празнични дни, вече не е обективна причина, но е за
рад извънредния труд.

Да погледнем и другата страна. За дребни пропу
ски електроснабдяването предприема срещу нас много 
остри санкции. Неотдавна например бе вършен контрол 
на електромерите и забележки падаха колкото щете. Да
же писмените забележки са оставяни на деца или на 
стари баби от семействата. А за какво? За някакъв си 
пети винт, за който мнозина потребители на електро
енергия бяха разбрали, че трябва да го купят, а ще го 
поставят на мястото му хора от електроснабдяването, 
които са отнесли на контрол електромерите. Но това не
разбиране на работите бе скъпо платено от някои граж
дани — именно бяха наложени глоби от по 30 динара, 
като че става въпрос за нарушение на правилата за дви
жението. Даже при това хората са и заплашвани, че ако 
протестират, ще им изключат тока, а после, знае се, мио 
го процедури и разходи трябват за приключването му.

Райко Младенов 
Димитровград 
„Маршал Тито" 126/4

Математико
-физическа

секция
От известно време в босн- 

лсградската гимназия рабо
ти математическо - физичес
ка секция. Колко необходи
ма е била, показва самият 
брой на членуващите 25 уче 
ницн, които работят не са
мо в областта на математи
ката и физиката, но и в дру 
гите сродни области. Учени
ците ще работят върху из
работването на графици, ре 
лефи, ще изработват ракети, 
ще събират насекоми и др. 
Инициатор за основаването 
на секцията е ученичката 
Светлана Антоновска, която 
е и ръководител на секция
та. Заместник-ръководител е 
Ефтим Динов, секретар Ра
де Раденков, а касиер Лю- 
биша Йовев.

Най-заинтересовани за ес
тествените науки са учени
ците от втори клас.

Милка Христова

село

на тока

0 чкването започваше от самото раз 
съмване. Малко преди това и Бо
ян, и Живка вече бяха будни, но 

лежаха неподвижно и чакаха слънцето 
да изпълзи зад акациевата стена отвъд 
двора, да се лепне до прозорците и да 
напече постелите. Чак тогава предпаз-

мъж, който една нощ се бе вмъкнал у 
тях. Чу когато говореше на баща му:

„От четири дни троха не сме сла
гали. Лежим в землянката, да не губим 
сили".

Скоро след това дойдоха стражари 
и подбраха татко. Той не можа нищо 
да каже, защото онези го блъснаха 
към вратата. Само успя да се протег
не и да пипне чергата, с която бе за
вита мама. А тя трепереше цяла, дам 
от треската, дали от страх...

Това, за силите, Боян каза, когато 
Живка взе да тупа тежките корави 
черги. После ги струпа на куп върху 
леглото. Оттогава тя се мъчеше да не 
вижда праха, който се ветрее от тях, 
I! да не гледа през прозореца, защото 
стъклото беше кирливо. Само си мис
леше какво ще каже мама, ако се вър
не днес. Но тя не се върна. Не се вър
на и татко. Разсилният Съби дойде да 
каже, че е прибран на сигурно място. 
После като се озърна, измъкна от паз
вата си комат хляб и прошепна:

— На, скрий го да не видят. — И 
като си тръгваше пак прошепна: — 
Па ако си дойде тейко ви, да му каже
те, че съм ви ранил.

Тогава, когато дойде гладът, не из- 
изтърпяха и заплакаха, 
ден. А

1

КАКВО
ДЪЛГО
ОЧАКВАНЕ

Полезнв съвети

За вашата красота ЕI

I
1

Ако устните ви се напукват, преди 
мажете с хранителен крем.

излизане ги

♦
Ако лицето ви е със 

го мийте с вода и сапун, а го почиствайте 
топлено растително масло.

суха и нежна кожа, не 
със за- Плак&ха цял 

на другия отидоха у стринини 
Недини, дето ги дели стоборът. Татко 
им бе направил геран, а стрина Неда 
идваше в къщи кога сол да иска, кога 
бяха вече

Разказ от Емил Калъчев*
овършали, а тази година не 

ги повикаха. Друга година по цял ден 
се возеха на диканите, ръгаха с остена 
ленивите охранени волове, а слънцето 
палеше белите пешкири на главите им. 
Ьяха овършали, бяха смлели първото 
жито, бяха опекли първия хляб. Той се 
раздаваше на гости и съседи. Но този 

стрина Неда не им се зарадва. Още 
не бяха минали неизметения харман и 
викна от пруста:

— Идете си ,идете си! Не ща мо
ята къща да горите. В града идете, при 
чичо ви.

Тогава пак заплакаха. И плакаха 
дълго, много дълго, защото очите из
ляха всичките сълзи, изсъхнаха и за-

Ако кожата на главата 
я натрийте със затоплено 
мазна

ви е суха, преди миене 
растително масло, ако е 

със сок от алое, моркови или лук.

ЗА ПРАКТИЧНАТА ДОМАКИНЯ ... ливо се измъкваха навън, за да се при
таят до оръфаното каменно корито до 
герана.Ако искате 

лати да бъдат меки и
пъткърпите за лице и къпалните ха- Щом усетиха глада, а той загриза - 

стомасите им още на другия ден, 
то откараха Чама в болницата, Боян 
каза:

пухкави, след като ги изпе
рете, подръжте ги в солена вода. След 
плакнете и ги сложете да се сушат. Не

кога-
това ги из- 
е нужно да — Трябва да пестим сили, за да из

държаме на глад. Когато човек лежи, 
по-малк"о му се яде. — Той беше по-гол 

= ям и бе научил това от един непознат

ги гладите.
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ЗАЩО Д0ЛН0ЛЮБАТСК0Т0 

УЧИЛИЩЕ БЕЛЕЖИ СЛАБИ 

РЕЗУЛТАТИ?

иия в колектива. Разбира се, 
те решават повечето в соб
ствена полза, а във вреда 
онези, които имат 
квалификация.

Такъв

на
по-висше

е и случая с възна 
граждаването, където 
рязкм аномалии. Това

. рата причина за слабите ре
ва с преценката н-а компе- зултати на училището. Вед- 
тентната общинска служба но тя говори и за неразвити 
по ооразованмето в комуна- то самоуправителни отноше*

пия, които владеят тук. Не 
и училището има много е нищо ново ако речем, че 

неквалифицирани просветни съществува разедниеност ме а 
работници. Във висшите жду учителите и преподава- :1 
класове такива има четири- телите, че се готвят кроежи 1 
ма- А в цялото училище с ' за сменяването на днректо- ! 
полувисшо образование ра- РП и Ар. \
ботяг само четирима. Също 
така и .между 
ннте учители има хора с не
съответна професионална по 
Д1 отовка.

има 
е вто

Според резултатите, кои
то се установяват на тести- 

както и на прием- 
изпити в босилеградска- 

та гимназия и други средни 
училища, долнолсюбатското 
основно, училище вече ня
колко години е на последно 
място в комуната.

Имайки предвид условия
та при, които работи това 
училище в сравнение с ос
таналите, за тези слаби ре
зултати няма оправдание.

Това училище има най-до 
брн помещения в комуната. 
То е поместено в нова дву
етажна сграда, която има 
достатъчно помещения съо\ 
вествуваоци на изисквания
та.

райето,
ни та.

Поради такива причини 
при възнаграждаваието се 
стигнало дотам първоначал-

първоначал-

ните учители да имат сред
но с 200 динара по-големи 
заплати от онези с полувис
шо образование, които ра
ботят във висшите класове. 
По тоя начин тук е обсолют 

цнонна структура това учи- но игнорирана квалифпка- 
лпще се намира в най-неза- цията, а с това и резулта- 
ивдно_ положение в комуна- тпте. Става ясно, че при та- 
та. Обаче причината е субек кова положение никой не 
тнвна. Не е трудно да 
сигурят необходими

Става въпрос за 
учители със завършена гим 
назня, учителско - домакин
ско училище и др.

С една такава квалифика-

Училищего, за което гово 
ри.м между другите в кому
ната, първо е открило ин
тернат за пътуващите от да 
лечните села ученици. Това 
е предимство, което предпо 
лага и осъществяването на 
по-добър успех.

И по отношение на каби
нети, нагледни средства и 
прочитна литература 
училище по нищо не изоста 
ва зад другите. Напротив, 
то като едно от най-старите 
в комуната, има някои по
магала, който нямат други-

се о- показва желание да се зала 
квали- та за осъществяване на по- 

фицирани кадри. 'Защото ги добри образователни резул- 
има достатъчно и в комуна тати, защото не е стимули- 
та. В канцеларията за зае- раи за това.- 
мане на работна ръка в Бо- С оглед на тези причини 
енлеград има регистрирани личната и самоуправителна- 
осем лица със завършено та отговорност в училището 
полувисше педагогическо у- са на ниско равнище, а с 
чплище. Всъщност тях ги и- това и резултатите. В. В.
ма много повече, но миози- ^-------—~~--------— —— ~
па не се оба.дат в канцела- ЪбЛСЖКЗ. 
рията, знаейки, че и по та
къв начин няма да могат да 
получат работа.

Значи, въпроса не е в не
доимък на кадри, но в от
съствието на желание да се 
подобрява квалификацион
ната структура в училище
то. Ето защо тук са най-мно 
то първоначални учители, 
конто имат и главна дума 
при взимането' на редица ва 
жнн самоуправитленн реше

Методи Петров: Хризантеми
това Сурдулица

Яитературноза- 

бавна младежка 

среща
те.

Кои са тогава причините 
за слаби успех на долнолю- 
батското училище ?

Недостнгат кадри и стиму 
лативно възнаграждаване

Това са именно причини
те; но те не могат да се при
емат като оправдани. Така-
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сат пред многобройни- 
те зрители в коопера
тивния салон. През це
лия ден учениците по
чиствали салона и го 
готвели за вечерната 
тържествена програма. 
Обаче в момента, кога 
то хората започнали 
да пристигат продавач 
ката ТОНКА ВЕЛИНО 
ВА заключила салона 
и се скрила някъде.

В селото казват, че 
тя била наговорена от 
някои лица да стори 
това. Това не изненад
ва ако се знаят какви 
отношения владеят в 
селото.

Не е нужно да ко
ментираме тоя случай, 
защото не е единствен. 
Изпъква обаче въпро
са чии са кооператив
ните домове и защо не 
могат винаги да се 
ползват? Защо те оста 
ват заключени, както 
в случая дори и по вре 
ме На държавни праз
ници?

Една от причините 
за недоимък на култу 
рпо-забавен живот в 
боснлеградскнте сели
ща е в недостига 1 на 
съответни помещения. 
Всъщност такива има 
в кооперативните домо 
ве. Между другите по
мещения тук са и про 
сторните зали. Обаче 
земеделските коопера
ции ги ползват за ма
газини и други цели. 
Превърнали са ги в 
складове за брашно, цн 
мент или за място за 
изкупуване на добитък.

За това нещо няма 
оправдание. Коопера
тивните домове са са
мо формално собстве
ност на земеделските 
кооперации. Те са пое 
троени от страна на 
селското население. За 
щото тогава нм се спо 
ри да ги ползват за кул 
турни манифестации, 
събрания и др.?

В навечерието на 
Деня на Републиката, 
който е ведно и пат
ронен празник на гор- 
нолюбатското основно 
училище на учениците 
не било позволено сво
ята програма да изне-

В залата на Народния уни 
верситет в Сурдулица неот
давна се състоя литератур
но-забавна среща между 
младежи от Сурдулица и 
Лебане. Интереса за среща
та беше голям всред младе
жта и залата беше пълна.

Оригинални творби (стихо 
творения и разкази) четоха 
младежите, а също така бя
ха изпълнени и народни пе
сни и забавни мелодии. То
ва е една от положителните 
форми на работа на ОК на 
Съюза на младежта от две
те общини и тя подпомага
за развитието на междуоб- 
щпнекото сътрудничество, 
по-близкото запознаване на 
младите и установяване на

а
лютяха. Изсъхнаха като очите на въз
растните, които не се мокрят от плач, 
и по това разбраха, че вече са големи.

Очакването дойде с една кокошка. 
Прелетя стобора « се шмугна в долния 
.край на двора. Там имаше тясна ивица 
земя, прикътана между стобора и кар
тофеното място, обрасло с бъзунек и 
къпинак. Един ден гладните им очи я 
проследиха как се полута насам-натам 
и се шмугна в буренака. Спогледаха се 
и знаеха, че мислят едно и също. Жив
ка се търкулна към зида, подпря стълба 
п надзърна оттатък. После се снижи и 
викна:

— Тя снася там — каза още по-ти- 
хо той, а Живка чувствуваше как сти
ска зъбите си да не извика.

И вече всеки ден, притаени зад оръ 
фаното корито до герана, те очакваха 
стрина Недината кокошка. В определе 
ното време, някъде къде пладне, 
прелиташе като бял облак, озърташе 
се важно и изчезваше в буредака. Г

най-мъчителни
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3И 1тогава започваха онези 

мигове, до онзи миг, когато с цялото 
си натъпкано с ечемик и царевица гър
ло тя оповестяваше на света за дея
нието си. Тогава двамата се покатерва- 
ха на зида и надзъртаха в другия двор. 
Ако там се навърташе някой, би 
брал, би дошъл да си вземе своето.

И така всеки ден...

:1 връзки между градската, ра 
ботнпческа и учащата се 
младеж.

3

М. В.раз-
— Никой няма — викна тихо, едва 

чуваше себе си, но в този миг й се сто
ри. че целият свят прогърмя, а дворът 
на стрина Неда повтори същите думи. СЪОБЩЕНИЕ§порта

се отвори. Полека се люшна назад и се 
опря « зида. Децата се свиха зад кори
тото, почернели, сухи й онемели. Коко
шката дупка на вратата видяха да стъ 
рчи голям брадясал мъж. Всичката ти 
шина на света се събра между очите 
нм. Устните не се помръдваха, а иска
ха Да кажат:

— Това е татко...

Но един ден незалостената 1 И гази година в рамките 
на „Месеца на книгата“ бя
ха обявени конкурси:

— за най-добра селска би
блиотека.

2Боян разбра. Сви се като кука и 
се бе спотаила 3запристъпя > натам, дето 

кокошката. Е
Е
I— Ти варди двора — прошепна той, 

без да я погледне. за най-активен селски=
3 библиотекар и

— за но1й-добра библиоте
ка в трудова организация. 
Срок за подаване па заявле 
нил беше 1 декември 1970 го 
дина.

Тъй като до тази дата не 
се обадиха достатъчно чис
ло библиотеки, Републикан
ския комитет при Култур
но-просветната общност в 
Сърбия продължи срока за 
приемане на заявления до 
15 декември.

Потворно се обръщаме 
към културно - просветните 
общности, библиотеките и 
другите културни институ
ции н отделни хора, конто 
имат условия, да- се обадят 
па конкурса.

1Но тя нямаше сили да надзърне още 
веднъж. Уплаши се, но не посмя да из
вика. Страхът да не подплаши жертва
та надделя- Боян стигна до мястото. Раз

мига, когато дебе-

I=
=3

Човекът се приближи, а те, разтре
перани, 'се изправяха бавно. И нищо 
мислеха, само знаеха, че това е краят 

И тогава Живка се сс-

не
2твори храстите и в 

лата колкото ръката му сопа се вдигна 
над главата, за да я сопа се вдигна над 
главата, за да я створи отпред, страшен 
крясък издъни кирпичиия зид. Кокош
ката излетя, разхвърча се перушина, а 
Боян остана с увиснала във въздуха 
ръка и в нея замръзнала сопага.

— Смок — помисли нивка и тялото 
й се вдърви. И после, когато видя, че 
Боян хвърли тоягата и се наведе, 
още не можеше да отдели от дървото 
вкоченелите си пръсти. Боян се върна, 
а тя все още висеше на стълбата, нес
пособна да се помръдне.

3на очакването.
/и, че вече е пладне, че някога по топа 
време майка бързаше да приготви обе
да. Тя се завтече към полога, а Боян 
протегна ръка и събра всички сили да 
стисне голямата длан на баща си. И 
после, когато седнаха и тримата, биха 
все още мълчаливи. Яйцето седеше пе-
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I
Iподвижно между тях.все

— Колко сте бледички — каза тат
ко. После дълго мълча и пак каза: — 
Сега вече свърши, всичко свърши.

3

I
1
1И кой знае защо от очите му зака- 

Заплакаха и те. Тогава раз-Там има— Полог — каза той. 
полог. — Протегна ръцете и тя видя, 
че малките комруци се издуваха от две 
големи, нацапани с курешки яйца.

Ш Културно - просветна
та общност при СРС в 
Белград

паха сълзи, 
браха, че и възрастните могат да пла
чат.

ш в. в.—
3
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ЩЩ1 намерят нови начини и фор
ми за младежка активност.

Ще трябва да намерим 
правото си място и роля в 
самоуправителната система. 
Ще посветим необходимото 
внимание и на внедряване
то на всенародиодиата от-

то приехме важни докумеи 
ти. Становищата на плену
ма са претворени в дело. Ус 
пешно организирахме избор 
нпте събрания на

Общинската конферен
ция направи началните кра- 

активизирането на 
а новите общи

лддежкд страница I
младеж

та.
Беседа с председателя на ОК на СЮМ 

в Димитровград Симеон Костов
чки в 
младежта,

ПОВЕЧЕ ДА СЕ ЧУВА ДУМАТА НА МААДИТЕВ неделя, на 20 де
кември, в Димитров
град ще се състои го
дишно-отчетно 
рание на Общинската 
конференция на Съю
за на младежта. По 
повод това важно по
литическо събитие бе
седвахме с председате 
ля на ОК на 
Симеон Костов.

съб-
акции, 'ще продължим след брана във всеки актив, а ще 
годишното събрание. Надя обсъдим

събранието нашите студенти в НР Бъл- 
конкретпи гария- С една дума, очаква

ме много, защого показах- 
че можем да работим

— Голям брой млади жи
веят на село и ни интересу
ва какво е Направено да се 
подобри културно-забавния 
живот на село?

и положението на
че на 

изнесат
вам се, 
ще се
предложения във връзка с 
бъдещата работа на младе- ме, 
жката организация в кому
ната. Едип въпрос, 
търси отговор е и как да се

по-активно.СЮМ, — В съдействие със Съю
за па студентите в много се 
ла изнесохме сказки по ак- 
туалпи политически съби
тия у пас и в света. През го 
дината бяхме п постоянна 
връзка с младежта па село, 
договаряхме се по всички 
въпроси. Но проблеми .има 
още. Културните домове по 
селата не дават приют на 
младите, а се ползват пре
димно за складове и мага
зини па земеделската коопе 
рация. Останаха напразни 
пашите настолния тези до
мове да се превърнат в куд 
турни „храмове“ по селата, 
но все пак, уверени сме, че 
този въпрос положително 
ще се разреши. Имайки пре 
двид трудностите, с 
се борят младите на село, 
можем да бъдем повече от 
доволни от досегашната им 
активност. Това обаче не 
значи, че сега трябва 
спрем. Ще трябва и зана
пред да работим още по-ак- 
И1ВНО, постоянно да изнами 
раме нови съдържания 
нашата активност.

който
Слободан Кръстич

— Каква бе активността 
на СЮМ през изтеклия пе
риод и дали всички запла
нирани акции са изпълнени 
успешно? Училищата да останат, 

но средства?...
— Предприети бяха мно

жество мерки, за да се по
ставят нещата „на свое мя
сто“. Дали сме постигнали 
по-завидни резултати в това 
отношение, ще чуете на кон 
ференцията. От множество
то акции бих изтъкнал сле
дните: участието на младе
жта в организирането и про 
веждането на тържества по 
случай празника на младо
стта — 25 май, — участву- 
ването в трудовата акция 
„Ниш 70“, където димитров
градската брщада бе два 
пъти ударна и специално по 
хвалена. От 35 бригадири 28 
получиха ударнически зна
чки. През годината органи
зирахме и междурайонни 
състезания по волейбол, ко
ето предизвика огромен ин
терес. Формирахме градски 
младежки актив и др. Кога 
то говорим за този актив 
трябва да подчертаем, че та 
къв в Димитровград 
1948 - година не 
ше. Това е само 
от активностите.

— Какво е участието на 
младите в органите на само
управлението ?

— В трудовите организа
ции се чувствува известна 
стагнация по отношение у- 
частието на младите в само 
управителните органи, 
димно зарад застарелите 
схващания на някои ръко
водители. Като чели с изве
стно омаловажаване се гле
да на тях. Но вината не е

На редовното заседание 
на Общинската образовател 
на общност в Сурдулица 
към края на миналия месец, 
покрай доклада за работа 

които на училищата през 1969/70 
година бяха разгледани и 
някои материално - финансо 
ви проблеми на общността 
и ребаланса на бюджета.

пи пред присъствуващите 
както за външното, така и 
за вътрешното ценене на тру 
да. Просветните работници, 
които са заели първо място 
по тестирането знанията на 
учениците ще бъдат награ
дени със 700 динара, за ония 
които са на второ място 500 
динара и за трето място 400 
динара. Също така, да се ре 
гулира и час по-скоро въп
роса с просветната инспек
ция в рамките на община-

пре-

да Присъствуващите одобриха 
още 142.000 дин. на техниче

само до ръководителите в 
трудовите организации, но 
и до младежките активи, ко 
пто не са предприели никак 
ви мерки н които лесно се 
прнмирянат със 
ващото положение, 
сме

ското училище, на селско- 
-стопанско училище 130.000 
динара, на училището за КВ 

на работници в Бело Поле 70 
хиляди динара и на Дома 
за ученици в Бело Поле 20 

— Наскоро ще се проведе хиляди динара, тъй като за
училища недости-

та.

И членовете от скупщина
та на образователната общ
ност са всички до един (по
не така се изказват), са да 
останат средните училища 
в рамките на комуната, оба 
че кога трябва да им се за
делят средства въз основа 
на приетия правилник, тога 
ва се упътват сами да се 
скамират. Това също 
вят въз основа излаганията 
на участниците в разисква- • 
нията и ОС и обществено- 
-политическите организации. 
Така не

сътцеству- 
Вече

предприели съответни 
мерки това положение 
се поправи, но главна роля 
в това отношение 
изиграят самите младежи и 
девойки.

годишна конференция 
СЮМ.

средните
Какво очаквате от гат средства. От изказване

то на
на

да нея? заинтересованите се 
силя, че тия пари не ще пок 

— През средата на октом- Рнят разноските на средни
те училища и заради туй ре 
баланса се

след 
съществува- 

една част
пак ще

ври проведохме пленум 
Съюза на

на пра-
младежта, на кой отсрочи за през 

месец декември. Дотогава
комисия да извърши увид в 
състоянието на тези учили
ща и да излезне пред обра
зователната общност, а сдед 
това

могат занапред да

Из живота на учениците от 

Босилеградско в Куманово

живеят от днес за утре сред 
ните училища и да очакват 
„милостиня“. На 
трябна да се обезпечат усло 
вия въз основа на нормати
вите и реалната икономиче
ска

и пред Общинската 
скупщина за да се същите.

обезпе
чат средства за нормално 
функциониране на обучени
ето в средните училища. цена на образованието 

в такива училища, ако на
истина искамеДругаря Кръсто ТТо в а но

вия, директор на ППЗ 
Враня, който присъствува- 
ше на заседанието се засгъ-

и занапред
В македонския град Кума

ново има хора от различни 
националности. Тук са дош- 
Аи да работят или да се учат 
Между тях има и хора от 
българската народност, пре
димщо от Босилеградско. Те От около 40. ученици от и,
не са само младежи, дошли българската народност ппе земе^лг™^ ’ ученик от

сН™Гк^„НОраГя? ^™°„°и°ГГРаАСК'а ~ ^
предприятията. ^ “ Г^ГГпГе^кГно^е

кумановските училища ни^тсГнГ6 ?** С6 ИСКа ЗНа" кеАОНски из пътя о/учил и 
се учат много ученици от На макеАОНски език, щето до Я У ШЛИ
Босилеградско. Най-много са си чеп^? С Прилежността Приказвам 
в средните училища. Те ид з ! успяват Аа го наУчат бър 
ват от училища, в които се
иР|църв2теадниЛн^Рпп'И еЗЮС , Ето какво ™ казаха ня-
никак°неКеЯ еЗИК‘ Н°'™ва ’°" °Т УЧ6НИЦИ: ' хв^рлишГот “ИК И® са из" чителите Живка Тодорова 

ак не е трудност за тях, Славчо Рангелов, ученик то се ппг^ употРеба- Кога и Стоян Станков и заинте*
учителите им поз- от 3 куРс на техникума по бългапски т™ говоРят си ресованите ученици се съб- 

воляват да говорят на свой машиностР°ене: „Езикът не става п™' я,Д°«а иаи-често Раха през ноември и реши- 
език. Това, разби// МИ СЪЗАава трудности. По ш къдет“6™ стан' *а Аа образуват секцията, 
жи за тшрит ^ Се' Ва" вече ме измъчват другите сетим п 6 Р,яАко по Ае- Бе израбно и ръководство с

с ученици от всички- предмети“. градскиб°силе- председателка Миряна
те народности, които тук се ^ писмо лавтобус Аа пратят чева, заместник - председа-
учат. Елена Асенова, от първи ’ Аа изчакат колет телка Милка Христова и се-

курс на техникума: „Много ИЛИ Аа посРеЩнат свои бди кРетаР Стефан Манасиев.
харесва македонския ЗКИ‘ Секцията ще

език и, затова бързо ще го Спаса Велинов тер^Гкъм писането. Затова

във да останат.

А дин двв. месеца мз,- другарките си тг тппп
сКрГ=оГоИаУот= ~ *

м. в.
ще им 

овладея по-

ИНИЦИАТИВИ НА НОВАТА 

ЛИТЕРАТУРНА СЕКЦИЯв
града и обратно.
с АРУгаРите си, По почин на Съюза на е предложено да се оогани- 

думите и М~ °бяСИЯвалт ми ^ЛаАежТа И На учителския зира съревнование ш/лите- 
съм научил“ ърви‘ Доста в гимназията в Боси- ратурно създаване в общи-

=а„ра литературнгГ секцня^У-

зия и проза ще четат свои 
творби членовете на секция
та в града, но ще се потър
си нач ин за гостуване и в 
други съседни градове и у- 
чилища.

защото

Мил- Предложи се също да се 
проучи възможността от пе • 
чатане на сборник от стихо 
ве на млади поети от Боси
леградско.Учителите обръщат 

внимание на учениците,

Страница 10 ■

голямо ми има за цел 
у учениците никои

Милка Христова
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ТАИНЙТЕ НА 

ВЕЩЕСТВО
ЛУННОТОИНТЕРЕСНО

По следите, оставяни от космически лъчи 
във веществото, е била определена скоростта 
на розията на открита лунна повърхност —. 
една милионна част от милиметъра в година. 
По такъв начин ще са необходими 
лиони

ЗАБАВНО 'Ж.

много ми-
1*одини, за да се превърне в лунен прах 

кой да е от космическите апарати, намиращи 
се сега на повърхността на Луната.

В резултат на много дискусии ,които бя
ха проведени в последно време, мнозинството 
от учените достигна до мнението, че Луната 
се е превърнала в спътник на Земята благо
дарение на „захващането й" под действие на 
земното привличане или пък се е образувала 
от първичния, протопланет*ен облак, от който 
се е създала и Земята. Теорията, че Луната се 
е образувала вследствие на откъсвалото й от 
Земята, днес не намира каквито и да е обеди- 
телни потвърждения-

Независимо от нейния произход Луната о- 
чевинно, както и Земята, в първоначалния 
период на своето съществуване е била с много 
висока температура вследствие на тъй нарече- , 
ната радиогеина топлина, отделяща се при раз 
пада на естествените радиоактивни елементи. 
При това естествено е станало разпределение 
на лунното вещество и на повърхността се е 
отделила най-нискотопимата фракция, която 
при изстиването си е образувала лунната ко-

На традицио 
нното вече из
биране на кра 
савищата 
светва, което се 
състоя на 21 
ноември тази 
година в Лон- 

.дон, тази тит
ла спечели чер 
нокосата кра
савица от Ка 
раибите, Дже- 
нифер Хостен.

Наша 
та кандидатка 
Тереза Джел- 
миш се класи 
ра между пет- 
днадесетте най 
-красиви, 
кар че не успя 

постигне 
по-забележи- 

телен успех.
На снимка

та: След про
възгласяване

то на краса
вицата за 1970. 

(Фото-Танюг)

в

ра.
Днес много учени поддържат мнението, че 

на Луната първоначално би могло да се обра
зува кора с по-малка плътност, която след го- . 
ва е била пробита от метеорити и вулканични 
изригвания. В резултат на това се е извърши
ло изливане на магма и образуване на по-плът 
ното лунно вещество, тоест това, което се из
следва днес в лабораториите на учените.

Заставането на лавата и кристализацията 
на минералите на Луната <$е е извършило не 
по-рано от преди три и поливина милиарда 
години. Възможно е на дъното на лавовите е- 
зера да се е образувал слой железни и тита- 
иовц окиси с голяма плътност. Навярно с то
ва са свързани необикновените сеизмопровод- 
пи свойства на Луната — „тя звъни като кам
бана при Удар с чуждо тяло".

Новите данни все повече ни карат да мис
лим, че Луната се е образувала в рамките на 
Слънчевата система, и по всичко личи, че ней
ното развитие е вървяло по същия път, по ко
йто са се развивали и останалите планети. В 
полза на това евидетеДствуват и химическият 
състав, възрастта и стрбежът, близки на тези, 
които се срещат и на 3,емята.

Лишената от атмосфера лунна повърхност 
се е оказала незащитена от постоянното възде 
йствие на различните космогенни фактори, ко
ито изменят нейния облик. Съществената раз
лика между Луната и Земята се свежда до 
това, че събитията, извършили се на Луната в 
далечно минало, са запазили следите си на 
нейната повърхност, докато тези следи на Зе
мята не могат да бъдат открити, защото са по
крити с дебели наслоявания. Поради това Лу
ната представлява не само космически инте
рес', тя (е „огледало", в корто се отразява исто
рията на нашата планета.

ма

да

БАБУШНИЦА

Ловците са готови да помогнат 

всяна полезна акция
ЛОВДЖИЙСКОТО друже името на дружеството, а то- 

жество в Бабушница днес ва неоцо оставя свободни ръ 
наброява 280 души. До пре- дете на довокрадците. В се
ди няколко години в общи- лс Завидинци например има 
ната имаше шест дружества, ц ловджийски пушки, а са- 
а сега са обединени в една 
организация, с изключение 
на село Звонци, което е мно 
го отдалечено от центъра на чай когато на лов на яре- 
комуната.

Бабушнишка община се 
реди между ония общини в 
Югоизточна Сърбия, които 
имат отлични ловни терени 
и условия да развитие на 
ловния туризъм. Планински 
ят характер на този край 
предлага хубави условия за 
развъждането на дивеч, на 
първо място на зайци, сър
ни и на диви свине.

Една трета от ловните те
рени в комуната всяка го
дина се оставя за резерват 
на дивеч.

Напоследък на ловните те 
рени в този край все пове
че гостуват ловци от Ниш и 
Белград.

Между ловците ог Бабуш 
нишко все повече са пораж-' 
дат различни несъгласия и 
раздори. Има вражди и око 
ло ръководенето в дружесг 
вото и затова някои вече 
започнати акции не напред
ват. Така например и до днес 
не е започнало изграждане
то на ловен дом, макар че 
средства са обезпечени на
време.

И довокрадците са проб
лем. Тяхното число е все по 
голямо. Ловците се оплак
ват, че нямат помощ и под
крепа от страна па управле-

и дивеча се подлага на масо 
во избиваме. При такива 
„хайки“ често се случва да 
страдат и сърните.

За да не се случват подоб 
ни явления, решено е в идна 
та година в Бабушнишка об 
щипа да се постави ловопа- 
зач.

мо четирима души са члено 
ве на дружеството. Има слу

бици и зайци на бабушниш-
ките терени излезат и лов
ци от Власотинацка община (КРАЙ)Н. Николов

На румънската част на 
строежа на Гердап тези дни 
се водеше голяма борба. Во 
дата бе пробила един загат 
на румънската страна на 
язовира и угрозила обекта.

Благодарение голямото са
мообладание на строителите, 
не само че нг стихията не 
взе човешки жертви, но бе 
предотвратено нахлуването 
на водата в строежа и избег 
нати големи щети. През пое 
ледиите шест години това 
беше най-голямата опасност 
за обекта и още един успе
шен изпит на строителите.

На снимката: Пробитата 
част на румънската страна 
на язовира.

(Фото-Танюг-
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Карикатурен екранВ. СМИРНОВ

МУХАБЕЛ!

Трета та и последната точка от дневния, ред бе по кадрови Въпроси.
— Е, Пантелеев, докладвай какво има — каза заемащият председа

телското място Василий Василевич.
— Тук една такава мухабел става... _
— Покрай — прекъсна го Василий Василевич. — Отдавна искам да 

те питам. Ти винаги употребяваш думата мухабел... Какво значи това 
мухабел? .

— Ами нищо. Тази дума не може да се преведе, Василий Василе
вич. Така да се каже, фолклор. Приляга за всички сл'учаи в живота.

— Ясно. Кажи сега каква е тази мухабел? — запита Василий Ва-
силевич.

— Назначаваме нов сътрудник в нашия апарат. От една страна' — 
ьсичко е в ред. Диплома. Безупречна биография. И делови качества при
тежава. О от друга страна — фамилното му име!

— Какво фамилно име? — попита Василий Василевич.
— Фамилно му име е едно такова ... че, както се казва, дори не 

е удобно да се произнесе.
— Стига си мъкнал. Изречи го най-сетне. Между нас, слава богу. 

няма жени — каза Василий Василевич.
— Добре — Голия: Извинявайте за израза, 

сем аморално фамилно име.
— Прав си. Това е наистина някаква мухабел! Глупости! Безсми

слица! — възмути се лисият, очилат мъж, който седеше отдясно на Ва
силий Василевич. — При нас е дошъл отличен специалист. Златна глава. 
Какво бъркаме тука фамилното име?

— Казвате: глупости ... — възрази Пантелеев, без да повиши глас. 
— Но при мен в апарата има жени. И по-точно не жени, а момичета. 
Как ще им кажа: „Идете при Голия“. Как? Е, да дпоуснем, ще свикнат. 
Нищо не можеш да кажеш, жените у нас са съзнателни, напредничави. 
Ще разебрат: в стадото все ще има и метилява овца. Да предположим, 
че висшето началство повика нашия сътрудник и го запита: „Вие кой 
сте?“ А той: „Аз съм Голият“. И защо той единствен е гол, когато всички 
наоколо са облечени.

— Ти какво предлагаш? — запита Василий Василевич.
— Да вземем друг човек. Имам предвид един. Главата му не е от 

з\ато. Обикновена глава. Като нашите. Диплома, разбира се, няма. От
носно деловите качества също нищо'не мога да изтъкна.

— Но за какво ни е притрябвал такъв? — учуди се Василий Ва-

— За какво ли говори толкова дълго?
— За това че малко се работи, а много говори..,

Спортна стрелба
по-точио така е — съв-

»ГРАНИЧАР« ЗАГУБИ ОТ 

»Р. ПАВЛ0ВИЧ« В НИШ
1. Мирко Савич „Ратко Па 

158 кръга
2. Маркович Вукадин „Гра 

153 кръга

На 6 декември т.г. в Ниш 
се проведе традиционна при 
ягелска среща между, стрел- 
ческите дружества „Ратко Па 
влович“ от Ниш и стрелче- 
ското дружество „Граничар“ 
от Димитровград. Състеза
нието се проведе по отбори 
и единично. В състезанията 
между отборите победи дру 
жеството „Ратко Павлович“ 
с 547 кръга, докато „.Грани
чар" постигна 545 кръга.

В единичните състезания 
бяха постигнати следните 
резултати:

влович“

ничар,,
3. Тасич Бора „Ратко Пав

лович“ 153 кръга
4. Пешич Радован „Грани

чар“
5. Печикович Слободан 

„Р.атко Павлович"

133 кръга
сплеьич.

— И неговата е мухабел, Василий Василевич, но фамилното му 
е обикновено — Стюлмн — многозначително каза Пантелеев.

— Кой е този Стюпин?
име 141

6. Петров Иван „Грани
чар“ 13з кръга

7. Станкович Живота „Р.
Павлович“ 122 кръга

8. Гъргов Милован „Гра- 
116 кръга ^

настръхна Василий Василевич. 
пък наистина е мухабелщина с този Голия... Защо е Гол? И за какво 
— не се знае. Виж какБО, Пантелеев, назначавай Стюпин. Точно така!

Председателствуващият Василий Василевич премина 
името. Говори дълго. Каза, че главното сега е да се укрепи апаратът с 
висококвалифицирани, разумни и разбиращи работата си кадри.

Но

към заключс-

ннчар“
От руски: Н. Станева

Спорт

В по-миналия брой на „Братство" бе публикуван конкурс 
за директор на гостилничарското предприятие „Балкан", в 
който се предвиждат следните СПЕЦИФИЧНИ условия:

— съответно виеше и средно образование,
— непълна професионална подготовка с най-малко 10 

години стаж на ръковдни места,
— висококвалифициран гостилничарски работник с 10 

години стаж на ръководни места в гостилничарството.
Зли езици казват, че липсват две неща в конкурса: ВИС- 

ШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СНИМКАТА НА СЕГАШНИЯ ДИРЕК
ТОР.

»А. БАЯКАНСКИ« - »ДЕЯН 

БЕКИЧ«
Димитровградските фут

болисти играха наравно с 
отбора на „Деян Бекич“ от 
Лесковац, макар че гостите 
показаха по-слаба игра и от 
домакина. Футболистите на 
„А. Балкански“ се разделиха 
от малобройната си публи
ка със слаба и неинтересна 
игра. Само на моменти про
блясваха успешни акции, и 
нерешениях резултат факти 
чески е най-правилен.

*
Членът на Републиканския отбор на синдиката на ра

ботниците от обществените дейности ща СР Србия Светомир 
Младеновци заяви на неотдавнашното съвещание за състоя
нието на култура в Димитровград че в неговия град Светоза- 
рево са артисали 40 милиона стари динара за културата и не 
знаят какво да правят с тези пари.

Има предложения вместо безброй такива безрезултатни 
съвещания да прехвърлят тези излишеци на Димитровград. 
1олкова им недостигат.

М. С.

Изпълнен
план
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