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От оня военен ден в Рудо до се

гашни дни изграждахме Армия, как- 
вата е необходима на нашето самоу- 
правително социалистическо общест
во. Това е период на голям възход 
и на революционно изграждане на на
шата Армия и на системата на общо
народната отбрана.

На тазгодишното чествуване на 
Деня на Армията, особен печат дава 
разработката и реализацията на кон
цепцията на общонародната отбрана. 
Днес в частите на териториалната от
брана и на гражданската защита има
ме 3 милиона души. В около пет хиля-

тази година,

(V

ди учения, проведени 
заедно с оперативните части участву-

■ ■

■

ьаха и териториалните части и други 
общонародната отбрана. Фун 

кцията на отбраната става непосред- Щ 
ствена обществена функция в пълния 
смисъл на думата, дело на всеки тру
дещ се, на всеки гражданин.

Нашата Армия съвременно въо
ръжена и организирана е готова за 
изпълни предназначението си: отбра
на на нашата социалистическа общ
ност от агресора, който би започнал 
война.

сили на

Хт ■

Концепцията на общонародната 
отбрана предполага именно съвреме
нно въоръжаване, технически модерно

Само

^ А Д■ СА
оборудена оперативна армия, 
такава тя може да изпълни оная роля, 
която й е предназначена в рамките на
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81въоръжените сили.

Трябва да се изтъкне .и огромния
на Арми- 

анга-
престиж на личния състав 
ята в обществено-политическото 
жиране в средите където живеят и 

не съществува обще-
Г м а.д

ЮГОДИШНИя БРОЙ НА в. „БРАТСТВО!
.

ЦЕТИЗЛЕЗНЕ ;НА 25 ДЕКЕМВРИ С УВЕ
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.работят. Почти 
ствена дейност в която не е ангажи-

Армията. Това 
обществено

КРАЙ НА 

ФРАНКИЗМАран личния състав на 
е същевременно голямо 
признание на Армията.

Времето в което живеем показва, 
че не можем да спрем с постигнато- 

стоят множество круп- 
боеготов-

АНИЦИ И ЦВЕТЕН КАЛЕНДАР.
■

ИЗПРАЩАЙТЕ ПОРЪЧКИ ЗА ТОЗИ БРО 

АЩОТО КАЛЕНДАРЪТ Ш ПЕЧАТАН В ОГРЛ 

!ЕЙ ТИРАЖ.
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то. Пред нас
ни задачи за издигане на 
ността, за укрепване на морално-по
литическото единство и за професио-
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калното издигане в съгласие с наши-
Постигнатите

.'.>5

те съвременни нужди, 
резултати и творчеството, което про
яви личния състав на нашите части,
са гаранция, че в предстоящия период 
задачите успешно ще се изпълняват.

Подполковник 
Н. Матиевич



СПОГОДБА МЕЖДУ СФР ЮГОСЛАВИЯ 

И НР БЪЛГАРИЯ ОТЛАГАНЕ НА ПОСЕЩЕНИЕТО
съответно югославско реагира-дизвика

пс — се прояви в изявлението на ита- 
на външните рабо

ти Длдо Моро няколко дни преди угвт.р 
депата дата на Титовото посещение. 

Отговаряйки в парламента
представители, двама неофа- 

десии демохристиянин, Ллдо

СЛУЧИ се нещо, което само до пре
ди десетина дни обществеността в Юго
славия и Италия ис можеше да очаква 
_ стигна се до отлагане на посещение
то па президента Тито в съседна Ита
лия непосредствено в навечерието й.

В съгласие с наистина твърде доб
рите отношения между двете страни от 
това посещение много се очакваше.

Касаеше се до първо посещение па 
югославския президент в Италия и ло- 
I нчио беше то да сс види в димензин не 
само на още една забележителна проя
ва на приятелски и добросъседски път 
и още едно усилие да сс открият нови 
перспективи и да сс подготвят условия 
за постигане на други, по-големи и но- 
зпачителни успехи.

А когато става дума за нас, югосла- 
г.яннтс, свикнали сме 
станало традиция — подобни държавни 
чкеки пътувалия на президента Тито да 
доживяваме като израз на неговата не
прекъсната радетелска дейност в инте
рес на мира, международното сътрудни 
чество, споразумяването, утвърждаване 
то на принципа на равноправието и не
зависимостта, — ма необходимата демо
кратизация на международните отноше
ния. Затова съвсем дисонантно прозву
чаха някои топове в Италия в навече
рието на посещението.

Същността е в тях и само тук, обе
ктивно н доброжелателно, е възможно 
да се намерят причините-за отлагане на 
посещението, с особена политическа 
не или опит за замъгляване на сериоз
ните причини, конто повлияха върху 
взетото решение, би могло само още 
повече да усложни и иначе за 
страни
керадушното и нежелателно положение.

Известна промяна в италианското 
поведение, което можеше да се забеле
жи в периода на приближаването на 
посещението, с особенна политическа 
тежест — която не можеше да не пре-

133 на сто в сравнение с ре
ализацията на предишното 
дългосрочно споразумение. 
Средно годишното увеличе
ние на стокообмена в след
ващите пет години ще въз
лиза на 11,2 процента, 
щата стойност на югослав
ския износ утвърдена със 
споразумението, възлиза на 
230 милиона долара, а вно
са от България — на 235 ми 
лпона долара.

Покрай размяната на тра
диционните стоки, ^ъс спо
годбата ' се провижда и 
размяна па нови произведе
ния.

Б Белград на 10 декември бе 
подписана спогодба между 
СФР Югославия и НР Бъл
гария за взаимна доставка 
па стоки в периода от 1971 
до 1975 година. Спогодбата 

заместник —

лиаискня министър

на въ
проса на 
шисти и
Моро считаше за необходимо да подчер 

че от дневния ред на разговорите,подписаха 
председател на Министер
ския съвет и министър на 
външната търговия на НР 
България Лъчезар Аврамов 
съюзния секретар за вън
шна търговия Мухамед Хад 
жич.
Със спогонбата се предвпж 

да размяна на стоки от око
ло 465 милиона долара през 
идните пет години, което 
представлява увеличение от

Об- ТЗД6
които трябваше да се водят в течение

изключенииа Титовото посещение са 
въпросите отнасящи се до „суверени
тета" ма зона Б. т.е. че италианското 
правителство „няма да разглежда ника- 

отказвапе от законните националникво
интереси .

Гледано политически, това е — 
каквато и да е югославска вина 
прави посещението невъзможно в такъв 

така създадени обстоятел
ства. Въпросът за границите между две 
те страни за югославяните е отдавна 
разрешен и от югославска страна не е 
повдиган. Двете страни с пълно право 
сс гордееха с тях като с най-открити и 
иай-фреквентни 6 Европа и в 
След толкова години, разговор за 
па такъв начин и в контекст на въпро
сите на иефашистките представители, 
звучеше дисонантно и според установе
ните отношения между двете страни, а 
също така и на фона на присъствува- 
щата тенденция на смекчаване в Евро
па, съпровождани с уреждането на осо
бените и наистина сериозни гранични

без 
— на

гона за нас с
момент и в

света, 
тяхИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В 

ИСПАНИЯ
В Испания е заведено пз-

Гене-
дадена възможност да аре
стува п задържи в затвора 
всеки човек на неограниче
но време.

Междувременно в цялата 
страна продължават проте
сти и демонстрации против 
процеса срещу баскийците. 
Около 300 интелектуалци и 
хора на изкуството 
шиха 48-часовпя протест в 
прочутия манастир Монтсе- 
рат.

вънредно положение, 
рал Франко, след едночасо
во заседание на правителст
вото съобщи завчера реше-

въпроси в нея.
Във факта, че двете страни дадоха 

съвместно съобщение за отлагане на по 
сещението с желание до нея да се сти
гне колкото се може по-рано, че се из
разява съжаление от двете страни, че 
същото изразиха и италианския прези
дент Сарагат и министър-председателят 
Коломбо — се намират знаци на охра- 
брение за бъдещите отношения между 
двете страни.

двете
според дадените изявлениянието за въвеждане на из

вънредно положение.
В съобщението на прави

телството сс казва, че член 
18 на испанския закон 
гражданските права е отме 
нен за следващите шестмесе 
ца. С това на полицията е

за завър-

През декември 1970 годи- ществена задънена улица, 
на Франко се опита да бъ
де такъв, какъвто 
през декември 1940 година: 
всемогъщ и брутален.

Закъснялата реприза не върна в политически
къл.

Макар че се съдеше на ба 
16 млади баски в Бургас се скийскн революционери, на-
проведе при крайно сурови' ционалистически и сепарати зобщо може, това е 
и брутални обстоятелства, етически настроени, с чиито бледа сянка на миналото, 
но не потвърди мощта на цели днешният естаблиш- 
Франко, нито способността • мемт на Испания не е съгла летия Франко не се е про- 
на франкизма и по-нататък сей, почти е невъзможно да менил. Но промени се Испа

сс установи да ли процеса в пия. Това вече ме е бедна и

ето решение на баските да 
Изключително нехуманен съди полеви военен съд въз 

беше в постъпката, шарлатански основа на който се съдеше 
в правно отношение, съдеб- и през 1940 година на борци 
пият процес в Бургос се пре те иа Републиката. Някога

деба- неговото предизвикателство

конто спъва Франко. Той баските се бореха на нейна 
осуетява и развитието на чи 
сто

страна. За Франко това бе- 
буржоазно-демократич- ше народ — предател и за- 

нмте учреждения, макар че това след победата баските 
това в тази фаза е оня ми- бяха подложени 
нимум обществени реформи, през втората 
които са необходими на Ис- терор. Всичко започна 
пания. Затова се стигна до 
тежки вътрешни кризиси.

на жесток 
половина наможеше да се протнвопоста 

вя на натиска в страната и 
в света. Днес, доколкото и-

само

успя-
' Съдебният процес срещу още

миналия век, когато в бога
тата с руди Баския навлезе 

Нещо, повече Испания ме индустриализацията, която
ждувременно съществено из доведе със себе си работна 
мени и международната сп ръка, а баските останаха на 
позиция. С Франция уреди село. С победата на Франко 
отношенията си, със страни дойде и ситсе.мата на пълна 
те на Източна Европа уста- държавна централизация-

Движението за

За последните три десетн-

да живее.
Процесът беше политичес- ц правата на

баскийскня народ политиче
ски луташе и търсеще съюз 
ници на разни страни. Меж
дувременно 
поляризация в 
през течение на това десети 
летие начело застана младе 
жта с прогресивна и бойна 
програма ГЕТА), която.

Испанияко отмъщение срещу много- 
бройните противници на 
франкизма и неговите пре
възмогнати институции, но 
затова и екземплярно свиде
телство за слабостта на Фра- 
пковата лична диктатура и 
на днешния режим в Испа
ния- Подобни процеси в дру 
ги страни никога не означа- Бургос одобрява още някой

се стига и до 
него катоКрай на франкизма

наи-
нови консуларни отношения СТ1Ша> употребява и най-ос- 
и търговски връзки. Испа- ^Р11 Форми на борба, остава 
ния одобрява източната по- ики впечатление, че не раз- 
лнтика на канцлера Брандт. нита с движението на маси- 
в близкоизточната криза е тс колкото с храбростта на 
на страната ца арабските отделни личности. Все пак 
страни. С една дума, тя до ,се показа, че не се касае за 
голяма степен успя да се тесен национализъм изоли
ра върне в Европа“. Недове от масите. Напротив
рие и пречки на Испания в к1А се ползва с подкрепата 

смисъл прави Франко не са1'ло на баскийскня на
род, но и най-широките де
мократически 
Испания.

неразвита аграрна страна, 
ваха нищо друго освен сви- с изключение на Франко и Междувременно, благодаре- 
детелегво, че режимите, ко- някои фалангийстко - поли- 
ито ги организираха бяха по цейски кръгове. Черквата 
паднали в политическа и об по разни начини показа, че

ние преди всичко на тури
стическия „бум“ през послед 
пото десетилетие, тя силно 

не го одобрява при което и- се разви. Производствените 
маше подкрепата на Вати- сили на Испания търсят по- 
кан. Военните върхове се широки хоризонти и по-сво- 
колебаеха, а отделни най-ви бодни условия за по-нататъ- 
сши коменданти проявиха о- шмо развитие. Достатъчно е 
позиция. Работници, студен
ти, интелигенция и други 
слоеве на обществото проте
стараха по разни начини, да се заключи, че е настъ- 
Свидетели твърдят, че от пил дълбок яз между поли- 
времето на- гражданската во тическата система 
йна никога Испанйя не е би 
ла обхваната от такова 
сово и решително движение
на протест и демонстрации, пия произведе около 6 
в редица градове се прове- лиона тона стомана, 
доха стачки, на улиците из- 52 милиарди 
лизаха, както в Барцелона, лектроенергия, около 370 хи 
например, и по десетина хи
ляди души да протестират.

БРАТСТВО
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ
да споменем само няколко 
показатели за икономическо 
го развитие на Испания за

г ози
със своята диктаторска по
литика. Противоречията на 
съвременна Испания са дъл 
боки, но не и нерешими. Мо 
же бп докато е жив Фран-

среди в цялаИмиза всеки петък 
Урежда редакционна колегия, 

Директор,
глезен и отговорен редактор 

АСЕН ЛАЗАРОВ

Процесът в Бургос беше 
ординарно престъпление но 

няма да могат да се про- и доказателство, че франки- 
ведат обществено - политиче змът е все по-безсилен да 
ски реформи, но вече днес
може да се говори за каче- на най-груба сила. 
ствено нова действителност,

на дър
жавата и производствените 

ма- сили иа обществото.
Миналата година Испа-

ко

владее, дори и с методитеми- 
около 

киловатчаса е- което показва и вълната от 
протести предизвикани 
процеса в Бургос.

Издава ..Братство" — Ниш 
Ст. Паупович 72, телефоп 

25-444 и 25-480. 
Годишен абонамент 15 а по

лугодишен 7,5 н. динара 
Ток. сметка 625-3-78 Служба 

друштвено книговодство 
Нар. банка Ниш

Печатница „Вун Караджич" 
Ст. Пауиовича 72 — Ниш

лядн пътнически автомоби
ли,^ над 600 хиляди БРТ ко- 

Към протестите в Испа- ■ рзби, а над 21 милион тури 
ния се придружи и свето в- сти оставиха на Пиринеите
пата общественост. ’■ _АОЛа 1 ^ко те

зи цифри за други страни
са скромни, за Испания не 
са. Те са именно оная база

Експлоатация на Баския

Процесът в Бургос имаше я 
и свои специфичност. Той [У 
беше организиран срещу 1-1 
млади борци иа един стар 

неминуеми обществено- народ от пирннейските пла
нини, чиито национални пра 
ва не се признават. На този 
народ Испанската Републи
ка беше дала автономия и

Неуспешен опит

Франко и този път се о- на 
пита да предизвика общест- политически промени, които

искат почтй всички 
на испанско общество,

веността в своята страна и 
в света. Той остана при сво-

слоеве
но

I
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СУРДУЛИЦА

| юбилей н! тиня шибъд IМАТЕРИАЛИТЕ НА МК НА СКС - 

ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПОВТОРНО
Две десетилетия себетър- 

сене.
Растеж.
И себе (намиране).
Не случайно това инсисти 

рам в началото на бележка
та си за споменатия ансам
бъл.

Защото — в началото — 
това беше само идея на гру 
па интелектуалци. Турците- 
в Македония да преизпитат 
своите възможности в про
менливите сфери на драма
тичното изкуство.

Отцеплението на членове
те на драмската секция от 
културно - художественото 
дружество „Йени >Йол“в Ско 
пие означаваше първата стъ 
пка в създаването на тур
ския ансамбъл.

Минаваха годините.
Старите актьори се усъ- 

вършенствуваха и все по-ус 
пешно играеха. Новите го 
освежиха с теоретически по 
дготовки, схващания и идеи. 
ТаКа бе създадена драмати
чната секция, която се на
гърби с представянето на 
творби на Шекспир, Молиер 
Голдони, Чехов, Чорович, Ну 
шич и други югославски ма 
кедонски и световни автори. 
През изтеклите 20 години са 
дадени 92 премиери' и над 
600 представления, които са 
гледали голям брой посети
тели от турската народност 
от Скопие. Най-видните пре 
дставителп на драматичния 
ансамбъл са Лютви Сейфу- 
ла, Незакет Али, Шерафедип 
Наби, Мюшереф Прекич, Су 
зан и Джемаил Маскут, Фе- 
хми Груби, Енвер Бехчет и 
други.

Амасмъбъл, който ръково

ди режисьора Кемил Лила 
получи повече признания и 
аплодисменти от публиката 
и критиката както на сцена 
та в Скопие, така и в други 
югославски културни цен
трове.

Но, също така, успехите 
не изостанаха и на госгува- 
нията в Турция и Народна 
република България.

Приносът на този ансам
бъл към афирмацията на 
драматичното изкуство, кое 
то на македонска почва тво 
рят числящите се към тур
ската народност, също така, 
е голям. Публиката и крити
ката вече ги приеха и поз
дравиха творбите на Муста- 
фа Карахасан, Хюсеин Су- 
лейман, Шерафедип Неби и 
Илями Емин.

Известно е, 'че турската 
народност в машата репуб
лика 1тредставлява мост за 
по-добро сътрудничество ме 
жду Социалистическа репуб 
лика Македония и Турция. 
На този план активно допри 
нася и театърът на турска
та народност в Македония, 
трудничество с държавния 
конто установи по-тясно съ- 
театър в Анкара. Досега на 
скопска сцена бяха презснти 
рани произведенията на из
вестния турски поет Хазим 
Хикмет, след това на писа
телите Азмз Несин и Неджа- 
ти Джу.мали от Турция-

Още повече може да се о- 
чаква от турския ансамбъл 
занапред, когато се пренесе 
в новата модерна сграда, ко 
ято ще бъде построена през 
идните няколко години.

В началото на декември 
в Сурдулица се състоя съв
местно заседание на ОК на 
СКС, статутарната комисия 
при ОК на СКС и представи 
телите на обществено-поли-

Във връзка

гели .на МК на СКС и ръко- чване от СкЖ, съгласно ста 
водителите на отделни ин- тутите на СЮК и СКС 

тическпте организации на стнтуции от общ интерес за 
което бяха разгледани мате- повечето общини с предста- 
риалите на МК на СКС от внтелнте на гюдведомствени 
Враня за ндейио-политичес- те трудови единици на 
ката дейност на комунисти- щите в Сурдулица и компле 
те с цел да се съгласуват ктпо разгледат, обаче допъл 
разпоредбите на Общинска- пени за следващото заседа- 
та организация на СК със ние на ОК на СКС 
статутите на СЮК и СКС и

— местните 
на СК сами

организации 
ще регулират 

пренасянето на правата си 
върху партийните клонове. 

Измененията
ята ще бъдат пердмет на 
широки разисквания и след 

с пред- това ще бъдат приети на ед 
ставителнте на обществено- но от следващите заседания 
политическите организации. на общинската конферен- 

Прнсъствуващите на засе- йня. 
данието приеха следните из 
менения на Статутарното ре 
шение на Общинската орга
низация на СК които не са

съ-
и допълнени

АР-
В разискванията се изтък

на че материалите, коиго е 
доставила МК на СКС от 
Враня не са достатъчно ар
гументирани що се отнася
до работата на отделните ин в съгласие със статутите на 
стнтуции от общ интерес за СЮК и СКС и то- 
болшинството, или всички
те общини от територията 
на МК на СКС и във връзка

Между другото, на заседа 
името бе решено да се от
крие ново работно, място за 
завеждащ информативна 

служба при ОК на СКС.

Милан Величков— да се премахнат първи
чните организации на СК по 
учрежденията а членството 
им да мине в териториални
те организации на СК.

с това и разискванията вър
ху проблемите на би били 
изчерпателни и градивни.
Така например: медицин
ския център в Сурдулица не 
е споменат в материялите, 
макър че той обслужва по- прнключават към територн- 
вече общини. Значи и по- алната организация на СК.

ПРЕКЪСНАТИ СЪ-
— комунистите, заети в ПС111ЕШ4С1ТА ПОСО 

аптеката и Завода за соцна- иРЩСПр|Л ! П 11г СО 
дни грижи в Сурдулица се _____БЕСНА КОБИЛА

— терминът „конферен
ция“ се замества с термина 
..организация“.

нататък се върви към тиха 
ликвидация н ацентъра. И 
пропуратурата и правозащи 
тата в Сурдулица обслуж
ват повече общини, а не са 
обхванати 
докато такива институции 
от Враня са обработени. И-

Отпреди няколко дни на
пълно са прекъснати съоб
щенията през Бесна кобила. 
Пътят е непроходим. Пад
нал е дълбок сняг.

Автобусите на транспорт
ното предприятие от тази 
релация сега пътуват през 
Власина, макар че и тук от 
време на време има трудно 
сти поради заледяване на пъ 
тя особено по асфалтовия 
участък.

В направление на Бесна 
кобила автобусите сега пъ
туват само до Горна Люба- 
та. Тръгпането от Босиле
град става в 14, а завъргца- 
нето в 8 часа. Очаква се, пре 
дприятието на тоя район да 
пусне още два автобуса. Са
мо така пътниците ще имат

—- жалба след изключване 
от СЮК не може да се пода- 

в материалите, ва д0 Общинската конферен 
ция на СК, а само до нейна
та статутарна комисия. И в 

ма и някои забележки вър- Сърбия не може да се под- 
ху работата на Завода за за
емане на работници от Вра-

М. Маневски
нася жалба до ЦК на СКС 
и Конференциите на СКС, а 
само до статутарната коми
сия на ЦК на СКС, или на- 
право до Конгреса на СКС.

ня и лесовъдното предприя
тие от Враня и др. Участни
ците в разискванията се изя 
сниха, че не са доволни от 
досегашното 
ско сътрудничество на вся
ко ниво и всичките форми 

сътрудничество 
да имат само формален ха
рактер, от което няма пол
за. Никъде до сега не е мо
гло да се види че е напра
вено това, или онова 
резултат
ско сътрудничество.

Заседание на Общивската скупщина в 

Босилеград_ вместо „надзирателна
междуоощин- комисия“ ще се употребява 

„надзирателен отбор“, В ШИШЦШ - БЕЗ МЕНИсъществува 
при ОК на СКС комисия за 
международни отношения, а 
се въвежда още една коми
сия за работа с младежтта.

няма дана такова

„Замразени“ цените на някои хра
нителни стоки

— секретариатите при па-
междуобщин- ртийните клонове няма вс- добра връзка, 

че да съществуват.

като
ра. Също така, е взето ре
шение всички углавни дела 
на непълнозрелн лица да 
разглежда общинския съд 
в Босилеград.

По конкурса за рензбор- 
ност се водиха маратонци 
разисквания, в конто може
ха да се чуят и някои съв
сем субективни мнения и 
преследване на лични цели, 
както и тотално непознава
не па разпоредбите в кон
курса. Оттам произлезоха и 
множество недоразумения 
— кой от кандидатите пзпъ

кон- 
Това оеобе-

дветсНа заседанието на 
камари на Общинската скуп 
щипа в Босилеград, състоя
ло се на 15 декември, най- 
мпого внимание бе посвете
но на провеждането 
курса по реизбирайето 
ръководителите в админист
рацията на общинската ску

мал-
отборницнте 

отделиха па анализа на ра
ботата на стопанските орга
низации през изтеклите де
вет месеца. Този факт очу- 
два още повече като се има 
предвид, че резултатите са 
съвсем незадоволителни. Ка 
заио бе само, че услугите не 
са па завидно равнище, а 
особено, в транспортното

на
В. В.

на кон
на

пщина, докато съвсем
ко внимание

лнява предвидените в 
курса условия, 
но бе случай с инспектора 
по пазара и началник на 
функционалните работи. Бе
ше нападнато условието в 
конкурса зарад, това, че от 
кандидатите се търси да и- 
мат издържан професиона
лен изпит, с което бяха из
ключени голямо число кад
ри с висок ообразоваиие. 
След дълги разисквания, ос 
тапа неуясиеио дали на пре 
дпоследното заседание скуп
щината действително е гла
сувала такова условие, 
не. В протокола от заседа
нието по този въпрос — ня
ма нищо. Някои отборници 
тпърдеха, че това е изпусна 
то нарочно, докато доказва
ха обратното. След конкур
са — ме се стигна до кадрови 
промени в администрацията 
на Общинската скупщина, 
места бяха избрани лица. 
Само за две 
които досега не са работили в 
администрацията .

предприятие.
Общинската скупщина взе 

решение за „замразяване“ 
цените па някои произведе
ния и услуги на равнището 
от 29 октомври тази година.

„Замразени“ са цените па 
хляба и други 
стоки, както и наемите н ко 
муналните услуги.

Отборниците приеха и пре 
дложението на събранията 
на осигурените за формира
не ма общност на осигурени 
те работници и земеделци 
със седалище в Белград. Тря 
бва да се подчертае, че в 

разисква-

хранителни

или

предварителните
само три събрания се 

общност да
пия.
изказаха тази 
бъде със седалище във Вра
ня. инспекторскиЗаседанието взе решение 
д ададе гаранция на занаят
чийското предприятие 
луга“ за ползване на 
ков кредит от 100 000 дина-

„Ус-
бан-

В. Великов
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Според преценка на общинските организации

Междуобщинските служби
незадоволяват

ТЕЛЕВИЗОРИ В Д. ТЛЪМИНО И 

БИСТЪР
Въпреки че п тези босилеградскн села още няма 

ток — набавени са два телевизора, конто ползват енер
гия от агрегата на земеделската кооперация. Раде Томнч 
и Петър Караджов първи набавиха апарати. Приемът, 
макар че няма наблизо тв-реле, е добър.

гсъм Босилеградска общинаБе поддържана инициати-
междуобщи![ската ие изпълняват на задоволя

ващ начин задачите си.
Членовете па Общинския 

комитет па СК, па Изпъл
нителния отбор на ССРН, 
представителите на Общинс
ката скупщина и ма остана
лите обществемо-пол итичес- 
ки организации в Босиле
градска община разгледаха 
работата на междуобщински 
те служби и институции, по 
сочени в анализа междуоб- 
щинската партийна конфе
ренция във Враня.

вага на
конференция да се оцени 
дейността на тези съвмест
ни служби и институции, 
които изпълняват редица
важни задачи .за общините зират посредством 
от бивша Вранскаоколия. мопцени лица. Това довежда 
Всъщност тези общини са ^отам професионалните за
ем формирали и ги финанси изпълняват лорат. Обаче някои от тезноб лачи да не се изпълняват до
щини са ги формирали и ги бре и изцяло. Така се губи 
финансират. Обаче някои ог доверието у тях и не се из- 
тези служби тоя път не на- Пълняват финансовите 
мерили за изгодно да дадат 
данни за своята работа. То- Дължения. 
ва говори за тежнението им 
явно да не се разисква за

По-гол ям брой от тези слу
жби своята програма реали

опълно-
Първнте два телевизора в този край значително щс 

раздвижат акциите за довеждане на ток, защото той 
много значи за подобрение на осведомеността и развле
чението. . Р. К.

за-

Деветмесечна стопанска равносметка
В самоуправителните орга 

ни на тези служби са вклю-
Затова именно бе обсъде- чени всички общини, които 

но нндолентното и им неот- ги и, образуват, но все пак
БЕЗ ЗАГУБИ, НО И БЕЗ 

ОХРАБРЯВАЩИ РЕЗУЛТАТИ
тях.

говорно държание както и най-много ги има в централ 
на службите, които по- н Това „е може, а да не 
върхностно са се „легитими _
рали“. оъде оез влияние върху це

локупната им работа. СъщоСтава ясно, че тук се ка
сае за прекомярна задълже 
ност, която е последица на 
удребнеността на организа
циите, на междусобната им 
нелоялна конкуренция и на 
кредитирането на потребите 
лите.

Е го защо наплащането на 
дълговете става все по-често 
чрез съда. Именно през из
теклите девет месеци стопан 
ските организации съдени са 
119 пъти за сума от 840.000 
динара. При това заплатили 
са 91.000 динара за съдебни 
разноски и лихва.

Най:много е съдена тлъ- 
минската кооперация — 62 
пъти, „Услуга“ — 15, лнсин- 
ската кооперация — 12, „Сло 
га“ — 11 пъти.

Многократно се увелича
ват пътните и дневните.

В сравнение със същия пе 
достига на оборотни средст- риод на миналата 
ва. Трябва да се изтъкне и 
това, че структурата на обо- прос за сумата от 470.000 ди 
ротните средства не съотве- нара. Най-много тоя вид раз 
ствува на нуждите. Напри- ходи имат 
мер на текущите сметки ка- предприятие и кооперациите 
то най-ликвиден облик за в Г. Лисина и Д. Тлъмино. 
дейност — намаляват тези Тези данни сочат, че сред- 
средства. Най-голяма част ствата в стопанските органи 
от тях е „замразена“ в за- зации нерационално се пол- 
паси на стоки. Такива иай-

не босилеградската коопера
ция.
СЛАБА ПРОИЗВОДИТЕЛ
НОСТ — НИСКИ ДОХОДИ

Според деветомесечните 
баланси деловите резултати 
в стопанските организации 
в Босилеградската комуна 
не донасят нищо ново. Дори 
някои данни, които говорят 
за упоритото повтаряне на 
определени слабости в сто
панисването могат да бъдат 
сигнал за тревога. Един от 
тях е намаляването на обща 
та продукция. По отноше
ние на същия период мина
лата година сега тя е по-мал 
ка с 200.000 динара. Ясна тен 
денция за намаляване на об
щата продукция показват 
търговското 
„Слога“, тлъминската и боси 
леградската земеделска коо
перации.

Сравнението на осъществе 
ния доход със разполагаеми 
те средства говори, че сто
панските организации са не
рентабилни за 10,3°/о. Това е 
главно последица на нераци 
оналното ползване на средс
твата.

В доставените материали, 
които са ползвани за изра
ботването на анализа, недо- на сметка в професионални- 
стигат редица важни отго- те колегии на тези служби 
вори по въпроса за мерките 
за по-нататъшното усъврше 
нствуване на тези служби.
В констатациите им обаче Щ*1™*-

така не е достатъчно държа

За девет месеца в тази го
дина са заети още 21 работ
ник предимно в транспорт
ното предприятие и „Услу
га“. Но за това е намален 
броя на заетите в лисинска- 
та кооперация и в „Слога“.

В тоя период личните до
ходи са повишени средно с 
16,7%. Средната заплата въз 
лиза на 692 динара. В тран- 
спортнот опредприятие тя е 
най-голяма 810 динара. Най- 
малка е в занаятчийско-услу 
жното предприятие 372 ди
нара. Низки са доходите и

и институции да бъдат зае
ти работници от всички об-

не е пропуснато да се изтъ
кне, че им недостигат мате
риални средства за финан- 140 следните служби: Кому- 
енране. Това обаче не е обо налния завод за социални о- 
сновано с необходимите про 
грами, въз основа на конто

Тези забележки се отнасят

сигуровки, Завода за заема
не на работна ръка. Медицида се знаят плануваните за

дачи. Известно е, че според нския център и Историчес- 
квалификационната 
тура, заетите в повечето от 
тези служби имат по-големи
заплати в сравнение с подо- дуобщинската партийна 
бните в общините. ференция

предприятие струк- кия архив.
Според решението на меж

конв тлъминската кооперация.
Една от причините за все 

още низките заплати е сла
бата производителност и не-

разговорите във
Ръководствата на общинс- връзка с тези служби ще 

обществено-политичес продължат и занапред. С то 
ки организации след обстой 
но разглеждане констатира
ха, че общо тези служби не 
са задоволили на обективни тта за съществуване служ- 
те изисквания на Босилеград ба на това равнище. Следс- 
ска община. Изтъкна се, че 
на нуждите и на отделни ва 
жни въпроси, предвидени в 
годишните им програми не Р°ят и организират по-добре 
са изпълнявани еднакво в в изпълняването на задачи-
бишпТпнр™^ 6 “ай'оче" те си. Основното при това е оиещо с онези служби, кои-
то нямат свои клонове в Бо- занапРеА да се зачитат меж- 
силеград. дуобщинските договори, от-

ките
ва се цели .установяване на 
проблемите и

година те 
са по-големи с 37%. Става въ оправданос-

За разлика от миналого
дишния период пололсително 
е, че се чувствуват известни 
икономии в общата дейност. 
В резултат на това икономич 
ността се е повишила средно 
с 2,5%. Засега тя е по-забе- 
лежителна в „Слога“ и тлъ
минската кооперация. Про
тивно на тях тази закономер 
ност е в упадък в босиле- 
градската кооперация.

Без оглед на незначител
ното повишаване на иконо
мичността

транспортното
твие на това ще се настои
някои от тях да се преуст-

зват, което отрицателно дей 
много има търговското пред ствува върху дохода, пред
приятие „Слога“ и босиле- назначен за инвестиции и 
градската кооперация. кооперациите в. Г. Лисина и

Според девегмесечието — Д. Тлъмино. 
складът на стоки възлиза Тези данни сочат, че сред
на 8,25 милиона динара, кое ставата в стопанските орга- 
то е с 21% повече от същия низации нерационално 
период миналата година. ползват, което отрицателно 

ДЪЛГОВЕТЕ СЕ НАПЛА- Действува върху дохода, пред 
ЩАТ ЧРЕЗ СЪДА назначен за инвестиции и

• възпроизводство.
Неликвидността на стопан Ето защо средствата във 

ските организации е не са- фондовете са незначителни, 
мо присъствуваща, но се явя Те не дават възможност за< 
па динара. по-обемни акции в стопанс-

Следователно, през пър- ките организации. Това по 
вше девет месеца в тази кой знае кой път потвърж- 
година те дължат на делови дава, че единствения изход е 
те си партньори 6,45 милио- в интегрирането и създава
на тях им дължат други пре нето на крупни предприятия 
дприятия 4,2 милиона дина- Защото при сегашните обе
ра. Значи, дълговете към

насящи се до решаването на 
се проблемите в отделни общи 

ни или изцяло.
Отделно недоволство 

чувствува към службите на 
прокуратурата и правозащи 
тника в Сурдулица, които

се
производителнос

тта на работата е намалена 
с 2% в сравнение със същия 
период на миналата година.

Според балансите работ
ник в босилеградските 
пански

В. В.

сто-
организации е осъ

ществил средно доход от 
13.442 динара. Това е сравни 
телно слаб дход в сравнение 

•с други предприятия. Наис
тина, общо тей е с 6% по- 
голям от 
обаче това миналогодишния, 

не е резултат на 
планувана рационализаторс
ка политика, но на повише
ните цени стоките и , 
те. Засега повишаване 
хода ’ бележат

де тоягелства ако едно предпри 
година е с по- 

динара, добри резултати от другите 
т оне значи че .ще бъде и в

ловите партньори са по-голе ятие в тази 
ми с 2,25 милионауслуги- 

. на до 
тлъминската 

..Кин стан“ и 
„Услуга“, а рязко намалява-

за която сума стопанските
кооперация, организации в комуната са идващата.

и неликвидни. В. В.- ъ — -
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Ръкоделието
Регулиране на река Нишава

ШАНС ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА
НЕЗАЕТОСТТА

За намаляване на 

щетите
т Производство ,,на парче .може да смекчи нсзаето- 

Димит ровград. Общината и Бюро работна си- 
могат да помогнат. Досегашните опити не са осо

бено резултатни.

доходи. „Кутина“ в момента 
има възможност -да осигури 
доход на шейсетина работ
нички, на принципа „от пар
че", а вероятно има и дру
ги видове занаяти, които би 
ха могли да се упражняват

От преди десетина 
един багер и един булдозер 
работят в коритото па ре
ка Нишава. Целта е тя да 
бъде уредена на мястото, къ 
дето е най-опасна и откъде- 
то при силни наводнения у-

дни грозява Каучуковия комби
нат, конфекция „Свобода“ и 
много частни домове в дол
ната част на Димитровград.

До края на годината ще 
се уреди коритото на Ни
шава от Каучуковия комби
нат до кооперативната кла
ница, която част възлиза на 
около половин километър. 
Речното корито ще се удъл 
бочи, на места реката' ще 
бъде изправена с ново ко
рито, а бреговете ще бъдат 
издигани с камък.

Регулирането на реката в 
тази част ще струва около 
60 милиона стари динара, а 
средствата се осигуряват от 
общинската скупщина и фо
нда на водите. Общинската 
скупщина е осигурила и око 
ло 6 милиона стари динара 
за откуп на земята, където 
ще мине новото корито на 
реката.

Работите по регулирането 
извършва Водностопанското 
предприятие от Ниш.

стта в
ла

Петнадесетина дена в Ди- стои в производството зарад 
митровград работи подготви материали, зарад труден пла 
телен курс за плетене на из- смент и пр. Естествено меж- 
делия от върбови 
Около шейсетина души, пре 
димно женска работна 
ка се учат да плетат кошни 
чки, абажури, детски играч-

върху същите начала. Така 
би се намалил натискът на

пръчки.

ръ-

ки, които сега са много тър
сени в Западна Европа и в 
Америка.

Този курс е организирало 
занаятчийското предприя
тие „Кутина“ от Ниш, което 
е поело и цялата издръжка 
на обучението. То е довело 
свои инструктори, дава нео
бходимите материални и пла 
ща помещенията в една ча
стна къща в града.

Предприятието цели курса 
нтите да станат производи
тели на такива изделия и с 
работа „на парче“ да допъ
лват производството му. То 
ва значи, че бъдещите рабо
ти шш ще могат да си про
извеждат и у дома, да обуча 
ват своите близки и произ
водство да предават на пред 
приятието срещу плащане 
всеки артикул. Радмило Ни 
колов, директорът на пред
приятието ни заяви, че 
след едно или двумесечно 
обучение мнозина от курсан 
тите ще могат да догонят 
нормата, което ще им осигу 
рява личен месечен доход 
от 700 до 800 нови динара.

М. Н. Н.
ДИМИТРОВГРАД

ду причините бе и тази, че незаетите върху фабриките, 
малко отговорни фактори които поне в миналото не 
бяха ангажирани в следене- ведиаж в свой ущърб са раз 
то на развоя на този вид решавали социалните въпро 
труд у нас. Резултатът е на си на общината, трудоустро 
лице — от всички тези ор- йвайкп неквалифицирани хо 
ганизирани ръкоделни про- ра, които дълго време са 
изводства е останало само били „нерентабилни“ на пре 
едно, а работниците му са дприятията. 
недоволни от много неща.

Новини

ЧУДЕН КОШЕР
*

Никола Тасев от село Смиловци, като ря
зал едно голямо крушово стъбло, забелязал 
от една кухина да излитат пчели. Тасев ..пре- 
мамил" рояка в пчеларски сандък и се надя
ва, че успешно ще нззнми.

Тасев е млад пчелар. Има само три ко-

Но още сега в града се 
пускат слухове, че и от та
зи работа нямало нищо да 
излезе. Предприятието уж 
си имало за цел да му поиз- 
работят няколко стотин ко- 
шнички и други изделия без 
платно, за да си поувеличи 
износа, а след това нямало 
пече да се интересува за те
зи работници. Даже се каз- 

доходът, въпреки обе

*
*

Естествено организиране- 
Според данните за незае- то на този вид труд иска да 

тата работна сила в Димит- се ангажират не един фак- 
ровградско повечето търсе- тори в комуната, конто мо
щи работа са хора без ква- гат да съдействупат за раз- 
лификации. Най-много са витието му. Обикновено пре 
жени, обикновено с иезавър дприятията поставят нзвест- 
шено осмогодишно образо-. пи условия, с конто да бъ- 
вапис, но с голяма необхо- дат улеснени материално и- 
димост да заработват, защо ли пък да си извадят разно-

по организиране па 
искат

шера.

Б. Марков

РАДВАТ СЕ НА УСПЕХА СИва, че
щанията, едва ли щял да на 
дминава 200 — 300 
на месеца. Тези слухове дей 
ствуват малко обезкуража
ващо върху курсантите 
като че някои са намислили 
да се откажат. Но има дру
ги, които са готови да зае
мат мястото им, тъй

динара то материалните условия на ските 
живот са им под всяко рав курсовете. Най-често 
нище. Такива жени, които освобождаване ог облагапе- 

„ търсят работа са около 260. то върху доходите, частично 
Димитровградска промиш- участие в издръжката па по 

няма да смог дгогвителните курсове и пр.
Такива искания поставят и 
на Бюрата за.работна ръка. 
А когато пс им се отговори 
па иска положително, те об 
ръщат гръб, а проблемът за 

се незаетостта па неквалифнци 
раната работна ръка и за 
екзистенцията й си остава

Местната общност в Ра дейна е успех при
ключи една акция. Доведе ток в селото.

Неотдавна местната общност получи 
подарък телевизор от Общинската скупщина 
п Димитровград.

на

леност никога
не да погълне тази незаета 
работна сила по много при
чини: неквалифицираната
работна сила вече не се тър 
си от фабриките; димитров
градските * предприятия 
модернизират, а това значи, 
че машините изтласкат пос- 
тепено живия труд и процеп неразрешен, 
тът на увеличаване На ра- Ако биха се изчислили стц 
ботпата ръка в промишлено йността на облагането и у- 
стга ще е все по-малък. частието в издръжката 

При това положение, кога подготвителните кУРС°пе би 
-го има незаета неквалифи- се видяло, че юва е много 
пипана работна сила, а фаб по-малко, огколкото се полу 
пиките не могат да я прие- чава, когато петдесет или 
м т ръкоделието и рабо- шейсет незаети си осигурят 
тата !?на парче“ се оказва доход с работа „на парче .

удобен вид заемане па 
работа и на осигуряване на

— Сега ..прогледахме" — казват радеин- 
чани. Имаме прозорец към света ...

И наистина, исцка вечер в кооперативна
та зала е пълно с хора, които следят преда
ванията по телевизията.

като
има още кандидати.

Мисълта, че „и от това ня 
ма нищо да излезе“ си има 
свое основание, когато се 
поровим в миналите 
Едно време имаше 
производство на ръкоделия, 
за сметка на „Домашна ра- 
диност“ от Белград. След то 
ва имаше малък килимар- 
ски цех, цех за кожени из
лелия, работа за „Занагекс- 
иорт“ и какво ли не. А вси
чко това, по един или друг 
начин, изчезна, без вина на 
работниците. Причините бя
ха не една: малки доходи 
при голям труд, един вид 
експлоатиране на труда, зае

Б. М.опити,
такова.

ТРУДОВА АКЦИЯ ЗА ГРАМОФОН

на
Младежта в село Радвйна организира те

зи дни трудова акция. Младежите и девойки
те от актива набраха 100 килограма шипков 
плод а с парите ще набавят грамофон за ор
ганизираме на танцови забави.

Б. М.
като м. н. н.
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«а гк>ч-1„ 
за това щ 
от но»ия
КОН, СИор
те нрава 
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Ирисгс 
ма и недг, 
гите на V 
щснскитс 
мените с< 
полир едт 
една
па пътува 

Вьзраж 
до горска 
град, коя 
па район; 
дано виа, 
ване на / 
ва се и н 
зи секци; 
ществени 
имат пол 
секцията 

Оправд 
отправен; 
пата зе.ме 
тсоято не 
внимание 
ското сто 
е и в заг 
пения ДО!

На съб 
голям ин 
откриват 
вирове“ в 
вестно е 
започне а 
неофициа 
това ще 
идната го 

Повечет 
останаха 

Може 0 
вието на 
които те 
събрание! 
ждение, ч 
могат да

до здравното осигуряване на средносро 
земеделците което не им да-

: Тлъмиво

МНОГО ВЪПРОСИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ*»$*•
шшшшштяЛ
ттяшшшщ 1

<ч.ммииияМ
вмимяиа* за село да се пробиват с кирки и 

лопати. Такава била изпра
на община-

■

10“ГнГ=^

отнасят до 
ма жизненото 

населението. Ка 
със

ош село В неделя, па 13 декември 
в Долно Тлъмиио се състоя 
общо събрание, па което' у- 
частвуваха комунистите 01 
рййона, ръководствата

на СС1Н, пре 
останалите об

тена от страна
но горската секция, коя

то участвува в изграждане- 
път поради собст-

та,
па онезишаване 

които сс пряко
повишаване

на то па тоя 
пей интерес пе я използвала. 

Поради същите при-
магизина в Назърица

телорганизациите 
дставмтели на 
ществено-политически ор! а- 
нмзации и граждани. В ра
ботата ма събранието взеха 
участие: секретаря па ОК па 
СК, председателя па ОС пред 
седателя на ОК па ССРВ , 
председателя Ва ОК па СЮМ 
председателя па работиичес 

съвет па здравния дом 
и републиканския представи 
тел Любен Лрсов.

Това бс твърде успешно 
районно събрание не само 

масовността па присъст- 
вуващитс, 
разисквания, в които сс из
тъкнаха редица важни въ
проси.

На дневен ред бяха: ин
формация за актуалиите

общество! ю-полити- 
система

паравнище

™:ж.мн. дар*тлъминс- 
обектив

чини
с почти празен. Ето защо от 
далечните тлъмински села за 
да се снабдят например 
лограм захар хората са при
нудени да загубят цял леи.

И транспортното предприя 
тие сс отнася твърде неотго 
порно към пътниците ог тоя 
район. Доскоро неговите ав
тобуси са пътуваха до Ка- 
раманица, а сега само до Д. 
Тлъмиио. Става въпрос за 
своеволие на отделни шофь

Средносрочният план
Населението от 

ра!йои уважава
с ки

ПЕТ ХИЛЯДИ ДЕКАРА 

НОВИ ГОРИ
кия
пите трудности,
чат разрешаванеIо 
щите въпроси. Обаче когаю 
сс касае за ежедневни и дре 
бми въпроси, които не изис- 

големи материални срс

които пре- 
на вися-

кия

—!§§Ш§;1Шн кват
дства те реагират остро.

На тях иай-големи труд- 
лошитс11ости 11 м създа ва1 

съобщителни вързки при по 
иа недостиг иа как 

било пътища. По- 
околните отдале- 

Тлъмино села попа-

поци-горани,
ските и други служби.

Така е записано в средносрочния план по залесява- 
Димитровградецата комуна, а изгледите той да

ио и по-обетбл I! ите
ложеиис 
вито и да 
ради това 
чепи от 
дат и в трудно икономиче- 

Например 
Догапйца, Голеш, Ярешмик 
п Жеравино са напълно от
къснати от света. Те нямаг 

и това, което

ори, но и за неенергичност 
на управата на предприятие 
то. Защото гази линия е ре
гистрирана до Караманицаи 
като такава нужно е да се 
подържа.

Населението е недоволно ц 
от здравните услуги. Здрав
ната амбулатория в Д. Тлъ- 
мино вече няколко месеца 
не работи. Без оглед на всич 
ко, тя е крайно необходима 
за тоя с.ЗО километра отда
лечен от Босилеград район.

Кой знае по кой път и се
га бяха отправени критики

пето в
бъде изпълнен са съвсем налице.

Новите насаждения ще бъдат разпределени така: 
иглолистни насаждения — на 1.500 декара, предимно във 
високите предели тополови насаждения — иа ЮО дека
ра, други широколистни гори — на 2.500 декара и мелио- 
писване и чистене на насажденията на около 3.900 де
кара. Едновременно ще се държи сметка за поддържа- 

р на около 6.000 декара.

па
положение.скопашата 

ческа 
трудности.

Изслушаната информация 
бе последвана с повече въ
проси, което говори, че на
селението не само изцяло 
приема, но и живо се интере 
сува за предстоящите проме 

иа нашата обществено-по 
лнтическа система.

В разискванията домини
раха конкретни въпроси, за 
спгащи цялата 
п такива които са присъщи

въпроси и

възможност 
произвеждат да продадат.

Оправдани са забележки, 
те, отнасящи се до изгражда 
пето на пътя Бистър — На
зърица. На тоя път останал 
е незастроен само един ма
лък участък, минаващ през 
стени. Това ще може да се

нето на досегашните насаждения
През следващите пет години за целта ще се про-

около 1 милион ака-изведат в училищните разсадници 
циеви фиданки. За залесяването обаче ще бъдат употре
бени около 2,5 милиона фиданки. ни

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТАЗИ ГОДИНА

Средносрочният план по залесяването лесно ще се 
изпълни, ако се върви даже с по-бавен темп, от този 
през 1970 година. Тъй Като залесяването за тази година 
е приключено, може да се каже, че резултатите са извън
редни. Залесени са 1250 декара неползвани площи и то 
през пролетта 1050 и есента 200 декара предимно с бор, 
акация и други широколистни дървета. Фиданките и вло
женият труд възлизат на около 22 милиона стари динара.

м. н. н.

реши само за един ден ако 
се ползва механизация — из 
тъкна се на заседанието. За
щото едрите стени не могат

община, но

само на тоя отдалечен от цен 
търа на комуната район.
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Знанията и способност
та условие за модерно 

производство и на село
ШШЙ

На паша • • •

След провеждането на Пър знанията и способностите да 
вата конференция на СЮК станат условие за още по-тя- 
и Третата специализирана сна връзка между частния 
конференция на Съюза на производител и обществения 
младежта на Сърбия, на ко- сектор. Частните произволи 
ито обстойно се разисква по тели не са в достатъчна сте- 
аграрната политика у нас Пен носители на кооператив 
— и междуобщинската кон- ното съдружие и ориентиро 
ференция на Съюза на мла- вка към стоково производ- 
дежта, която се състоя на 10 ство. х
декември в Алексииац, се Най-голямо внимание бе 
спря върху някои обтцестве посветено на интеграционни 
но-икономически отношения те процеси в селското стопа 
на село и задачите на Съю- нство. Реформата, пазара и 
за на младежта. Съюзът на интензивното производство 
младежта прие Резолюция — Не признават малките и 
по аграрната политика, но е недъгави земеделски коопе- 
необходимо — бе изтъкнато рации, които едва съставят 
на конференцията, — да се двата края. Трябва да под- 
обезпечи по-силно влияние
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Наскоро ток в Ясеснов дел
Пъстърва в ЗабъИ село Ясенов дел, едно 

от наУй-затънтените села в 
Бабушнишка комуна, ще по 
лучи електрически ток. Ма
кар че къщите на Ясенов 
дел са пръснати по чуките и 
баирите от Звонци до юго
славско-българската грани
ца ток ще светне в махали
те му. , .

Общинската скупщина в 
Бабушница отпусна на Ясе
нов дел за електрически ток 
помощ от 50 000 динара и 
изготви проект за уличното 
осветление за своя сметка. 
Останалите средства за до
веждане ца тока обезпечи 
местната общност в Ясенов 
дел. . • 4 .

може по-успешно да се при
ема програмата по телеви
зия Белград.

На съвещанието на 
членовете на Управи
телния съвет на Фон
да за земеделското и 
горско стопанство, съ
стояло се на 10. т.м. в 
Димитровград бе пов
дигнат един интересен 
въпрос — за оглежда
не на пъстърва и дру
ги риби в Пъртопопин 
скОто врело в Забър- 
дието.

лист
стопан
койгго
ЛОТО >5
за въз 
да се ^ 
рви ил,

' А°се!вания , 
1а иа )
ването;
вия А3, 
тук «И, 
прави
за Уго> 
особен 
която ,
И най-» 
пазари

Новко Николовчертаем, че се чувствува ела 
на младите в изнамиранего бо и бавно свързване на сел 
на решения в развитието на ското стопанство и промиш 
селското стопанство. Самоу- леността, търговията и нау- 
правителните отношения на чно-изследователските 
село не успяха да минат пра титутц. В това -отношение на 
га на „представителската“ де пример в пишкия регион се 
мокрация, а местните общ
ности, и покрай направени- но селскостопанско сдруже
те пропуски, станаха място 
за обществени договори.

Строи се път
Нашушковица
—Звонци

иис-

очаква основаване на един-

ние от „Житопек“, .„Ангро- 
ппомет“ и „Польопромет“.

Видно място бе дадено и 
на идейно-политическото из-ОРИЕНТИРОВКА КЪМ 

СЪВРЕМЕННО ПРОИЗВОД
СТВО И ИНТЕГРАЦИЯ

Жителите на село Нашушко 
вица взеха решение да поп
равят пътя от Нашушкови
ца до Звонци на дължина 
от 4 километра.

Местна общност в Нашуш 
ковица е подела инициати
ва за поправка на пътя, ко
йто е в незавидно състоя
ние.

Завеждащият селско 
стопанство при общин 
ската скупщина агро
ном (Йордан Марин- 
ков докладва за въз
можностите и ползата 
от такова начинание, 
след което бе решено 
да се извика спецна-

дигане на младите на село.
И младите на село търсят 

условия за създаване на ус- 
Младите активно трябва ловия за забава и развлече- 

да се включат в проблемите ние, както в града. В насто- 
на селото. Кадровите проб- ящия момент кдлтурно-забав 
леми и настаняването на ра 
бота са преокупация. на мла-

-
■ния живот на село прежив

ява известна криза, но има 
Бе изразено изгледи наскоро да се съжи 

желание и стремеж да доми 811 и оразнообрази. 
пира и на село принципа —

Има изгледи наскоро и да 
се строи реле на „Асеново 
кале" над Ясенов дел, за да

лите на село.
!

С. Кръстич Н. Ник. У



. Но 
1'Гочаква

тря 
<№ „о фор-

' Ллзле-

Идната юдине
троен до 1975гошт'^ ЕРма- който трябва 
От идната тл °АИНа’ Га Съ"-Цествува са;
замие зл, след като^^Гпт04116 ОСЬ1Ществява 
мето. ' ‘ Аат изготвенн проектите за

:^|СКН за ла бъде пое- .Едновременно се отпускат 51 милиона динара за 
залесяване на 250 декара, за затревяване на 400 декара

строе- .*долина?ГнГ1ЕрмаНа АОСегашните гоР^ насаждения в 
Язовирът на река Ерма

като идея. 
на тозиЩе започнат 

работите по 

Щ строенето на
язовир „Ерма“

* - напас- 
Критику-

Нг.
но, което лшналатаесТдмицаЪсТсъстоя а°Аното «огганст- 

™програма”ПР5А‘

милиона ст. 
пето на
проекти, както и г 
ти по строенето .

ю-Гра 'Ще се строи с цел ла се 
усмирят водите на тази река и на притоците й които 
нанасят големи вреди на населението в района и отвличат 
чак в Дунава големи наноси, които биха пълнили бързо
;"А^:°,СГРО на в°А°Централата „Гердап“. Стопанското 
значение на язовира за комуната ще бъде 
то водите му ще могат да 
обработваемите

споменатия язовир 
тази цел се отпуска сума от 100

проегтосме’ТнЯ°гЯТО Аа се изразходва за проектосметната документация и
за първоначалните

годямо, защо- 
се ползват за напояване на 

земи, а бъдещото езеро ще представлява 
и РяАък туристически обект в комуната. Строенето му 
ще стане над село Одоровци.

изготвя- 
строителните 

подготвителни рабо-
м. н. н.Есенната сеитба

Повече есенници 

Щр* от миналата годи-

ЪдЗЗ

На здравни теми:

порочен крЪг, от 'който им е трудно да излязат. 
ТакаЗАТЛЪСТЯВАНЕТО

Е ОПАСНО
при мчого от тях резервните възможности 

ка сърдечния мускул се изчерпват и последват 
първите признаци ма започващата сърдечна ела 
бост.

бяха
де мест- ■ 
Зперация, 
Дясното 

на сел

на
Друго много опасно усложнение е инфарк

тът на миокарда. Както 
боляване, така и смъртността от него у затлъс
телите са значително по-високи в сравнение с 
хората с нормално тегло.

Някои са склонни да свържат затлъстява
нето с подобреното материално благосъстояние 
и с разцвета на техниката, която спестява на 
човека много физически услия. Няма да бъде 
правилно, ако приемем тези причини като бе
зусловни, защото всеки може да регулира соб
ственото си тегло и да го поддържа винаги в 
границите ня нормата. Начини има много и те 
са широко известни: правилно хранене, физкул
тура, спорт, туризъм, повече движения и през 
делничниет дни, по-рядко използване на обще
ствените и личните транспортни средства.

Тези мерки са напълно достатъчни. Нужно 
е само човек да се въоръжи с малко повече воля 
п с ясното съзнание, че профилактиката на за- 
боляванията в зрялата и напредналатя възраст 
е немислима без упорита и навременна борба 
срещу началните и развитите форми на затлъс
тяването. Да не се забравя азбучната истина, 
че най-големи шансове за дълъг активен живот 
имат хората които са с по-ниско от идеалното 
за своя ръст тегло.

Есенната сеитба в Димит
ровградско е приключена на 
време. Специалистите каз- 

т$РеА°ва ват, че климатическите усло см на изку-

честотата на това за-
иез|е

вия са били сравнително по
добри, отколкото миналата 
година и това е съдейству- 
вало засяването да стане по-

(ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ МИНАЛИя БРОЙ)
У(2. прояви 

Ловторно
в „Под 

4 Неиз

затлъстелите хора особено често се наб
людава повишено кръвно налягане, 
роза. миокардиосклероза, склироза на бъбреч
ните и мозъчните съдове и др. Тези заболява 
могат да завършат с някои остри усложнения, 
като например инфракт на сърцето, кръвоизли
ви или тромбози в 
тъчност и др. Склеротичните 
настъпват в кръвоносните съдове

атероскле-
навреме.

Засети са и повече площи 
е 1гн°в° Щ — 3.600 хектара срещу мина 4 макар че и
црнава 
:^ение на

ара.
ния

логодишните 3.500, макар че 
кооперацията е понамалила 
есенниците за сметка на фу 
ража.

Добивите на пшеница

, че
мозъка, бъбречна недоста-

го,ец въпроси промени, коитоот
на сърцето,

затрудняват оросяването на сърдечния мускул 
и пречат на правилната му дейност. Освен 
мазнини се отлагат в обвивката на

пр- тазгодишната реколта са не; 
р отсъ задоволяващи. В частния се а-тнпте, до 
еф. Обаче 
«ш с убе 
1)Г тях ще 
)Шат със

ктор са получени не повече 
от 120 кг от декар, а в коо-

250

това
сърцето и

прониквах между влакната на мускула, с което 
се създават крайно лоши условия 
функция. Поради 
хора не са способни за физическа работа, умор
яват се и при минимални усилия и често ги виж-

перативния сектор над 
кг. средно. Причините са по

за сърдечната 
тази причина затлъстелите

вече в лошите условия, от-
№• колкото в прилагането 

агротехнически мерки, 
добри са добивите на царе
вица — около 180 кг од де
кар.

на
В. В. По-

■1Ш11Ш11111111
даме Да си почиват задъхани на всяка площад
ка от стълбището. Тъй като те отбягват физи
ческата работа, спорта и туризма и водят общо 
взето заседнал живот, сами задълбочават зат
лъстяването си и по такъв начин затварят един

м, н. н.

Интернат и учени
чески стол в 

Бистър
От тази есен в Бистър са 

открити интернат и учени
чески стол. За интернат е 
приспособена бившата каза 

в който сега живеят 31 и гребе да учим после стихотворенийе ”. Кво да 
му прайиш, Ка йе тека, нема дека.

Педну вечер детето се развика: ,,Дедо, де- 
до, дека че найдем борину и ръжену сламу да 
напрайим ижицу за домашно по ръкоделийе. У 
петак ни рече учителят да занесемо ижице и кой 
нема, че му пише йединицу". Дожале ми за де
тето, ама се и я замисли — дека че найдеш бо
рину у нас, а ръженицу? Ли пченицата летоска 
беше под воду. та сдамата йе гнила ко крушва. 
Мисли, мисли и се сети. Ли тука преди годинс 
садимо некиква борчетия над село и после никой 
не отиде да види кво йе остало. Се требе да се 
йе вануло некойе — си реко, па се надиго наго- - 
ре. Оно бре има, ама кока су по-манечка са, от
колко ка ги садеомо. Узо йедно, потегли га за 
върат и оно излезе с коренчето. После се муну 
у плевнюту, тражи здраве сламкье, тражи, пре- 
върну целият сламоляк, ама найдо здраве, та и 
ни донесо. Добре, ама знайе ли дете ко се прайи 
япия. Опита да поиздела мертек, па не умейе. 
Видо я, че нема да може само, па ка се развър- 
те с бабуту — я делкам мертечетия, прайим 
скобе, а она цепи сламкьете на две и разводню- 
йе квас.ъиат. Напрайимо домашното за два дъ
на и две ночи, ама нивицат.а ми остаде непоора- 
на и те са сколаса да дойдем да позгращем и

рма,
ученика. Наемът е безпла
тен, а за храна учениците 
дават продукти и участву
ват парично. Средства за из 
дръжка на интерната ще о- 
безпечи образователната об
щност, училището и Фонда 
за детска защита. Помощ за 
обзавеждане на интерната 
обезпечи и Червения кръст 
от Нови Белград. Новия ин
тернат е голямо облекчение 
за учениците—пътници 
Доганица, Назърица, Ярсш- 
пик, Караманица, Голеш, Же 
равино, Бранковци и Горно 
Тлъмино.

ЗАКАСОТИНАот

Цииппиш
Р. Каранфилов-

То Снег вану планинуту, мързлице ни ожули-
Повчу Цацурку- 

оре. Бео ов-
Бистър ше носевете, а ония дън гледам 

ту ка натиенул плуга-р — оре ли — 
чар, та ми дойде тамън да отидем до нега да 
позборуйемо.

сиСнабдяване на 

училищата със 

съвременни ме
бели и нагледни 

средства

'«Юто 
*гРад, 

вре- 
Зкаисе 
4 там 
Въстъ

— А бре, кво си закъснея толко, та си тука 
осамен у польето на туя мързлицу? — пита га.

— Мани бре, Манчо — рече Повча. Сакам 
да зграскам нивицуту денъска, та да се прибе
рем и я у село. Закъсне зарад унучето. Ли иде 

Казуйу добро било, даскалат се ва-

(

"ой.

туя парасину.
Я че поорем. Ама се питам, що ним йе на 

децата по три домашни и прайене на теквея и- 
жице. Що не узну да ги понауче и ко се рине 
кошара, ко се овце ране, ко се плуг налега, та ка

*®иер.
*тура-
*Роуч-
Усло-

у училищд.
лил с нега, ама бетер те у валнюту, ка мене ми
очи искочише тия два-три дъна.

— Я га изгледа. Ко па очи да му искоче одОсновното училище в Би
стър и подведомствените у- 
чклища от този район се сна 
бдиха с най-съвременни ска 
мейки, нови черпи дъски, 
катедри и столове, шкафове 
за книги и други помагала. 
Освен това училището се е 
снабдило и ена)й-1гужните на 
гледни средства 
гия, химия и физика. Подве 
домствените училища също 
са снебдеии с най-основни- 
те нагледни средства.

Ч че унуче?«е на- изуче да не смудзаю по сокацити и да траже ра- 
боту по фабрикуту, а да се вану с имотът, та да 
ие пустейе, кока йе чума изморила селото. Те 
това мислим и това ме мучи — рече Цацурката, 
А орането че стане — денъска-ютре, здраве да 
йе само.

^ейн
Риби,
^Рва,
Чта

на

__ Тека си йе — рече Повча. Дойде детето
од училище и йеднъг седа на столат да писуйе 
домашно. Я га гледам, па му речем да дойде да 
напойимо стокуту, да променимо постелюту,

исуйе. Оно ме погледа, па се развика. ,,гге
па

да си п
могу, дедо. три домашни су ни задали за ютрепо биоло- МАНЧА с.р.

1 Н.



ПОГАНОВО *изкуствоПОЖАР В Просвета * култура *

ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРОСВЕТАТА
И КУЛТУРАТА

учениците и населението —■
— той веднага бил потушен. 

Според първите преценки
— пожарът е предизвикал 

от около 500 000 стари
сте

На 9 декември към трнна-
ам-десет часа подир обед в 

булаторията в село Погано- 
во избухна пожар. Помощ
ник-лекарката, която работи 
в Поганово си заминала за 
Димитровград но оставила 
печката да гори.

щети
динара. Изгоряла е една 
на на сградата и част от га- , 

една стая. Уншцо-вана на 
жена е и електроинсталация 
та в няколко отделения.Пожара пъран забелязали 

преподавателите в основно
то училище и с помощта на

не щепротивен случай тс 
издържат условията на ре- 
верификацияга. Според 
кои изчисления по него 600 
ученика са необходими ка
то минимум за оправдател
но функциониране на едно 
средно училище. Във връ> 

със специфичностите на 
сурдулишкага комуна той 
посъветва

витие па образованието и 
възпитанието в 
и училищната реформа бя
ха извори на разискването. 
Във връзка с плановете и 
програмите за обучението в

учи-

Мппалата седмица в Сур- 
дулица се проведе събрание 
с просветните работници — 
комунисти от Сурдулишкага 
община, па което бяха раз
гледани проблемите в обла
стта па просветата и култу
рата и задачите на комуни
стите във връзка с тях. На 
събранието прмсъствуваха и 
представителите па общест
вено-политическите

членовете па ОК' на

ЮгославияП. Тодоров ня-

основните и средните
каза, че са формал-лища се 

по преобширни.
Видно място в разискване 

то зае стопанското училище 
в Бсло-поле което пе разпо- 

гюмеще-

ка1X11X1 съществуващите
средни професионални учи
лища в Сурлулица да обра
зуват един технически цен
тър.

Това събрание е една 
важните звена в подготови-

оргапи-
лага е достатъчно 
мия, инвентар, училищни по 
магала и кадри.

Другаря Владимир Стева- 
нонич, секретар на МК 
СКС от Враня подчерта, че 
има много лутания в просве
тата и че са необходими до

зации,
СКС и представители на ОС 
в Сурлулица и представите
ли па междуобщинския ППЗ 
от Враня и секретаря па МК 
на СКС — Владимир Стева- 
нович от Враня.

Встъпително слово произ
несе секретарят на Общин
ската образователна общ- 

Душан Стойкович.

КОЗМЕТИЧНИ СЪВЕТИ
отнаКакво трябва да бъде раз

стоянието между веждите?

При широка основа на но
са разстоянието между веж 
дите трябва да бъде малко, 
а при тесен нос — може да 
бъде по-голямо.

Как да почистим червило
то от устните си?

Слагаме малко крем на 
устните и след няколко ми
нути ги изтриваме с лигнин.

телния период за следващо
то заседание на Общинската 
конференция на СКС в Сур- 
дулица, което ще разглежда 
проблемите на образование
то и културата и младежки
те проблеми в сурдулишка- 
та комуна.

говори на сдружения труд 
за разрешаване на многобро 
йни въпроси от тази област. 
Той се застъпи да се настои 
пред факторите от СР Сър
бия средните училища на 
неразвитите региони да по
лучават отделен третман. В

мост
Той се спр.я върху материал 
ното положение на просве
тата и културата, кадровата 
структура при тях, училищ
ната мрежа, успеха в основ
ните и средните училиЩа, 
културно-забавната дейност 
итн.

Можем ли да премахнем 
пърхута?

Как да запазим кожата на 
лактите мека?Най-добре е да се посъве

тваме с лекар-дерматолог, 
който ще назначи лечение. 
Добре действува следната 
смес, която можем да си 
приготвим сами: рициново 
масло, силна отвара от ру
ски чай и ром — на равни 
части. Течността насипваме 
в бутилка, няколко пъти ра 
зклащаме, за да се размеси 
добре, после с нея масажи
раме кожата на главата. Из 
миваме косата след един 
час. Друго средство: пригот 
вяме запарка от половин кг 
прясна коприва и 1 литър 
вряща вода, когато изстине, 
прецеждаме я и с течността 
натъркваме кожата на гла
вата. Това можем да правим 
2 пъти в седмицата.

След няколкоминутна ба
ня на лактите в топла сапу
нена вода правим лек ма
саж с четка. След това сла
гаме компрес от марли, по
топени в топло олио, и пок
риваме с найлоново парче. 
След 10 минути сваляме ком 
преса. Кожата на лактите 
става гладка и мека.

М. Величков

В разискванията бяха за
сегнати и въпроси на лични 
проблеми на някои просвет
ни работници, които вече 
дълги години са на село.

Участниците в разискване 
то се спряха и върху избо
рите в младежките органи
зации по училищата, рабо
тата на училищните конфе
ренции на младежта и учи
лищните общности на учени 
ците и ангажирането на про 
свегните работници във връ 
зка с тяхната работа. Резо
люцията за по-нататъшното 
усъвършенствуване и раз-

ЕСПЕМ110 - 31 УЧИШ
трия, Италия, Югославия, 
Унгария и България, в извее 
тно число училища да се 
въведе задължително изуча
ване на този международен 
език в срок от три години, 
т.е. от пети до седми клас в

В последно време се забе
лязва, че ученето на есперан 
то става все по-разпростра-

Това
Какви грижи да полагаме 

за колената? нено сред учителите, 
е последствие от решението 
на Марнборската конферен-Всеки ден да ги измиваме 

с топла вода и сапун, след 
това да им правим сух ма
саж с мека четка и после да 
ги намажем с крем или с 
топло олио.

ция на представителите на 
министерствата по просвеще 
нието на петте страни: Авс- основните училища.

Как да.съживим бледите 
устни?

Всеки ден в продължение 
на 1 минута правете на ус
тните масаж с мека 
за зъби. Добре е от време 
на време устните да се на
мазват с мед, след 20—30 ми 
нути да се измиват и намаз
ват леко с крем, безцветно 
червило или със сок от кра
ставици.

Има ли връзка храненето 
с дразните коси? На педагогически теми

Разбира се. Хората, на ко 
ито косите се омазняват бър 
зо (поради голямата секре
ция на мастните жлези), 
трябва да избягват мазните 
и пикантните храни, а да ко 
нсумират повече зеленчуци 
и плодове, кисело мляко, из 
вара, месо без мазнини.

И ДЕТСКАТА ИГРАЧКА ВЪЗПИТАВАчетка

ИЗВЕСТНО Е, че децата преди тръг 
пане на училище, до седма година, най- 
много си играят с играчки. В начало
то те им служат като средство за запоз
наване. с заобикалящата ги среда, а по- 
късно и за подражаване на същата. Кои 
видове и кои играчки децата ще упот
ребяват зависи, преди всичко, от въз
растта на детето, а не изключително ог 
материала с който се играят.

Интересът за играчките намалява с 
тръгването на децата на училище. Това 
е и естествено, защото тогава те имат 
и по-големи задължения — ученето.

Какъв вид играчки да се препоръч
ват на деца до 15 месеца? На прво мя
сто, тук се числят така наречените „го-. 
леми1' играчки: гумени и дървени кон^ 
чета, квадратчета за състваяне на кар
тини, кукли и др. Обаче механическите 
играчки (които могат да се навиват и 
пускат в действие): ракети, локомоти
ви, камиони и други не са за препоръч
ване по две съображения: 
то децата могат да се повредят и защо
то брзо ги развалят, и второ, защото 
са много скъпи. Достатъчно е да се даде 
на детето малко „строителен" материал: 
пръчици, клечки, пръст и др. и те ще 
си напряват пушка, къща, тунел 
добно. По такъв начин детето задоволя
ва своята любознателност, а в същото 
време и развива смисъл за творческа 
работа.

едно място на друго и да се слагат в 
различни положения- Те дават възмож
ност за развитие на движения на ръце
те, фантазията, правилното мислене, 
заключване и прочее. Това са следните 
играчки: кон за люлеене, звена, играч
ки на съставяне, сандъци, топчета, кар
тини, колнца за бутане. Но като най- 
подходящи играчки си остават куклите 

. и кончетата.
За деца от предучилищна 

от 3—7 години се

Въз основа на член 2, 3 и 4 на Решението за изме
нения и допълнения на правилника на систематизацията 
на трудовите места, управителния отбор на комунално- 
строителното предприятие „Услуга" в Димитровград, на 
заседанието си ох 14 декември 1970 година 
за обявяване на взе решение възраст 

препоръчват играчки, 
които от една страна дават възможност 
за подражание, а от друга страна — -за 
творческа игра (дидактични играчки). 
Гези играчки обикновено се употребяват 
в колективна игра. Такива са: лизгарче- 
то, влакчета, кофички, кукли, кончета, 
глина, хартията, моторните (механични) 
играчки, след туй, играчки-животни, ма 
териал от пластмаса и други.

За да действува играчката възпита-, 
телно, покрай употребата, трябвг. да се 
държи чисто и да стои на определено 
място. Децата трябва да свикнат на то
ва. Кой трябва да ги научи? Естестве
но, родителите. Значи, Както при избо
ра, така и при употребата на играчките, 
родителите трябва да държат 
следното:

КОНКУРС
ство (^ ПОдЪЛВан® на работно място завеждащ счетовод-

Уеловия: Свършено икономическо или виеше комерческо 
училище с пет години трудов стаж завеждащ сче
товодство, или средно икономическо училище с 10 
години трудов стаж на това работно място.
Личен доход — според правилника за разпределе
ние на лични доходи.
Молби, обгербвани с 1 н.д. и необходимите 
менти за образователния ценз 
рее — Комунално —

първо, защо-

доку-
се представят на ад- 

. жилищно предприятие „Услу-
в Димитровград, улица Маршал Тито 66.

Срок за подаване на молби — 10 дни след публи
куването на конкурса на огласното табло 
приятието.

сметка за

играчките да отговарят на възра 
стта на детето,

— да бъдат чисти и
— да имат свое място в къщата. Не 

обходимо за тях (а децата ще ги употре
бяват) да се държат в хигиенични стол
чета или шкафчета.

га" и по-

в пред-

На децата от среднаЗаявления, подадени след предвидения срок, 
както и непълни документи — няма да се взимат 
под внимание.

и по-стара дет
ска възраст (от 16 месеца до 2 години) 
и от 2 3 години) се препоръчват 'иг
рачки, квито могат да с епренасят от Свободан Василев
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а » просвета * нзкусато
Учебници

Още 52 нови учебника и 

помощна литература за 

нашите училища
На съвещанието по изда

ване на учебници за учили
щата на българската народ
ност, което се състоя в на
чалото на месеца в Ниш,

Бе изтъкнато 
бъдеще няма да 
големи тиражи, които да се 
продават по няколко години, 
но ще се държи сметка за 
реалната нужда от екзем- 

представители на Завода за- пляри. Така ще може да се 
явиха, че идната година ще издават нови учебници на 
бъдат издадени: 52 учебника български език, щом бъдат

издадени на сърбохърватски 
език.

и това, че в 
се печатат

и наръчника за училищата 
от нашите краища. м. н. н.

Из училищата

Подарък за основното 

училище в Димитровград
Джордже Андреевич-Кун: АТАКА

Сурдулйца
ЗАВОДЪТ за издаване на 

учебници на СР Сърбия не- 171 книги възлиза на около 
отдавна е подарил на димит 5 хиляди динара, а подаръ-

учи- кът е направен, зарад успе
шното сътрудничество меж
ду завода и училището, осо
бено по издаването на учеб
ници на български език.

Стойността на подарените КУЛТУРНО - ЗАБАВНИЯТ ЖИВОТ 

ЖИЗНЕНА НЕОБХОДИМОСТ
ровградското основно 
лшце по един екземпляр от
изданията си, които могат 
да бъдат полезни на учите
лите в тяхната педагогичес
ка работа. М. Н. Н.

концерти от младежи — пев В отчетния период са про
жектирани 990 филма, които 

Централната библиотека са гледали 117.925 посетите- 
издава книги на прочит и ли. Кинозалата има нужда 
позволява ползване на печа- от въвеждане на централно 
та и различни списания в отопление и нови .седалища, 
евоята читалня. В 15 села са организирани

— представя художестве- и 60 сказки и прожектирани 
ни, документални, училищни 75 филми, отнасящи се да об 
и научно-популярни филми щонародната отбрана.

В съдействие с Народния 
музе'й от Враня са органи
зирани три тематични фото
изложби: |Южноморавската 
бригада в НОБ; от живота 
на пленниците от Вранския 
край и диверзантскп акции 
1941—1944. г. във Вранския 
край, които се гледали 10.000 
посетители.

В 20 села на територията 
на комуната са устроени 80 
предавания и прнказани 20 
кино-представи от областта 
на здравното просвещение 
на селската младеж, които 
са чули и видели 6.000 посе-

На неотдавна състолото се 
заседание ма ОС в Сурдулн- 
ца между другото бе разгле 
дана и работата на единстве 
ната професионална култур
на институция — Народния 
университет.

За последните две години 
— стои в анализа се проя
виха следните форми на ра
бота и то:

— организирани са концер 
ти от естрадни певци на на
родни и забавни мелодии, 
театрални представления и

ци аматьори.

Ток в Богдановац
Както казват, в тази ак-Жителите на село Богдано 

вац подпомогнати о-т предпри ция в Богдановац най-актив- 
ятотето за разпределение на 
електрическа енергия треска 
ЕС- се готвят да доведат ток и 
в това Бабушнишко село. Ка 
кто се планира, ток в Богда- 
«овац ще „стигне“ след две- 
три ГОДИНИ.

ни са членовете «а Социали- 
махалите в града и по селата в Сур- 

дулишка община.епическия съюз в 
„Сталовача“ и „Сошаднци“. — подгоговя населението 

в случай на вбйна за общо 
отбранителна дейност чрез 
прожектиране на подходя
щи филми.

н. н.
тематичниорганизира

изложби.
сказки от 

областта на здравната^ кул
тура, съобщенията и оощест 
веио-полмтическото образо
вание.

— организира

— организира различни 
курсове и семинари.

През последните две годи 
21 кон-

тителн.
В 10 села са дадени по 5ни са организирани 

церти от народна' и забавна кинопредставления от облас 
музика с 11.000 посетители, тта на съобщителната кул- 
4 театрални представления с тура, а които са гледали 
2.000 посетители и 6 аматьор 1.400 посетители, 

концерти с 2.800 посети- В сътрудничество с обще-ски
тели. ствеио-политическнте органи 

Централната библиотека зации са устроени 7 сказ-
нам^ира°в"две^помощешщ от от областта на външна- 
70 м- и разполага с около 
6.000 книги. Т.я е имала през пред около 1.300 посетители. 
1968 г. 380 редовни читатели, Въз ОСНОва на изнесеното и 

около 11.000. През материалнихе
"«К,™, “л7по 12 с КОИТО разполага Нар. V™- 

книги на един редовен чита- верситет се вижда, че той е 
тел. Младежта редовно пол- показал завидни резултати, 

печата и списанията

та и вътрешна политика

а сега има възможности

и и

в а очакват се още по-добризва
читалнята на библиотеката. оформи до края
Чувствува се недостатък в ко“1Ш ^
ученическа лектира. До края па годината Общинска к\л- 
на годината се предвижда ТуРиа общност. Директора 
основаване на подведомстве [|а Народния университет — 
ни отделения на централна
та библиотека в Клисура и 
Божица.

ДОБРИЦА НИКОЛИЧ, кой
то с голямо умение културна Съюзната скупщина, импредседател

11>Ъ11а ИприемаТ присъствуваха и мнози
на от предишните лауреати на тази на
града, както и други видни личности в 

културен и обществен живот.

Републиканската 
общност е отпусна но-забавния живот е основ

ната гаранция, че тази актп 
вност ще се развива успеш-

НЛЙ-ВИСОКОТО югославско приз
нание за постигнати резултати « Рабо
тата и принос към развитието на СФРЮ 
— наградите на АВНОЮ — по тържест
вен начин бяха връчени на тазгодишни
те лауреати на 8 декември.

Двадесет и четиримата лауреати 
бяха приети по този повод в Съюзния 
изпълнителен съвет. Милентие Попович,

културна 
да средства 
1971. г. да се основат библио 

селата: Елашница,

в началото на

тека нв 
Масурица, Сувойница, Мач- но.* 

Власина Округли-
нашия

катица иОт тържественото 
(Фото-Ташог)

М. К. ВеличковНа снимката: 
предаване на наградите ца.
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СПЕЦИФИЧНОСТТА НА МЛАДЕЖКИТЕ
ПРОБЛЕМИ ТЪРСИ 

СЪОТВЕТНИ РЕШЕНИЯ

Пред отчетно-нзборно 
то събрание на СЮМ 
в Босилеград

До края на декември в Босилеград ще се проведе 
отчетно-изборно събрание в Общинската конференция 

Съюза на младежта. По този повод беседвахме с пред
седателя на ОК на СЮМ и член на Председателството 

младежта на Сърбия Борис Костадинов.

на

на

приемането на други благо
устройствени акции, конто 
действуват върху жизнено
то им равнище.

Не по-малък интерес про- 
към културно-за-

— Какво характеризира 
дейността на младежите в 
комуната в отчетния период?

— Основно имахме за цел 
да внесем динамизъм и ак
ция в младежките организа
ции. Затова бяхме принуде
ни дълго време да се зани
маваме с решаването на ор
ганизационни въпроси. В то 
ва направление постигнахме 
добри резултати. Успяхме да 
устроим 28 селски активи, 
макар че до преди имахме 
само 16 такива.

С най-сложна проблема
тика се срещат училищните 
активи. Членуващите в тях 
са млади работници и земе
делци, конто в течение на го 
дината отсъствуват и не се 
намират в селата си. Съби
рането и организирането им 
сТава трудно. Ето защо об
щинското ръководство на 
СЮМ, а по-специално него
вия политически актив, са 
влагали усилия да използват 
изгодните за организиране 
на селската младеж периоди.

На досегашните събрания 
тези младежи проявяват най 
-много интерес за напредъ
ка на обществено-икономиче 
ските отношения на село. В 
тяхното развитие те виж
дат своите възможности за 
съществуване на село, което 
е същевременно и основно
то условие да спре мигра
цията. Ето защо тях по-спе
циално вълнува въпроса за 
електрификацията, изграж
дането на пътища и пред-

те имат в обществено-поли
тическата система в комуна 
та. Засилването на идеоло
гическата работа, по-нататъ
шното укрепване на органи- 
зационото уреждане, решава 
пето на материалните проб
леми са само някои от въ
просите, които ще обсъдим. 
В решаването им обаче о- 
чакваме съдействието на ос
таналите обществено-полити

още не е разрешен въпроса е брание трябва да потърси
отговор?

— Основното е по-пълна 
афирмации на младите в са
моуправлението. По-коикрет 
по, колко младите изпълня
ват своята роля в самоупра 
вйтелните органи и дали те 
тук получават заслуженото 
си място. Не от по-малко зиа 
чение е да се установи и то
ва докъде стига и самоупра 
вителиата ученическа дума.

Това са само някои кон
кретни задачи, които млади

практическото им обучава
не. Трудовите организации 
отказват да ги приемат па 
практика. Такъв е случаи 
най-много е онези, които са 
в първи курс. Но положение 
то и на останалите не е по- 
добро. Те са прекомерно зае 
ти, защото работят и това 
което не им е работа, както 
тези в транспортното пред

явяват , и 
бавния живот. Босплеградс- 

села не гледат телевн-кпте
зпя, филми и други култур
но-забавни манифестации. 
Значи, младежите са едиист 
вените носители и органнза- 

живот. Постиг- 
обаче не задо-

торн па тоя 
натото тук 
волява. Между другото при
чините са в недостига на по 
мещения и материални сред 
ства. Затуй напоследък сел
ските младежи все по-дейно 
се включват в организация
та на гораните, посредством 

осъществяват собстве 
приходи. Тези приходи 

са все още незначителни, но 
занапред и с тях ще може 
да се подпомогне културна
та селска дейност.

чески организации в кому
ната.

приятие.
— На кои въпроси, главно 

предстоящото младежко съ- В. В.

Изтъкна се, че активност
та през отчетния период се 
е състояла, главно в след
ното:

— организиране на рабо
тата по свободните активно
сти в училището и реализа
ция на програмите за рабо
та на споменатите активнос-

СЕРИОЗНИ ЗАДАЧИ 

ПРЕД МААДЕЖТА
която
ни

— Кои са най-належащите 
въпроси при учащата се мла 
деж и какви са възможнос
тите за разрешаването им?

— Проблемите и на тези 
младежи имат своя специ
фика. Повечето от тях са от 
училищен характер: слаб ус 
пех, недостатъчна организи
раност на обучението, лоши 
условия на квартируване и 
др. Това са сложни въпро
си, при които проличават и 
субективни причини. Напри 
мер за учениците за квали
фицирани работници все

ти.На 11 декември в Сурду- 
лпца се състоя редовно го
дишно-изборно събрание на 
младежта 
училище „Моша Ппяде“, на

Отчет за едногодишната 
работа на училищната кон
ференция на Съюза на мла
дежта и училищната общ
ност на учениците от тех
ническото училище изнесе 
Станиша Радулович, предсе
дател на ученическата общ
ност, програмата за работа
та на същите през учебна
та 1970/71 година изнесе Зо
ран Пешич, председател на 
училищната конференция 

на Съюза на младежта.

— анализ на успеха и по
ведението на учениците, по
сещаване на обучението и 
препдриемане мерки за тях
ното подобрение.

— анализ на работата на 
отделенските общности и 
техните секретарати за да 
се намерят по-добри форми 
и начини за работата им,

— организиране на държа 
внпте празници и Деня на 
училището,

— издаване на ученичес
кия вестник „ТОН“,

— сътрудничество с оста
налите училища от комуна
та и извън седалището й,

— подготовки, приемане и 
реализация на пропозициите 
за различни състезания и съ

от техническото

което присъствуваха и мно
жество гости: представите
ли на младежките организа
ции от средните училища в 
Сурдулица, преподавателите
в техническото училище н 
председателя на ОК на Съю 
за на младежта Любиша 
Ристич. *

В Димитровград гостуваха 

босилеградски самодейци
частвува активно в настоя- 
ванията на артистите да ни 
предадат късче действителен
живот. куство почти не влизат в са рвенования,

Това обаче не значи, чеса лона именно по тия съобра- — похвали, възнагражде- 
модейците нямат никакви жения. Но какво да се на- ння и наказания за учени- 
изгледи да станат добър ан- прави с плевела на публн- ците. 
самбъл. Комедията и изобщо ката, това оставяме 
по-трудна за неопитни арти вата на дома. 
сти и може би неудачата е 
именно в това, че не са се 
заловили с някой друг вид 
драматична творба, с която
по-лесно се установява връз След представлението гос- 
ката между зрителя и артис тите бяха поканени на обща 
та по време на изпълнение- вечеря в ресторанта на „Бал 
то- кан“. Хубаво и весело беше

Заключението би могло да — разговаряха младежите за 
бъде — самодейците да про живота си, за изпълнението, 
дължат, а режисьорът пове за всичко, което ги интере- 
че да си гледа работата и да сува на тяхната възраст. По 
чете още повече за сценич- сле запяха, заиграха, разве- 
ното изкуство, за да види селиха се, че са се събрали 
тънкостите, които правят пак. след един месец, но сега 
изпълнението по-доближено в Димитровград, 
на живота, по-достоверно.

— пречат на дошлите да се 
види и чуе нещо и някогаш 
ните поклонници на това из

ДОБРИ И ЛОШИ 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
— запознаване учениците 

с правата и длъжностите на. 
учениците и функциониране 
то на ученическото самоуп
равление.

на упра

лошо ШОФЬОРСКО 
ПОВЕДЕНИЕ

— организиране на учени
чески екскурзии и др.

От свободните дейности в 
училището съществуват: спо 
ртно дружество, планинар- 
ско дружество „Варденик“, 
автомото дружество, литера 
турна секция, драмска сек
ция, марксистички кружок 
и стрелческа секция, а от ор 
ганизациите покрай младеж 
ката и още орагнизацията 
на червения кръст,- Същите 
през отчетния период са по
казали значителни резулта-

Миналата неделя в Димит- 
роград гостуваха босилегра
дски самодейци.. Повод за 
това е гостуването на дими
тровградския самодеен теа
тър в Босилеград, което ста
на преди един месец, но и 
вече осъзнатата необходи
мост по-често да се среща
ме и да обменяме опит 
всички сфери на живота.

Босилеградските самодей
ци се представиха пред ди
митровградската публика с 
комедия, играха като само
дейци, без много опит

тровградчани с комедията 
„Детски добавки“ от Перо 
Чобанович. Тази често пол
звана тема, за да се заклей
мят недъзите на нашето съ
времие, които кръщаваме с 
името бюрократизъм, яваш- 
лък, хитрост, алчност и дру
ги, разработена нескопосно 
в самата творба, не можеше, 
да бъде успешно протълку- 
вана от един неопитен ансам 
бъл, какъвто е този. Затова 
покрай похвалите за труда 

самодейците, за наема
нето им да поуплътнят кул
турния живот в своя град 
и да гостуват в други места, 
могат да им се направят и 
доста забележки по отноше
ние качеството на изпълне
нието. Едно неестествено ръ 
комахане, пресилено кълче- 
не и викане, стремеж коме
дията да се превърне в „ко- 
мендия“ не един път развал 
яше у зрителя впечатление
то за способностите на този 
млад ансамбъл. Мизансце
нът изобщо не бе на място 
почти в нито един миг от иг 
рата и това още повече до
принасяше зрителят да не у-

във
А когато трябваше да си 

тръгнат стана малък инци
дент. Шофьорът, който ги бе 
докарал с автобуса на боси-

КУЛТУРАТА НА ЗРИТЕЛЯ ти.
Разискванията бяха живи

На човек, който не е вли- леградското автотранспортно и твърде интересни1 Пред- 
зал в димитровградския кул предприятие, не пожела да
турен дом при подобни слу- тръгне, когато го поканиха на младежта подчерта, че 
чай, димитровградската пуб- ръководителите на пътуване конференцията е добре’под- 
лика ще му се види много то. ДЛолиха го доста дълго готвена и че е твърде дово- 
иедорасла за представления. - някъде от 23,30 часа до лен от работата на младеж- 
Разбира се, това ще е погре 1 часа сутринта, но безуспе ката организация при техни 
шно впечатление. Тази пуб- шно. А самодейците и вода- ческото училище 
лика има вече определено чите йм са хора, които сут- тт„к ' 5 ‘ „„бпано ново 
отношение към театралната ринта е трябвало да бъдат председателство на училищ- 
дейност и изпълненията, съз на училище, на друга рабо- "ата конференция на Съюза 
давано много десетилетия, та. Стана така, че шофьорът мГ младежта от 21 членове 
Но плевелът сред нея, а той си отиде да спи, а домакини- и нов секретариат на учн- 
изглежда се размножава до те изпаднаха в неудобно по лмшната общност на учени- 
ста бързо, не позволява, на ложение да търсят посред ште от 75 членове както и 
новодошлия зрител, да види нощ начин да поразместя г "гж члена за разширения 
изведнаж истинската стой- младежите и ръководители- с^ет на училището от редо 
ност на публиката. Семки, те им на спане, което изоб- всте на учмищиге 
разговори, подхвърляне, пое що не ос предвидено. вете на \ чениц
тоянно излизане и влизане

на
и пре

дставяния пред публика, а 
димитровградчани, предимно 
младежта, понапълниха 
лона да видят изпълнението 
им. После в ресторанта на 
обща вечеря се водиха раз
говори за театъра, за живо
та на

седателят на ОК на Съюза

са-

младежта, имаше хо
ра и песни.

САМОДЕЙНОСТТА ТРЯБВА 
ДА ПРОДЪЛЖИ

Босилеградският театрален 
ансамбъл, съставен 
но от младежи — 
ти се представи пред дими-

предим-
гимназис-

м. н. н. М. Величко*
Страним* 19
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ИНТЕРЕСНО

ЗАБАВНО

на колелета са изложени и могат да сеИЗГЛЕЖДА, че авторът на този чуден
намерят в един търговски магазин в То-модел не е могъл да се определи дали
кио за 28 000 долара.да направи най-чудния автомобил, ,,ав-

то-када" или някакъв друг вид кола. (Фото-Танюг)Тези кола, които представляват када

глава годишно.ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ • • • Най-много прпсна вода у-

„0 217^ 1&2 Т
мира бялото население на цията ще достигне 2 067 200 

по 8,2 л тона дневно.
Най-

американците.Най-много житни
ядат турците —
човек годишно.

Най-големи консуматори _ 
на картофи са парагвайците Южна Африка —
— по 255 кг годишно на чо- чист спирт на човек.

малко белгийците — по 1Д4 
л чйст спирт на глава годи-

„Колашица" от XVI в., крем ъклия, „жефердар" от 
Б. Которска и партизанска пушка

век.
Най-много захар консуми-

— по 60 шио.рат костариканците 
кг годишно на човек.

Най-много месо в света ко ш щ I ^ Ц
Най-много бонбони ядат 

англичаните — по 14,1 кг го СНИМАНЕдишно на глава.
Най-много кафе консуми- 

по 12 кг на

нсумират новозеландците — 
по 117 кг годишно на човек. 

Най-много бира пият чехи подрат шведите —

ВОДА
Преди две де- 

бсшс 
почти

сетилетия
трудно и 
невъзможно да 
се снема под во
да. Животът под

можал 
проучава 
отчасти.

водата е 
да се 
само 

През последните 
15 години са на
правени специал- 

фото и фил
мови камери със 
силни обективи. 
Сега може да се 
фотографира на 
огромни дълбочи 
ни. Тук виждаме 
подводен снима

ни

тел как се подго 
твява да снима.Съвременни термоядрени подводници

•Л
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Карикатурен екранютия
— Мъжът трябва да знае всичко! — каза моята жена, кога то 

прегоря и петата ни ютия. — Ето, вземи например Скелетюк от съ
седната кълца. Той навярно всичко може. В неговия дом всичко е 
в идеален ред. Аз никога не съм чувала жена му Люсиета I риго- 
рмевна да се е оплаквала от пето. Това е то истинският домакин. А 
ти?. . Ти не можеш да поправиш даже ей тая нещастна ютия.

На мене някак си не особено ми се хареса това сравнение със 
Скелетюк. Но в топлггге слова па жена ми аз долових реална 
плаха за своето семейно благополучие и разбрах, че ще трябва да 
поправя тая ютия. Все пак забелязах:

— Знаеш ли, мила, то това си е така, по ие би ли било някак 
си по-добре поне веднъж да изключиш ютията, когато излизаш на 
разходка или по покупки?

Жената отговори принципно и делово:
—- Не мисля, че Скелетюк еп позволява подобни намеци.
Почувствувах към Скелетюк определена неприязън. Стиснах 

зъби и взех в ръце злощастната ютия. 'Гя просто нахално блестеше 
със своите никелирани части. Бяха и абсолютно безразлични моите 
размишления за смисъла на живота. Три вечери аз упорито изуча
вах конструкцията па ютията, а след една седмица успях да ремон
тирам всичките пет.

— Знаех си аз, че ти си способен. — каза жената и ме попле- 
сна по бузата. — Точно затова те и обичам. Ти вече започваш да 
приличаш на Скелетюк.

Напомнянето за Скелетюк извика в душата ми най-разнооб
разни чувства. Но кратко и да е, оттогава аз вече ремонтирам юти
ите на всички съседи и имам репутация на не лош майстор.

Но това беше само началото.
Когато веднъж в кухнята нещо изплющя и от тавана' извед

нъж без всякаква причина се посипаха зеленикави искри и лампите 
изгаснаха, аз разбрах, че ме чакат пови изпитания. Точно така и 
стана. Жената каза междувпрочем:

— Надявам се, че ще се заемеш с това ти. Няма да търсим 
за такава дреболия майстор. И после — мъжът е длъжен да разби
ра от електричество. Ето например Скелетюк . . .

От тази минута аз намразих Скелетюк с най-люта ненавист.
Когато за трети път ме удари ток, аз започнах дълбоко да 

вниквам и изучавам физиката. Работа нелека 
че още от детството си не чувствувах особена любов към точните 
науки. Затова собствено и станах хуморист. А сега почти всеки ден 
звънецът на вратата нн постоянно звъни и някой ог познатите 
ме вика „да видя“ какво е станало с лампите им, с електричество
то им.

за-

БЕЗ ДУМИ
като се има предвид,

ни

След това аз стигнах и до ремонта на радиоапарати и телеви
зори, но почувствувах недостиг на специални знания. Като изслушах 
ооаче напътст вепото слово на жена си, че Скелетюк очевидно поз
нава радиотехниката не по-зле отколкото аз най-близката кръчма 
постъпих в задочния политехнически институт. Кой знае дали няма 
да потрябва някога да поправям и общоквартириия синхрофа-
зотрон.

Когато защитних дипломния си проект и жената изказваше 
своите бележки относно моя по-нататъшен растеж, някой отвън по
звъни. Отворих вратата и видях до прага дебел здравеняк. Той дър
жеше нещо завито във вестник.

Аз съм Скелетюк каза здравенякът. — Нашите жени са 
приятелки и аз...

— Аха-а! отговорих зловещо аз на своя заклет враг.
Много, много ми е приятно! Точно вие ми трябвахте. Влезете гъ

лъбче. Какво желаете?
” Ами ет° ■ • • каза Скелетюк. — Съседите ме посъветваха 

да се обърна към вас. Казват, че сте били прекрасен специалист Аз 
винаги си викам майстор, но сега е вече късно ...

И той ми подаде една прегоряла ютия.

Владимир ЧЕПИГА
бивш хуморист, а сега 
майстор по ремонт на 

електротехника


