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IV пленум на Съюзния ошбор на ССР НЮОсновна задача -укреиване
Селото в новите условияна младежките активи

! щенията ,по и към пронамира- 
не на възможност за успешно
то им реализиране, Кърсто По- 
пипода подчерта, че отрицател
ните последици от по-раншното 
положение още се срешат пои 
якъде в практиката, н схващания 
та. ,.Нашите усилия каза той, би 
трябвало да бъдат насочени към 

пълно отстраняване”. 
Макар, че периодът от IV пле 

нум е кратък, за да намерят из 
раз всички положителни стре
межи в селското стопанство, по 
стигнатите резултати все пак го 
ворят за положителен ход — 
подчерта по-нататък 
Попивода. От данните, 
приведе, се вижда, че миналата 
голина са изкупени и подготве 
1-п-1 за обработване 50.576 хекта 
ра, а пп»з 1962 година и начало 
то па 1963 са отпуснати креди
ти за купуване и подготовка за 
обработка на 304,608 хектара.
НАВРЕМЕННИ ДОГОВОРИ

Първите данни за дейността 
на селскостопанските органнза 
ции показваг, че миналата го- 
финансови и икономически ре- 
дина са постигнати по-добри 
зултати. Според предварителни 
преценки, загубата е по-малка 
за около две грети по отноше
ние на 1961 година. Развива се 
интеграция, в селското стопанс
тво, преработвателната промиш 
леност и стопанските органнза-' 
ции от областта на оборота. Пс1 
мнение на другаря 
въпреки някои
представлява подтик към по-на 
татъшно специализиране и мо 
дернизиране на производството, 
към разширяване влиянието на 
обществения сектор и върхУ 
производтсвото на частния про 
изводител.

Миналата есен почти 50°/о от 
площите с пшеница са засети в 
обществено организирано про
изводство. Обществените стопан 

органнза- ства увеличиха площта с пилени?
ца с 7°/о, а в кооперация са обх
ванати 680.000 хектара или поч
ти два и половина пъти повече, 
отколкото преди икономическа! 
га 1961/62 година. С вксокодо- 
бивни сортове са засети около 
65 на сто от общите плошк.

За разлика от по-раншните 
голини, когато договорите за 
пролетни култури са сключваха 
интензивно едвам преди сеитба 
та, до средата на февруари вече 
са договорирани с иидивпдуал 
ните производители около 165 
хиляди хектара царевица, 39.000 
хеткара захарно цвекло итн. 
ЗАДАЧИТЕ НА ССРНЮ

Другарят Попивода изтъкна, 
че организациите на Социалпс- 
тпечския съюз к другите субек 
Т1ГОИП сили недостатъчно актив 
ио са разрешавали политичес
ките к други проблеми, които 
са възниквали на село, че фор
мите, методите и съдържанието 
на тяхната работа са изостава
ли зад тези процеси.

,,Изменените условия на село 
и по-високата степен на иконо
мическо и културно развитие, 
изтъкна докладчикът, ни нала
гат в тези рамки, и в съгласие 
с аграрната политика, залегна 
ла в Програмата на СКЮ, на VI? 

на конгрес па СКЮ, IX пленум па 
Съюзния отбор на ССРНЮ и IV 
пленум на ЦК на СКЮ, да съг 
ледаме задачите на Социалисти 
ческия съюз през следващия па 
риол”.

■•При това, каза Кърсто Попи 
вода, трябва да изхождаме от 
Факта, че цялата обществено-по 
литпческа работа на село тряб
ва да бъде много повече насоча 

към борба за подобряване 
на общественото производство
то и развитие на социалистиче
ските обществени отношения, 
към по-динамично и всестранно 
културно н обществено разви
тие па селото пзобшо”.

На неотдавнашния състоял се , 
разширен пленум на Общинс- I 
кия комитет на Съюза на мла ! 
лежите в оосилеград май-голя- | 
мо внимание се отдели 
вътрешното укрепване и заздра 
вяване на младежките активи.
Този въпрос напоследък стана 
належащ проблем, с чието раз 
решаване се заеха покрай Об
щинския комитет на младежта 
и отговорни ръководители на 
Съюза на комунистите и Социа 
листическкя съюз в Босилеград.

В изказванията на мнозина 
членове на Общинския комитет 
открито говори за пасивността 
и недостатъчната дейност, кое
то отрицателно се отразило вър 
ху състоянието на младежките 
активи: голям брой младежки 
активи по селищата само съще 
ствуват без да прояват особена 
дейност. Подчерта и също така, 
че в седем селища не съществу 
ват младежки активи.

И като императивна задача 
се постави — укрепване на мла 
дежките активи, без оглед на 
причините, пораждащи досегаш. 
ната неактивност и небрежие.

Освен това на пленума се по
стави — младежите на село тр . то съдружие?
ябва да заемат челно място в \ • Досегашните грешки е коопе 
пролетното залесяване и при о- 
формяването на горански бри
гади в селищата, където сега те 
не съществуват.

На края бе изнесен и въпро
сът за младежите в предприя
тията. От изказванията на мнб 
зина членове личк, че на младе 
жите в предприятията не се о- 
казва пълно доверие, а често от 
страна на отговорните има есна 
фско отнасяне към тях. Като 
очебпещо доказателство за това 
послужи примерът с ония учени 
ци, конто работят в частните 
дюкани. Те се задържават и пО 
цял ден. работят всички работи, 
но не занаята...

Е то защо пленумът заключи, 
че основно е
младежките редове, повече внн 
мание на учениците в произвол 

върху | ството и всестранно активира
не за разрешаване на належа
щите проблеми, отнасящи се до

на Соцна.листичес.С усвояване на заключила за задачите 
кия съюз в разрешаването оа актуалпите проблеми на село на 
16 март селед двудневна ра.бста завърши Четвъртия пленум на 
Съюзния отбор на Социалистическия съюз на трудовия народ 
на Югославия, на който присъстгуваха и председатели 
колийсктгге отбори на Социалистическия съюз, както и пред
ставители! на организации и учереждения, кситс се занимават с

укрепване на

на о-

подитическо-иделогическия 
културно-забавен живот.

и проблемите на село.
След доклада на Кърсто Попивода за актуелните проолеми 

задачите на ССРН, в разискванията взеха участие 19 тяхнотоСг. Н. на село и 
другари и .другарки.

ПРОЛЕТНАТА 
СЕИТБА ЗАКЪСНЯВА

другарят 
коитоПролетната сеитба закасняЕа. 

Продължителната зима и изо
билни снеговалежи не позволя 
ват да се излезе в полето. Оба
че това не би трябвало да при
спива земеделските кооперации, 
които трябва да вършат догово 
виане за хибридна церевица. Та 
зи година — тази задача имат 
само кооперация 4,Нишава’’ ц 
Димитровград |и „Победа” в 
Смиловци.

Поставя се Еъпрос дали ко
операциите са посветили нужно
то внимание на производствено

рирането сега ще се почувству
ват. Досега кооперациите не об 
ръшаха нужното внимание на 
селскостопанските производите
ли- и те често извличаха ..по- 
дебелия край”.Оттук и недове 
рие в някои кооперации... Без 
съмнение, вината за това пада 
Еърху отговорните хора в ко
операциите, които са допуснали 
тези грешки.

Закъсняването на договори-, 
рането не можем да оправдава
ме с лошото време. То е тряб
вало отдавна да бъде готово, за 
щото пролетната сеитба е тряб
вало да завърши до 15 март.

Мирослав Кърлежа, Александър Ранкович и Йован Веселинов 
по време на паузата Попивода, 

слабости, тя
В уводиа1:а” част Кърсто Попи 

вода каза, че решенията на IV 
пленум па ЦК на СКЮ за за
дачите на обществено-политиче 
ските и стопански организации 
в по-нататъшното развитие на 
селското стопанство догтринесо 
ха да се заемат единни станови, 
ща в осъществяването на на
шата селскостопанска полити

ка И.зиьквайкн, че провеждане 
1 о на решенията е довело до 
положителни ходове в гази об 
ласт, той приведе, че те се виж 
дат от ориентировката на сто
панските, кооперативни и други 
стопански организации към по- 
бързо модернизиране и разшкр 
яване на обществено организи 
раното производство, от всес
транната активност на общест- 
вемо-полнтическите 
ции и другите фактори, от осъ
ществените резултати през тече 
ние ма есенната сеитба и от про 
грамите за тазгодишните про
летим работи.
ЯСНА ОРИЕНТИРОВКА

Съюзната народна скупщина 
и Съюзният изпълнителен съвет

М.

КОНГРЕС НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ НА НР БЪЛГАРИЯ

ПЛОДОТВОРНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

МЕЖДУ НАШИТЕ СТРАНИ ЩЕ СЕ РАЗВИВА 

И УКРЕПВА ПОСТОЯННО издадоха, въз основа на решеш! 
ята па IV пленум, редица пред 
писания п предприеха определц 
ни мерки за подобряване на н- 
кономическото положение па 
селското стопанство. Тези мери» 
пркятия откриха перспективи и 
дадоха ясна орпентмровка 
обществените стопанства, земе
делските

__ РЕЧ НА ДУ ШАП ПЕТРОВИЧ—ШАНЕ ПРЕД КОНГРЕСА
НА НР БЪЛГАРИЯ

НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ

С участието на над 1.100 делегати от цялата страна и чуж-
и делегацията и адестрани делегации от 11 страни, между _

на ССРНЮ начело с председателя на Главния отоор на ССРН 
Сърбия, Душана Петрович-Шане, от 14 до 16 март в София 

се проведе Петият конгрес на Отечествения фронт на България 
Сле>д избирането на нов Национален съвет и гласуването на 

резолюция говори и секретарят на ЦК на БКП ^ и председател 
на Министерския съвет на НР България Тодор Живков.

От името на ССРНЮ и трудещите се на Югославия Конгрс 
еът бе поздравен от ръководителя на югославската делегация 
Душан Петрович-Шане.

които

кооперации н други 
организациина социалистически 

към по-бързо укрепване на об
ществения сектор и по-енергпч 
шт похвати, конто водят към по 
нататъшно издигане на произ
водството, към неговото преми
наваме на индустриален 
па производството и същевре
менно към по-всестраино и дъл 
госрочно развитие па коопера
цията. като основа за по-заси_ 
леко

начин

вашата страна. Ние ви желаем 
много успехи в тази работа, за 
щото дълбоко съзнаваме фак
та. че всяка от машите социали 
вштяевс! 0X01 ‘инвсЗхЗ шюзъихз 
успешно нови социалистически 
обществени отношения и укреп 
ва материалната база на соцц 
ализма в своята страна, дава 
най-значителен принос за по
бедата па делото на социализ
ма.

Приветствувайки делегатите 
на конгреса на • Отечествения 
фронт от името па ССРНЮ к 
трудещите се на Югославия, Ду* 
шап Петроьич Шанс изтъкна, 
че югославските трудещи се сло 
лят внимателно и с интерес раз 
витието па социалистическа 
България и се радват на техни
те успехи. Югославските труле 
ти се прнвсствуваха състоялия 
се неотдавна Ос.ми конгрес на 
Българската 
партия, който представлява гол 
ямо събитие в социалистическо 
то развитие на България.

„Неговите'решения — каза Ду 
шап Пегрович — са твърде ва- 

, жни за ускореното развитие на 
социалистическите обществени 
отношения и за усрепванс мате 
риалните основи иа социализма 
в България. Провеждането на 
тези решения ще представлява, 
голям Успех на трудещите се от

влияние на обществените 
средства в производството 
частния сектор”.

По думите на другаря Попн- 
вола. засилената

па

политическа
активност иа организациите 
ССРН. СК.Ю, Синдикатите, Съ
юза на младежта допринесе в 
тези икономически условия да 
се създаде в селскостопанските 
п обществено-политическите ор 
ганпзацнн и другите органи ат 
мосфера по-друга, от опия 
ято с

Като каза, че успешното изгра 
I ждане на социализма може да 

се обезпечи само ако се запа
зи световния мир и че мирът 
обуславя напредъка и изграж
дането на нормални отношения 
и между държавите с различни 
обществени системи, той под
черта, че именно затова борба 
та за мир става неразделна част 
от борбата за социализъм и пра

комунистическа

с КО1
характеризиране периодът 

преди една две години, когато 
намериха израз различни схва
щания

от

и противоречив;! мне
ния в тълкуването и провежда 
мето иа общоприетата линия на 
нашата аграрна политика. След 

изнесе, йе разискванията 
след IV пленум бяха 
ме само към тълкуване на ре-

н а

като
насочени(Следва иа втора стр.) Душан Петрович-Шане
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ГОДИНА БЕЗ УСПЕХ
Когато СССР направи отстъп, 

ка, приемайки западното иска
ме за инспекция па място, све
товната общественост бе близ-

Скромно, почти незабелязано, 
преди някои ден бе отбелязана 
една годишнина.

Годишнина па надежди в по 
литичеекото желание и мъдрост 
па атомните сили, съгласно да 
освободят себе си и целия свят 
от ядрената опасност.
Три и половина години се води 

ха безплодни разисквания за 
прекъсването на пагубните опи
ти. Тогава в момент на тотал
на безисходност, огромното ми
ролюбиво болшинство в Обеди
нените народи повери тежкото 
бреме на комитета на оесмайсе- 
тте, в който покрай традициони 
ите преговарачи бяха застъ
пени неутралните к необвърза 
ни страни.

Този фактор — по мйстот» 
си на непринадлежност към „а 
томния клуб” и военните съюзи 
и по проверените миролюбиви 
стремежи — даваше сериозен 
повод и надежда, че „зачарова- 
нпят кръг” ще бъде открит. Но 
и след 108-те заседания на Ко
митета по разоръжаване за го- 
дтта и половина от неговото съ 
ещствуване не се стигна до ни
какви резултати. Разочаровани
ето е толкова по-голямо, че в 
течение на тези многобройни суУ 
евш постепенно бяха отклонени 
доста прегради, че окочателно 
изечзна и прниципналният спор 
за инспекцията на място.

Двете страни за съжаление 
не крачиха еднакво към среда
та на пътя, който ги разделя.

ко до единодушното мнение, чо 
останалите несъгласия са пове- < 
че о г формално огколкото от съ 
ществепо естество. Наскоро оба 
че се показа, че зад останалите 
технически измислени причини 
се задържат по-дълбоки полити 
чески спорни мотиви.

Това. между другото, показва 
и тазмссечппя дефиле на пред
ставителите па американската 
администрация пред сенаторите* 
п конгресмените. Този вътреш
ен диалог па Капитол хнл след 

в Комитетатолкова преговори 
па трите, а след това и на Оеем1 
налесетте — се въртеше около 
прелнминарния въпрос дали из 
общо трябва или не да се вър
ви към забрана па атомните о-
1111ТИ!

В този момент необвързаните 
страни са отново в центъра на, 
вниманието. Те са подготвили 
нов съвместен меморандум, кой 
то през течение на тази седмица* 
ше даде на двете атомни страни; 
ново градивно внушеие, нова 
платформа за реален компро
мис.

Разбира се, реален само при 
предпоставка, че членовете на 
„атомния клуб" с еднаква готов 
пост да отхвърлят съмнението 
в огромната полза, която на све 
та може да донесе — светът без 
атомни бомби.

СОФИЯ

Конгрес на Отечествения фронт 

на Н Р България
След като говори за социали

стическото строителство в Юго
славия, за ролята на десетмили 
онния Социалистически съюз, за 
системата на работническото и 
общественото самоуправление и 
за голямото внимание, което в 
Югославия се посвещава на ин
дустриализацията и повишава
нето на жизненото равнище, 
рой каза, че в това развитие и- 
ма трудности и проблеми от о- 
бективен и субективен харак
тер. Но в това отношение най- 
важното е собствената работа 
постоянно да се оценява крити
чески и постоянно да се под
тиква публичната и открита 
критика на забелязаните слабо 
сти. При това трябва да се обез 
печи най-широко пряко учас
тие и влияние на всички труде 
щи се в разрешаването на теку 
шите обществени задачи в сто
панското изграждане и постоян 
но развитие на социалистичес
ките общетевени отношения.

Накрая той изрази увереност, 
че плодотворното сътрудничест 

во ще се развива и засилва 
във всички области, защото: „То* 
ва са наши общи интереси и като

(Продължение от 1. стр.) градивно сътрудничество с дру 
гите балкански страни- ние, ю- 
гославяниге, особено настоява
ме да подобрим и развием прия 
телски отношения със своите 
съседи.

Другарки и другари, в борба
та за осъществяване на нашите 
велики идеали и цели — за по 
бедата на социализма и укреп
ването на мира в света — на
шите две страни са упътени о- 
бективно към тясно взаимно съ 
трудничсство. Основите на това 
сътрудничество съчиняват на
шите общи интереси, двустрац 
ният стремеж за развитие на 
добросъседски и приятелски от 
ношенкя между нашите две 
страни. Искам тук да изтъкна, 
че в досегашната богата исто
рия на революционното движе 
ние на работническата класа в 
нашите две страни е имало мна 
го сродни белези, че в минало
то нашите движения тясно са 
сътрудничили и че това винаги 

: е било само от полза за народи 
те на нашите страни. Тези тра
диционни приятелски връзки на 
нашите работнически и демок 
ратични движения влизат също 
така в основите на нашето се
гашно и бъдещо приятелско съ 
трудничество."

Изтъквайки неотдавнашното 
посещение на другаря Тодор1 
Живков в Белград и разговори 
те, които се водиха като израз 
на тези взаимни желания к по
треби и че в последно време от 
ношенията между двете страни 
са се развивали и укрепвали 
благоприятна ,той подчерта зна 
чителното разширяване на нко 
номнческото и културното сът
рудничество и все по-честите и 
плодотворни контакти между 
общестевните организации на 
двете страни. Той каза че след 
пребиваването на делегацията 
на ССРНЮ в България по по
кана на ОФ, очаквали наскоро 
делегация на Отечествения 
фронт да посети Югославия.

„Тези посещения, взаимното 
опознаване и сътрудничеството 
между нашите две организации 
и между другите общестевно-по 
литически организации могат 
да бъдат само от полза за наро 
лите на нашите страни и за т«х 
ното все по-широко и по-плодо 
творно сътрудничество и разви 
тие на приятелството.”

грес в свега и че „затова бор
бата за мир, за мирно съвмест 
по съществуваме, за всестранно 
и равноправно сътрудничество 
между народите и държавите 
става основно социалистичес
ко начало в развитието на ме 
ждународните отношения.”

„Днес продължи той — са съз 
дадени реални възможности 
светът да бъде спасен от една 
опустошителна термоядрена во 
йиа. Една от първите най-важ 
ни задачи в това направление <3 
сигурно необходимостта да се 
спре съществуващата надпрева 
ра във въоръжаването к да се 
постигне споразумение за раз 
оръжаване. Дълбоко сме уве
рени, че международното спора 
зумение по разоръжаването не; 
само ще стабилизира съществе 
нно условията на мира, но едно 
временно и ще допринесе за 
много по-бързо обществено и 
стопанско развитие на всички 
страни в света.

Затова борбата за мир е зада 
ча на всички миролюбиви, де- 
мокртични и антиимперкалисти 
чески сили в света. А за опаз
ване на световния мир особено 
важна роля имат всички прог
ресивни и социалистически си
ли, всички социалистичекси; 
страни и особено Съветският 
съюз.”

г сед/пица. Iк>

ПРЕДСТОИ СРЕЩА. МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕ
ЛИ НА КПСС И ККП?

китайските догматични станови 
ша по най- важните междунаро 
дни въпроси, 
жлъчно се критикува линията 
която превежда съветската па
ртия.

Кратките съобщения бяха съ 
провеждани с още по-кратки 
коментарий, че епостигнато съ 
тласне между девте партии за 
необходимостта от провеждане 
на среща, на която представи
телите на двете партии биха 
разисквали по най-важните ме
ждународни проблеми. На ка
кво равнище ще се проведат те 
ци срещи и кога — затова нищ.- 
не се казва.

В Москва и Пекинг същевре
менно бяха публикувани кратки 
съобщения за размяната на пкс 
ма между Комунистическата па* 
ртия на Съвеатския съюз и Ки 
тйската комунистическа партия 
По този начин за пръв път се у- 
зна, че е дошло до размяна на 
писма между централните коми 
тети на двете партии. От съвет
ска страна писмото е отпраевно 
на 21 февруари, а отговорът от 
Китай на 8 март.

'
Същевременно

на съседи и като на социалис- 
тиечеки страни. Основните въ
проси и основните интереси ни, 
са близки и обши, и нищо не се 

на пътя на нашетоизпречва 
пълно сътрудничество. С разви 
тието на близки отношения на 
сътрудничество и приятелство, 
разликите и неразбираиията ще 
са все по-малко. Различието на 
пътищата за развитието на со
циализма с нищо не трябва да 
разделя страните, които изграж 
дат социализъм. Напротив, то 
трябва да допринесе щото раз 
витието на социализма да бъ
де по-разнообразно, по-богато и. 
по-успешно в победносния СЦ

Аушан Петрович изтъкна, ча 
Социалистическият съюз смята 
за свои жизнен дълг активното 
ангажиране в борбата за опаз 
ване на световния мир, за по- 
оеда на принципите на мирното 
съвместно съществувае в меж
дународните отношения. Социа 
листкческият съюз развива гол 
яма политическа дейност за за
познаване на югославските гра 
ждани с развитието на между
народните отношения, с борба 
та па прогресивните 
лшр и мирно сътрудничество, 
като развива тяхното активно 
политическо отношение към тц 
зи въпроси.

Той каза, че Социалистичес
кият съюз на Югославия подър 
жа широки международни връ 
зки с много обществени орга 
низации от различни страни, 
защото смята, че сегашната ме 
ждународна обстановка налага 
тясно сътрудничество и съвме
стно действие в борбата за за
пазване на мира на всички про 
гресивни сили в света.

„В този дух желаем да разви 
ваме
тоношения

През това време в китайския 
печат бе публикуваща речта на 
първия секретар, на КПСС Ни- 
кита Хрушчов пред Върховния 
съвет, статии на съветския веси 
ник „Правда”, а след това пос
ледваха твърде остри нападки 
срещу КГ1 на Италия, Фр
енската комунистическа партия 
КП

Отношенията между
Ююелмвия и България

се иодобряхл значително
Съединените 

и срещу индийската комунисти
ческа партия, В статиите се на
падат тези партии, повтарят са

щатина ход.сили за,— заяавм членът на Политбю
рото на БКП Енчо Стайков на 
конгреса на Отечествения 
фронт

Оше веднаж — каза Душая 
Петрович — сърдечно да ви 
пркветевувам от името на юго
славските трудещи се, да поже 
лая на Конгреса много успехи в 
работата, а на трудещите се от 
България — нови велики побе
ди в борбата за мир и социали
зъм.

Да живее приятелското сътру 
дничество между народите на 
България и Югославия!"

1ПРЕГОВОРИ ЗА 
СЪЗДАВАНЕ НА 

УНИЯ
Председателят на Национад, 

ния съвет на Отечествения 
фронт и член на Политбюрото 
на БКП Енчо Стейков заяви, че 
през последните години отноше 
нията между Югославия и Бъл
гария са се подобрили значил 
телно Идеологическите разли
чия между СКЮ и БКП по ня
кои въпроси, каза Стайков, не| 
попречиха за саздаването на; 
добросъседски отношения ме
жду двете страни. Подобряване 
то иа връзките личи от укреп
ването на стопанското, търгов
ското и културното сътруднича 
ство между Югославия и Бълга, 
рия. За взаимните отношения 
между Югославия и България 
продължи Стайков, от голямо 
значение е и срещата между 
(президента Тито и министър- 
председателя Тодор Живков в 
Белград. Тази среща доби най- 
жив от звук в двете страни и съ
здаде условия за по-нататъшно! 
и още по-резултатно подобрява 
не на отношенията между две
те страни и укрепване на сътру 
дничеството помежду им. Поло 
жително условие за това е Ц 
фактът, че по редица междуна 
родни проблеми становищата 
на Югославия и България се съ 
впадат или са твърде близки.

Веднага след неотдавнашната 
революция в Сирия, в Кайро се 
водиха тридневни разговори .ме 
жду делегациите на Обединена
та арабска република, Сирия и 
Ирак за създаване на уния меж 
ду тези три арабски страни. В 
разговорите бе постигнато прин 
цкпиално споразумение за необ 
ходимостта от създаване на у- 
ния, но намериха израз и разли 
чията в становищата за форма
та и съдържанието на унията.По 
ради това делегациите на Си 
рия и Ирак се зъвърнаха в Да 
маск, относно Багдад на консул 
тации с правителствата си. Спо
ред официалното съобщение, ра 
зговорите за създаване на уния 
ще продължат след няколко дни 
в Канро. В каирските разгово
ри участвуваха заместник—пре 
дседателят на сирийското пра
вителство Нихнл ел Касъм, пре 
зидентът на О.АР Насър, замест 
нкк-председателят на иракско
то правителство Салех ел Саа- 
ди, и мпистърът на външните 
работи на Ирак Талеб Шебиб.

КРАТКИ НОВИНИ
дружески и приятелски 

и с Отечествения 
фронт. Радва ни, че можем да 
кажем тук, че нашите станови 
ща по най-важните проблеми 
на международните отношения 
се схождат или са твърде близ 
ки, а това е солидна основа за 
сегашното и бъдещо сътруднц 
чество между нашите организа 
цип. Особено важно за всички 
страни иа Балканите е укреп
ването на мира и приятелското; 
сътрудничество в тази част. Мо 
га да ви уверя, че в основите на 
югославската външна политика 
се намира именно тази посто
янна активност. Като се изхож, 
да от това, че обстановката на 
Балканите зависи на първо 
сто от това колко отговорните 
фактори на всяка от страните

Конгресът дава йодкрейа 
па въяшяа иа Политика 

ма Лойез МиШеос

Нови действия на 
гервлцнте във 

Венецуела
На извънредното 

ние Мексиканският
заседа-

Според съобщенията от Кара 
кае силите на Национално осво 
бодителния фронт във Венецуе 
да нападнали трафостанцията И 
други електроинсталанции, на
миращи се край Каракас. В се
верния град В аленей герилци- 
те нападнали и онеспособили за 
производство една голяма фаб
рика, което говори че действи
ята на национално-освободител
ните сили. са засилени.

конгрес да
де поддържка на външната по
литика на президента Лопез Ма
теос, като поздрави неговото пъ 
туване в Европа, където 
сети няколко страни, между 
ито и Югославия.

ще по-
ко

Той тръгва 
и, освен 

Югославия, ще посети още Фра 
нция, Полша, Холандия, Запад
на Германия, и най-вероятно и 
Белгия.

на път в понеделник
мя_

полагат усилия за развитие на
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БРАТСТВО

Првет Общественият план
ва Димитровградската комуна за 1963 година

|

През настоящата година 

рекоис шрукция на йромишленише 

Предприятия в комуната
1
I

Само за жилищно строителст 
во в 1963 година са запланувани 
капиталовложения 
.36.000,000 динама за комунална 
■га дейност — 14.000,000, за кул
турно-просветната дейност — 
20.000.000. за здравеопззван. к 
пр. 10.000,000.

Най голямата част от капита- 
ловлоежнията 
:мтг дейности ще бъдат инвес
тирани в жилищното ст роител- 
ство. От тезд средства ще бъдет 
потроенн 12 нови апартмени. И 

областта на учебното дело ще 
ес строи. В Димитровград ще 
бъде построено ново осмогоди- 
шно училище, чието изгражда
ме ще бъде на базата на мест-

производителността на труда. 
През тази година броят на но- 
возаетите в прмоишлеността не 
ще надмине 100 души, което е 
по-малко от досегашния годи- 

. шен прилив с около 40—50 ду

След обстойно обсъждане на 
проекта на Стопанския план и 
бюджет на Димитровградската 
комуна за 1963 година на 16 
март ОНО Димитровград прие 
този важен документ на сто- 
пачгко~о развитие на комуната. ши.

Ако поставените задачи в Об- * 
ществения план за 1963 година I голямата вътрешна резерва по

предприятията. Вече е известно, 
че за изпълнението яа постави

от около

I

Причината за това ще бъде и
Босилеград нестопанс-вбъдат извършени, тогава общо 

Ственото бруто-производство 
на глава от населението ще до
стигне 212.189 динара или 407.1 
повече в сравнение с 1962 годи 
на. а общественият продукт — 
118.152 динара или с 53% пове-

Приет общественият план и 

бюджет на Босилеградска- 

та комуна за 1963 година

ните задачи е н\жио и чувствп 
телно увеличение на произволи 
телността на труда. Това нещо 
може да се постигне само чрез 
подобрението 
кадър 
райе или школуване.

В разискванията във връзка

вна настоящия 
чрез доквалнфици-че, докато националният доход 

на глава от населението ще въз 
лезе

На сесията на Обшинсикя на
роден отбор в Босилеград,
15 март, бе приет Общественият 
план и бюджет за 1963 година.

Приемането на плана послед 
ва след всестранното му обсъж 
дане и разглеждане от страна 
на гражданите, събрнията на из 
биртелите, масово- политически
те организации и пр.

Общо заключение е, че плани 
рането в Обществения план за 
1963 година е съвсем реално и 
че изпълнението му няма да е 
трудно.

В дискусиите централно мяс
то се даде на селскостопанско
то производство, като се подкре 
пяше с конкретни мерки, които 
трябва да се вземат за подобре 
нието му. Тук, преди всичко, из 
казванията се свеждат в това, 
че земеделските кооперации (на 
територият а на общината) тря5 
ва да намерят истинското си"мя 
сто в селскостопанското произ
водство, да пристъпят към по
смело делово свързване както с 
частните производители, така и 
с търговските и селскостопанс
ките организации, като им дос 
тавят отгледани или изкупени 
от частните производители сел
скостопански произведения. Съ
що така с частните производито 
ли трябва да се намери общ е- 
зик и да се установят разнооб
разни кооперативни връзки.

изводители в Босилеградската 
комуна и от друга страна ще 
създаде нзлишек от селскосто
пански произведения, от които 
се нуждаят нашите пазари.

на

Ст. Николов .

Семинар за секретари 
на пъравичните 

организации
От 12 до 14 март в Димитров 

град бе проведен семинар със 
секретарите на първичните ор
ганизации на територията 
комуната. Главната цел на се
минара
и а партийните ръководштели на 
село за по-квалифишфана и по- 
системна работа за социалисти 
ческото преобразование на на
шето село. като пои това особе 
но внимание се обърна на пос
тоянното повишаване на идеоло. 
гическо-гтолиткческото равнище 
ня членовете: на първичните ор 
ганнзапни. ' ,

на

беше оспособяване'

Предприятие „Васил Иванов — Цилс”

повече в сравнение с 1296 годи- 
’ на

1963 година недвусмислено се 
подчерта огромната нужда от 
специалисти, ма тото днешния

е и изграждането ма здравния 
дом.

Националният доход в кому
ната сега е по малък о : нацио
налният доход на Федерацията 
за 86.893 динара, в сравнение с 
националния доход в републи
ката — с 54.704 динара, а в срав 
нение с този в околията 
19.054 динара.

Ог по-важните комунални ак 
шш ме трябва да изоставим пое 
трояването на мостове за Дол
на Невля и болницата

предвидени 2.000,000 динара 
. п поправката на пътищата Аи- 

сили може да доведе | митровград — Брайкочии н дру 
до реализираме на плана. Под- | ги птъища от местен характер, 
черта се също така, че земе- | 
делските кооперации не обръ- |

примитивен начин на произвол 
ството в някои предприятия до
вежда до висока себестойност 
на продукцията. Най-обемисто 
то включваме на всички разпо 
лагаеми

Димитровград
за конте»Наскопо Фото-вести са

с, Наскоро в Димитровград ще за- 
I почнат да излизат фото вести. 1 

Работата около урежданетоДругарят Асен Лазаров, под
председател на Околийския от- I им те поеме фотоклубът в гра

да. Таблото с фотб вестите ще 
бъде изложено пред сградата 
на Народната банка.

С 151% ПО-ГОАЕМИ 
КА1Ш1/цгОБЛОуд.с.«г151 В 
1У63 ГОДИНА '

УКРЕПВАНЕ НЛ 
СЕЛСКОКГОПАНСКОТС 

| ПРОИЗВОДСТВО
Iбор на ССРН в Лясковец подче 

рта нуждата от създавзане на ( 
социалистическо селскостопанс , 
ко производтво. отличаващо се 
с комплексна обработка предим 
но на картофи тютюн и лук. 
Това ще лале възможност за 
повишаване на жизненото рав
нище иа селскостопанските про

щат нужното внимание ма съ- 
трудничетвото със селскосто
панските производители чрез

■

Общественият план за 1963 го 
дина предвижда с. 1з1% по-голо | различите видове на производ. 
ми капиталовложения в сравни 

година. Най-

Ако искаме да догоним по
разии гте комуни в република 
Та Щ. аьа ще 1ряова да вложим, 
всички усилия — едно е от зак 
лючеиия1а въц връзка с обсъж 
денего на плана за 1963 
През последните две 
скос! о, тнекою

Околийският клуб на техни
ката още през 1962 година е дал 

фотоклуба
I ствено сдружаваме.в Димитровг-на ние с изтеклата

голяма част от капиталовложе- Според плана за 1963 година 
нията (40,85%) ще бъдат в про производството и улогите в об- 
мишленостга и то: за довърш- ществения сектор ще имат зна 
ване на халите на Комбината за чително нарастване ,с 58°/о, а за 
гумени изделия и гумени техни смансто в промишлеността — 
ческн стоки „Димитровград”, за само със 7%. Тук прели всичко 
довъшрваие на халите на кожар се разчита иа производителност 
ското предприятие „Братство”, | та на труда, която ше се постиг 
и за реконструкция на „Меха- | не и чоез механизиране на про- 
ник”. В областта па гостилни- , изводственигс процеси и пра- 
чарството средствата ще бъдат I вилното прилагане иа правилни 
изразходвани за разширяване ""те за разпределение на лич- 

молериизмраие на съще- ] Ките доходи\ което от друга.’ 
ствувашите обекти и за построя | страна решително ше повличе и 
вамето на мотела в Димитров- | върху заздравяването иа фондо|

на стопанските организа-
' IIИМ.

рад апарат за копиране и един 
фотоапарат.

Ст. Нацков година, 
години сед 

производство в 
нашата комуна стагнира. При 
чините за това са — миграци
ята на населението от село и из 
ключително неблагоприятните 
години. Обаче както изтъкна в 
разискванията 
Алексов, на 
ват всички

МЪЖЕ ЗА ПРИМЕР
другаря Георги 

село не се използ- 
възмсжности. Тук преди всичко трябва да 

кие
и се изтъ

занемаряването на тютюво 
прнозводството, от което могат 
да се вземат значителни 
риалнн средства и 
щесгвуват прекрасни условия 
в нашата комуна. Земеделските 
кооперации в южните райони 
на комуната трябва да минат 
съм производство на тази дохо 
дна индустриална култура.

За засилването на селскосто
панското производство 
жна мярка се налага 
чение на

град.
мате- 

за което съ_
IВ областта на со лекото сто

панство и обществения сектор
— капиталовложенията ще бъ- , ______ ___ _
дат инвсстнцнрами в земеделс- “ с АСI вою и правилно разирр

делмие на работата и към още 
по-тясно Сътрудничество меж
ду предприятията ма територи
ята в комуната и извън нея

Ог друга страна ще се пристъ 
към специализация на про! ПП

■

ката кооперация „Сточар” и I 
„Побола“' за иабавката па ов- 1
не и построяването на нови мп 
дерни овчарппцм, а земеделска 
та кооперация „Нишава" — за 
изграждането на маагзин за сел 
скостопапски произведения. За 
осъществяването на тези капи
таловложения 
пълното ангажираме ма всички 
сили, които могаг да повлияят, 
за да не се повтори случаят с 
1962 година когато планът

!
ПОВИШЕНИЕ НА 
ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ като ну 

и увели- 
кооператнвиите бло-

Стопаиският 
тие на

кове, защого мно о 
стопанските прпзвод.пели 
лагат земята 
След това

необходимо план за разви- 
Днмитровградската ко

муна за 1963 година предвижда 
и увеличение иа номиналните 

доходи с 8%, за което 
съществуват реални възможно
сти. Но затова от друга страна 
трябва още повече да се стабн 
лмзира снабдяването па

от селско-е
пред

иа кооперациите 
на село има още мно 

го неизползвани възможност за 
разширяване па тзоизводстве- 
ното

личнина
капиталовложенията е осъщест 
вей само с 33%.членове на семействата, макар 

че от ископа това е работа на 
жените. Между мъжете има от
лични специалисти и за този ви 
д производство иа село. На сни
мката: моментна приготвяне иа 
прежда за тъкане. Сигурно е 
обаче, че в стана няма да седне 
мъж, но и тази помощ е добре 

дошла.

сътрудничество.Почти във всички босплсгр 
адски села продължава да съ
ществува домашната промишле 
иост, без оглед на проникването 
на фабрични произведени. Сега 
шиите зимни дни, които в Бо- 
силеградско ще потраят още се 
използват за производство на 

килими, аби и други вълнени из 
делия. Голямо участие в 
производство имат и мъжките

В разискванията по плана за 
1963 година взеха участие още 
Тодор Славииски, съюзен иаро 
Деи представител за Димитров
градско, Йордан Маринков, аг- 
ронов, Живко Виденов, дирек
тор па Комбината за гумени из 
делия и гумени технически сто 
кн. Стоян Живков Недко Бож

ков п други

НУЖНА Е НО-ГОЛЯМА 
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА 
ТРУДА

града
със сто1си аз широко потребле 
ние. От друга страна уговаряне 
то на селскостопанкнте ггроизве 
Ления и гарантирането на цени
те иа

Тръгнем ли от предвиденото 
увеличение на производството 
и услугите през 1963 година вед 
мага ще си поставим въпроса за

фасула, картофите и дру 
ги ще стимулира пронзводство-това

В. Велинов то.
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Първо годишяо еъбраиие на гораиите ог Босилеград

Засаждане но новн и особена грижа зо 

запазване на сторите тори
Как изгубени минути се

превръщат в изгубени
часове

другаряСъбранието на горанкте прие? 
тазгодишния план и избра ново 
ръководство, кеото отново пос

тави за председател 
Славчо Сотиров.И отчетът , за 1962 година, и 

залесяване и облагопланът за 
родяваие в тази година, и диску 
смята на прмсъствувашите 
Първото годишно събрание на 
гораиите от Босмлеградско, кое
то сс състоя тези дни — поста
виха пред гораиите от Босиле- 
градско, две основни задачи:

1, Съзнателно и грижливо за
саждане и облагородяване на 
пови 406 хка плош. и

Ст. II.
на

Другарят за когото става дума, умее да говори страстно. И
Такаумно говори. Често го слушат внимателно п с 

| беше н на едно събрание на стопанската единица в предприя- 
I тието, къдсто работи. Тема — производителност ма труда. За- 
! бележка — губи се много време в излишни разкарвания и раз 
: говори, нерационално се изразходва необходимото работно вре ! 

ме за определена операция и ти.
— Понякога машините ми стоят по 5 — 10, дори и по

вече минути, п то зарад някакви кратки договори, които мо
гат да станат пре>и започвано на работа. Организацията на 
доставка на материали с такава, 
време, а машините чакат. . . Много прекъсвания за различни 
дробулии, много частни разговори конто само съкращават ра
ботното време...

И е-то, другарят, както и другите, е седнал зад маши- 
цигара. Пепелта случайно му попадна в окото 

н тен трябваше да отиде до гардорооа да си вземе кърпа от 
палтстс. След като поизтри окото, започна да 1-аСсти. Но за
губи много — три минути, и ония 5 от времето за подготовка I 

вече 8 минути. След половин час го пови- I

почит.

I
2. Запазване и защита на до

сега зедесемитс гори.
И не напразно тия два въп

роса заеха централно място на 
годишното събрание на гораии 
те. Това последва като резултат 
на всестранно обсъждане, пос
тоянни грижи и опити на псич 
км оргаизацйн и форуми в Бо 
силеградската комуна да изна 
мерят най-ефикасни мерки за 
заишта па горите, защото 90"Л> 
от унищожаването извършват 
частните производители, които 
намират лесна прехрана за своя 
добитък в напасването в новоза 
десените гори. И няма събра
ние и съвещание, където да не

!
че пътьом се губи много

мята и запалил

на машините
каха по телефона, намиращ се в другата стая. Обажда сс ня
кои иегев познат. Най-сетне разговорът завърши: „Добре, ще

половин час и 
пак: дойда..ко трая три минути. Работи еще

ге потърсиха по телефона. А сетне и нова цигара, Бссилеградските герани ,на работапак
телефеснен разгсЕор, разговор със съседния машинист, заку-

30 минути. По
постави тоя въпрос. 

Боснлеградската комуна, чис
то перспективно развитие се на , 
сочва към животновъдството, 
горските суровини и овощарст
вото (евентуално и към рударс 
твото) полага особени 
да запази земята от ерозии и 
оголване. Отговорните съзнават 
че единствено тази насока мо
же да осигури по-бързо разви 
тие. Ето защо систематично и 
постоянно се дават паричк сре 
дства и работна ръка да се за
лесят голините, да се създадат 
орехови насаждения, овощарс- 
кп плантациоини комплекси, го

се
ска и... Да не редим всичко: Загубени са над 
най-прсста равносметка, за 26 работни дни само този другар е 
изгубил т. е. стиел на своята стопанска единица (защото това

ежедневно губене от работното време)
представляват

: ОБЩЕСТВЕНО - ИКО
НОМИЧЕСКА БАЗАЛЕКСИКОНе неговият минимум на

780 минути или 13 работни часове. А 13 часа 
един ден и половина изгубено производство.

Ако е само това — здраве му кажи. Но има още 
кей така загубен работен ден. Когато всичко това се събере !

обсъж- '

грижипоня-
па обществото.I дствениге сили 

не съчиняват само оръдията за 
производство, и предметите на 
труда, но и човекът-произволи 
тел с трудовите навици и епоса 
бности. Тук значи, се включва и 
елементът на съзнателното чо-

С понятието обществено-ико
номическа база се срещаме твъ 
рде често защото то винаги се 
споменава, когато става 
за обществфтата структура. Из
вестно е, че още Маркс е упот- 
реблявал този израз. В предгово 
ра на „Приложение към критика 
та на политическата икономия” 
той говори за икономическата 
структура на обществото, под 
която — както е известно — под 
разбира отношенията в произво 
дството като цяло, наричайки 
тази цялост реална база, върху 
която се издига празната и по
литическа надстройка и на коя 
то съответствуват определеннфс> 
рми на общественото съзнание. 
С това Маркс дава основна схе 
ма за структурата на глобални
те общества. Обаче и отделни е- 
лементи от обществената струк 
тура са структурирани.

Каква е тогава структурата на 
обществено-икономическата ба
за на обществото?

Нейната структура съчиня
ват преди всичко материалните 

■ производствени сили и отноше
ния в производството в своето 
единство и междусобно проникв 
ане. С това, разбира се, не е каза 
но всичко защото и тези отдел
ни елементн-по свой начин — съ 
що са структурирани. Произво

ШШШШНШШГЧ.' '• ИШМИ>*С-'1Ш!Ч:|

има какво да! накрая на месеца, статистиката
I да, защото калкулациите са неумолими, а производителността |

а не е ни само рационално ползуване думана труда не е лозунг, 
на работното време — има още много елементи, с които се из- ]
мерава производителността.

Когато на този другар и на други се направи забележка I 
| че едно гсесрят, а друго правят, оправдават се, че те не са 

автомати, а живи хора. че това били дреб улпи и че може да
вешко действие, защото произ
водството — като процес на об 
мен между чвека и природата— 
е съзнателна дейност. Опреде
леното историческо състояние 
на средствата за производство 
следователно е продукт, и го 
.материален продукт, на. съзна
телната човешка дейност, значи 
на неговите производствени у- 
силия.

се навакса. леми повърхности мелиориранк 
ливади...

В преодоляването на отживс 
лите схващнпя и разбирания за 
ползата и използуването на гори) 
те чрез сказки, беседи, фотоиз
ложби, лични разговори, науч 
по-популярнн филми, устройва
ни от страна на гораиите, вече
ринки, весели програми, горан 
ски огньове к пр. в привлачането 
па всички граждани в редовете 
на гораиите — чрез масови доб 
тюволни акции, в създаването 
па любов към горите и др.

На събранието се изтъкна, 
че за тазгодишното залесяване 
ще бъдат изразходвани 1.300,000 
фиданки двегодишен бор, 270 
хиляда фиданки едногодишна 
акция, 16.500 тополови дървета 
и 35 кг. семе от елха и смръч. 
Тоя материал е обезпечен. Съ_ 
шо така се посочи, че веднага 
ще се пристъпи към залесяване, 
макар, че климатическите усло< 

Г. Стаоров, Г. Криводол 1 вия не са най-благоприятни.

Тези другари забравят, че това личи помалко на дребна 
демагогия, че високото съзнаване на колективния труд и общия 
принос не се състои в красноречивост, която не е придружена 
ст личен пример, защото все пак онези 780 изгубени минути

Тези

■I

представляват определен брой единици производство, 
другари забравят, че трябва допълнително да се изразходват 
загубените 780 минути и че това всъщност поскъпва производ-

I

ствс-тс и което е още по-лошо, такива постъпки значително 
намаляват общите усилия за увеличаване производителността I 
на труда. Както се вижда и структура

та на производствените сили ни 
най-малко не е проста, но доста 
сложна. Това още повче е вали 
дно за друтня елемент на общео 
твено-икономическата база — 
за — отопленията в производст
вото. Когато става дума за тях, 
винаги трябва Ха се има пред
вид цялостт а на тези отношения 
— значи отноентело голямият 
брой отношения, в които хора
та влизат в процеса на матери
алното производство. Тази цяло 
ст на отношенията в производст 
вото. разбира се, не е някаква а 
морфна и разтурена безбройна 
маса от тези отношения, но тук 

1 се касае за взаимно свързани и 
!• структурирани отношения. Име 
I нно затова Маркс говори за нко 
I омическата структура на обшес 

твото като съвкупност от исто 
ричеки дадени отношения в про 
изведството. Структурата на та
зи цялост от отношения в произ 
водството се мени под влияние 
на промециге на едно специфич 
но отошение в производството, 
т. е. онова отншение, чийто пра
вен израз е собственост на сред 
ствата за производство.

Общестевно- икономическата 
база е, най-кратко казано^ един 
ствр на производителните сили 
и отношенията в производство
то. Решаващо значение за исто 
рията на човечеството имат име 
нно събитията в тази област т. 
е. в икономическата база на да 
дено общество. Но все пак ико
номическата база и надстройка 
не моагт ла се схванат като ме 
хническо разделение на обшест 
вото. нито помежду им трябва 
да се поставят някои големи.; 
строго определени и абсолютни 
граници. Защото и базата, и на 
дстройката са нещо неделимо, 
и двете са само две страни нй 
едно и също единно явление в 
света — човешкото общество- 
Маркс и Енгелс са употребява
ли този фигуративен израз, взет 
от архитектурата, само за да по 
кажат, че в човешкото общест
во — в крайна определяща ин' 
станца — първично и решаваш0 
е развитието в сферата на мат® 
риалното производство.

Музики 1 Гори Криводол
Може би малко Денств!ггелно отдавнасъс завист, ;

малко от радост си казваха на , то нс е имало такова шумно вс 
8 март, че жените излезли по- | селие, каквото бе на 8-март 
ербап от тях чествувайки Праз | 
пика на жената. „Толкова дър-

в село-

! Впрочем това нп е урок ..
I нас. Скоро за някой празник 

направим наше, мъжко, увесе
ление, за да върнем любезност
та па женското дружество.

п па
щежавни празници минаха 

не сн изкарахме евнрджни на 
мегдана, а виж ги тях.. — каз
ваха хората.

а пие

Действптело празникът бе съ ] 
щински празник.А оргапизато- I 
рмте — жените — предизвикаха ; Ишш1ш11ш1шн!111ш1ж1т1|!т1жш!1!ш||||шш1шшш1ш1ш»1шш1шш11шш1шшш1шшшишмш1111шш!шн1!' ”1;> 
удивление у жителите. Събрани 
около учителката Бранка Камс. 
нович, те станаха и артистки, и 
докладчици, и организатори на 
едно небивало увеселение. Ве 
черта срещу Празника на жена 
та се проявиха с една пиеса 
„Съдия в чужда къща”, която 
не изостава зад най-добрите из
пълнения на тази селска сцена, 
а след това организираха едно 
общо увеселение, което приклю 
чи в зори. И то никой не плати 
на музиката, защото жените бя

Д Воя БогоевичБЕСЕДВАХМЕ С

Динамичното разви
тие на Димитровградска 
та комуна налага и спе 
шии мерки за физичес

ка култура н забава на 
младите. Тази тема бе
ше повод да се обър
нем към Воя Богоевич, 
председател на спорт
ното дружество „Асен 
Балкански” в Димитр
овград да ни разкажа 
какви спортни обекти 
ще се строят през тази 
година.

ъм края на месец ноемв
ри миналата година в гр 
адската градина в Дими

тровград започна строежът на 
спортен център. В него ще бъ
дат построени игриша за баскет, 
—бол, волей бол, ръчна топка, 
а планираме тези дни да отпоч- 
нем и с изграждането на фут
болно игрище.

Главната част от работите е 
завършена. Поставена е бетон
на плоча. Щом времето се опра 
ви, ще продължим със строе 
жа. Трябва да изтъкнем — зая 
ви другарят Богоевич, че намери 
хме най-широк отзив всред гра

жданството, предприятията н у 
чашата се младеж...

— Освен гореспоменатите иг
рища, в състава на спортния 
център ще влезнат още футбол
но игрище, басейни за

дикатът на железничарските ра 
ботници, земеделската коопера
ция „Нишава” строителното пр 
едприятие „Градмя’, гимназия 
„Йосип Броз Тото”, Комибина- 
тът за гумени изделия и гуме
ни технически стоки и други.

— Спортното дружество има 
най- добьр отбор по ръйна топ > 
ка. Той се намира на четвърто 
място в Нишката зона, футбол
ният отбор се състезава в Пи- 
ротския под-съюз в А-!рулата. 
Приготовленията за пролетния 
сезон навреме. Всички отбори 
ПРдовно тренират в физкултур
ната залана гимназията понеже 
нямаме свой. Тренират около 
100 аткивни спортисти.

плуване,
по-късно. През тази година 

ще настоим ла завършим запо
чнатите обекти. За тази цел Об 
шинският народен отбор 
отпусна сума от 2.700.000 дина
ра. Тези средства щс бъдат 
требени за ония работи, 
не могат да се завършат с доб 
роволен труд — изравняване на
тепена, защото повече от 400__
500 кубически метра пръст ще 
трябва да бъде изкопана с бул 
дожер.

ха платили и на тези за увеселе 
нието. Утре, сутринта още, музи 
ката излезе на мегдана и не пре 
стана да свири до късни часове 
Всички жени бяха тук, веселиха 
се, играеха, а към тях се прикл 
ючиха и младите и старите от 
селото.

но

вече

у по 
които

к
Досегашните работи за пос

трояване на спортния център в 
Аиммтповгоад възлизат на око
ло 4.000,000 динара, а тази сума! 
не е за подценяване, ако се има 
предвид, че доскоро Димитров
град нямаше нищо...

— Чрез доброволни 
димитровградчанк помогнаха с 
около 100.00 динара. Тук най- 
много се изтъкнаха пасионира- 
ните любители'на спорта

Най-много надежди полага 
в отбора по ръчна топка. Фу 

тболният отбор е значително от 
слабен с отиването на 
най-добри футболисти 
но по-младите 

— Когато

ме

двама 
в ЮНА,

ше ги заменят... 
спортният център 

бъде завършен, той ще бъде пр 
екрасно място и

давания

за отдих, и по-
местоположение- 

това.
чивка защото 
то му позволяваи син
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КАКВО ОКОНЧАТЕЛНО ЩЕ БЪДЕ СЪС 

ЗАВОЙСКОТО ЕЗЕРО И ЬЕША
Ще може ли в тлъминскня район 

да се извърши цялостна и 

навременна пролетна сеитба?
* .**

СЕ ЗАПАЗИ И ЕЗЕРОТО ИЗПОЛЗУВА— СЪЩЕСТВУВАТ възможности БЕНТЪТ да 
ЗА НАВОДНЯВАНЕ И ПРИДВИЖВАНЕ НА ВОДОЦЕНТРАЛ А ...

Когато при есенното изкупува 
не се говореше за лошите пос
ледствия от неравномерно и не 
обмислено продаване на доби
тъка, едва Ли селскостопански 
те производители съзнаваха дей 
ствителната цена на свеото пре 
стъпление: с унищожаването на 
добитъка ще се забави навреме 
нното и цялостно засяване на 
пролетните култури. Тогава до
битъка се продаваше безразбор 
но, огштн за създаване на ре
зервни фуражи не се правеха. 
Настояваше — 
скоро и по-бързо да продадеш 
добитъка и „отвържем” 
си, зашото нямаме храна.

Но пролетната сеитба в райо 
на на Тлъмино мина 
на междусобен разговор и се 
изостри като неотлагащ проб
лем, който търси свое решение.

Ето защо и на събранието 
местните организации на ССРН, 
състоял© се неотдавна в Д. Тлъ 
мино, а на което прнсъствцваха 
местните организации на Тлъ
мино, Караманица к Назърица, 
тоя проблем постави като трево 
жеи сигнал за помощ: поради 
недостиг на храна и запазения 
добитък е отслабнал, така че

пролетната сеитба.
едва ли ще може да се проведе

Както винаги, така и сега, 
първа помощ оказаха обществе 
но-политическите организации 
(на първо място Съюза на кому 
цистите и Социалистическия съ 
юз) които се натовариха със за 
дачата да разяснят нуждата от 
индивидуална помощ между 
селскостопанските приозводита 
ли, да сздадат у тях чувство на 
разбирателство и оказване на 
помощ, когато някой се намери 
в неволя.

Гражданите от Тлъминсикя 
район могат да се похвалят и с 
една друга дейност: техният ми 
рови съвет успешно изпълни 
длъжността си. Всички спорни 
въпроси се разрешават в Око
лийския съд в Босилеград. И а- 
ко има такива случаи, това са 
Случаи, където наистина то не 
е могло да направи нг.що поло
жително.

Тоя факт и настояването да 
се изхрани добитъка в тия пред 
пролетни дни дава основание да, 
се вярва, че пролетното засява
не на селскостопанските култу
ри ще се извърши на време и! 
цялостно.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЕЗЕРОТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПРАЗНИ— НО,

проект за прокопаване на е- 
който ще бъде облс 

бетон. Специалистите вяр 
това е единствено сигу- 

начин за изпразване на езе 
Езерото ще трябва да се

висе в каньона нана) срутнал 
река Височица съдържа около 
40"/» камък. Водата не би могла 
да създаде такова налягане, ко
ето би могло да сРУ™ бента.

Проблемът тук е. в нещо дру
го. Река Височица е богата с 

Нейният слив обхваща кя 
квадратни кило-

Ежедневният печат и радио 
осведомяват за дин тунел, 

жен с 
ват, че 
рен 
рото.
изпразни, за да могат геолозите 
още веднаж да прегледат тере
на и да вземат решение за окон 
чателната съдба на бента и це- 

завойски край.
Макар, че още сега може да 

ге каже, че специалистите дър
жат положението 
все пак червените сигнали още 
не ще угаснат. Наскоро ще на
стъпи период на пролетни дъж-

всекидневно 
положението на езерото и бента 
край бившето село Завой, къде- 

акумулирано почти 17 мито е
лиона кубически метра вода. Ве 
че петнадесет дни хората водят 
гигантска борба със стихията, а 
целта е: по всяка цена да се за 
пази бента и езерото и контро
лирано да се пуска водата през 
канала, направен на левия бряг 
В противен случай водната 
хия ще отнесе бента и ще 
прави истинско опустошение по 
долината на река Темщица и 
Нишава.

года.
колко стотин 
метри и когато паднат проливни 
дъждоЕе по 
то може да потече 
кубически метра вода в секун
да. А пространството за акуму
лиране не може да приеме тол
кова Еода. В това се уверихме 
на 14 март, когато водата щеше

нейното кори_ 
и до 80

лия
възможно ПО

СТИ-
на- в свои ръце,ръцете

границите

на

Ст. Н.

След свличането на земни илаешове край 
село Петачинци

НЯМА МЯСТО ЗА ТРЕВОГА кяш
ШЖЙ.

Свличането на землище от 2,5 
хектара край село Петачинци, 
което започна на 9 и 10 март та 
зи година не представлява сери 
озма опасност за населението от 
това село — е заключението на 
специална комисия съставена от 
инженерите Никола Янев, Сава 
Стеванович, геолога Драган Ла- 
заревич и завеждащ отдела на 
Народната отбрана за Нишк о- 
колия Бранко Белич, които на 
13 март посетиха Петачинци.

С прокарването на страничен 
отводнителен канал, както пре- 
поръчиха специалистите би се 
оттеглила водата от мястото на 
свличането на земните пласто
ве и стабилирал терена.

Освен това, това място е от
далечено около 1 километър от1 
селото, а наклонът му не е та
къв, за да може да предизвика 
катастрофа.

Представителят на Щаба за о, 
тбрана от стихиите в Димитров 
град Божидар йоцич организира 
работата около прокопаваието

на отводнтелнпя канал, в която 
ше участвуват и жителите на се 
дата Искровцп и Врабча.

Свличането ма земни слоеве пр и Завей образува огромно езеро^ * ■■ • -**' Ь • : • г.

М. Ай,
да прелие бента, а преливането 
същевременно би означавало (с 
това са съгласни всички специ
алисти) и срутване на бента и 
то най-напред в долната част, 
където би се създал водопад.

Затова се и пристъпи към про 
копаване на канал на левия 
бряг, където терена е по-стаби- 
лен. Моментално от този канал, 
построен за рекордно време, за
виси контролираното оттичане 
на водата. Дясната страна на ка 
нала сега с<5 осигурява с габио- 
ни.

дове и ще започне стопяване на 
снега по Стара планина. Значи 
Височица ще има максимално 
ниво на водата. Тогава ще се 
види дали ще издържи канала 
на левия бряг.

Ако всичко се завърши успе
шно, т. е. ако хората запазят бе 
нта и езерото, катастрофата на 
село Завой може да бъде конпек 
сирана в материално отношение 
Езерото има такава височина, 
че неговата вода е в състояние 
да придвижа голяма воноцентра 
ла. Акумулираната вода на За- 
еойсксто езеро ще бъде от голя 
ма полза за селското стопан
ство.

На най-изтъкнатите югослав
ски специалисти—професори от 
геологическия факултет в Бел
град, инженери от предприятие 
то ,,Xидротех и ика ”, което рабо
ти на бента, както и на чидроте 
хниците, които бдят над езерото 
— хората оправдано поставят 
въпрос: какво окончателно ще 
бъде със завсйското езеро и бен 
та и дали е селищата, намира
щи се по посока на течението, 
наскоро ще угаснат червените 
сигнали, които в случая изис
кват крайна бдителност.

Окончателен стгсвср все още 
не може да се получи. Днес оба 
че положението е много по-ясно

Знаете ли че...
...до най-ново време обувките 

се изработвали еднакви за два
та крака. В течение на носенето 
обувките 
към формата на лявото или дяс, 
ното стъпало. Пръв, който бил 
против такова изработване на о 
буща бил холандският анатом 
Петрус Кампер, който през 1781 
година написал „Трактат за най 
-добра форма на обувката”.

...повечето ескими, конто ина 
че са известни по вещината да 
управляват лодки, не знаят да 
плуват. Това е съвсем разбкрае 
мо, ескимите живеят в полярни 
те предели, на брега на морета
та, чиято вода винаги е заледе
на.

приспособявалисе

В близко време ще започне и 
изпразване на езерото чрез тръ 

; би. Целта е само да се осуети 
по-нататъшното повишаване на 

! нивото на водата и това вече ус 
; пешно е завършено. Сега се пра

с/1 колкото по време на свличане
сега 

бента
то. Специалистите 
имат ясна картина за 
Той не е лабилен и от рохкав 
материал какато се предполага
ше. Материалът (1,5 милион то-

Слободан СИМИЧ

,

Напуснеше на селското стопанство
витие европейски страни земе-ктурата на населението на е за 

вършен и може да се очаква за 
бъдещите двадесет години земе
делското население да се мама- 

оше повече. В стопански раз

За последните четиридесет го 
дини земеделското население у 
нас е намаляло с около 30%. 
Докато през 1921 година земе
делското население е възлизало 
на 79% от обшия брой иа насе 
лението у нас, през 1961 година, 
то представлява само 51%. За де< 
сет години, от 1921 до 1931 годи 
на, земеделското население е на 
маляло само с 2%, а за осем го, 
дини, от 1953 до 1961 година то 
намаля с 10%. Според преценки 
те, през 1933 година земеделско: 
то население в Югославия е въз 
лизало на 75"/» ог общия брой 
на населението. Тези данни го
ворят, че за 18 предвоенни го
дини само 4% от земеделското 
население са напуснали стопанс 
вото и са отишли в други сто
пански отрасли, а за осамнаде, 
сет следвоенни години — цели 
24%. Тези следвоенни измене
ния в структурата на населениI 
ето са резултат на бързия про
мишлен развой на нашата стра 
на. Промишленото раззвитие 
предизвика създаване на много- 
бройни нови предприятия и уч- 
реждания, които погълнаха гол, 
ям брой земеделско население, 
предимно млади хора, завърши 
ли образоване, така че сега в 
тези населскостопанскк отрасли, 
са заети половината от населе
нието на Югославия.

Трябва да се напомни, че то
зи процес на изменение на стру

Скъпо нехайстводелското население съставлява 
една четвърта част от обсамо

щия брой па населението, а в 
иякбм страни п по-малко. Младата работничка Н. Н. в столарското . 

„Циле” Димитровград се намира в отпуск по болесг. 
време чакала в Бюрото за заемане на работници 
била приета на работа в бригадата 
—кутиите

предприятие 
Дълго 

и след като 
за пелитнране на радио 

тежко наранила ръцете си с нитро-лака, пора
ди липсата иа защити ръкавици. Н. Н. не потърсила на вре
ме помощта на лекаря, тъй като се страхувала да не я увол
нят още била на пробна работа) . . .

Никой не се погрижил за младата работничка и нейно
то положение диес е трудно. Сега сигурно много 
коства предприятието, отколкото един чифт ръкавици.

ли

Неактивност
то стихийна. А сили и възмож 
пости за работа има.

Като се имат предвид Заклю
ченията на Седмия конгрес на 
Съюза па югославската младеж 
—съвсем неразбираема е неак- 

тивиостта ма младежкия актив 
в с. Звоицм.

Сега е време когато младеж
та от Звонци може да разгърне 
най-плодотворна активност, за 
шото наближават първомайски
те и двадесетпето.майски тържо 
ства, в които те не бива да оста 
пат назад. Освен това — Звонци 
е и център на Дерекулския ра
йон и не трябва да позволим да 
го изпреварят с активността сН 
— активите в по-затулеиите се 
ла от района като—Ясенов дел, 
Нашушковица и други.

Време е да се отпочне със се 
риозиа работа.

Три пъти активът на Съюза 
югославската младеж в Звоп 

ци свиква събрание иа актива и 
могат да ес съберат. 1руА 

но могат да се изброят всички
те причини за тази неактивност 
на звоиската младеж, която на
броява над 50 м ладежи и девой 
ки... А ръководството иа младс- 

актив има 7 члена, конте*

повече ще
па

Кой е виновен?— пе

Миналата година по това време, в месопродавницата на 
Селскостопанското сдружение, по нареждане на агронома Йор 
дан Маринков в течение на един ден неоправдано била пока
чена цената на 107 кг. агнешко месо с 100 динара — 
чение на два часа. Санитарният инспектор подал 
против това своеволие и

жкия
и самите рядко се срещат. Ка- 

•гогава можем да очакваме? 
Може ди да има някаква по- за 
бележит една активност?

Тук на първо място трябва да 
споменем недостатъчната по

па актива на Съюза на ю_

само в те. 
заявление

— тези дни дойде решение предприя
тието да заплати парична глоба от 400.000 динара. Кой 
новен — дали предприятието, или лицето, което 
законно нареждане за покачване на цените?

кво
е ви- 

е дало не-

В учебната стая с «теореми каверниМОЩ
госдавската младеж от страна 
на членовете на първичната ор 
ганизания на Съюза на комуни
стите и другите масово-полити
чески организации.

Доколкото актива на Съюза 
иа младежта покажа някаква,

В едно бурелско село 
светният работник П. Т., който

вече няколко години работи про- 
има отворени каверни. Компе

тентните органи в Димитровград не предприемат нищо. Може 
би има още такива случаи. Дали ще се изпълни веднъж и 
постановлението на закона, че просветните работници всяка 
учеона година трябва два пъти годишно да бъдат подлагани 
на преглед...

М. А.активност — тя не се явява ка-

I
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Погановчони си имот мост
||пп1ш1шшшшншшш1тм11пит1

— Ие. Не може. Улицата те 
се нарича „8-ми март” —възраз 
ява една от жените...

Избухва смях.
— Епа нека Оуде и „8-ми 

март" — съгласяват всички. На 
да го строим. Да се види, че смо 
равноправни... — подигравател 
по заключават строителите на 
пътя и продължават работата

Само за три дни работа, — и 
най-важната част от ггьтя е го
това. Поставен е камъкът, и се 
га остава само да се насипе ча 
къл и пясък. Покрай реката ве 
че се засаждат върби и тополи, 
които да защитят пътя от вода

— даваха своето съгласие. До
ри и онези, на които беше теж.

наред погановчани 
се канят да строят път 

през селото. Години наред 
този належащ въпрос се отла
гаше. На конференции и събра

^чодини

Пример за похвала
и Поганово,.

37.000 
на утре

предал . „е«н.~ ста= ™

ния, на съвещания и среши —
този въпрос винаги се намира
ше на дневен ред.

Най-после — ден
откъдсто парите и документитепристъпи се

към акция. И ако днес минете
през Поганово, не можете да из пика. Иван Спасе нов за всяка похвала.Примерът паси.бегиете хубавото впечатление,
което на вас ще оставят новият
широк четириметров път от е^ Пишаме счешоводсШвошо 

в коойерацияШа
линия край на селото до коопе
ративната тухларница и новияг
мост в центъра на селото.

ПОЛЕЗНА ИНИЦИАТИВА та. денияга. Балансът и тази годи— 
закъсня. Миналата година, 

счетоводството плати за своя 
25.000 динара за балан

За кооперацията „Сточар” в 
да се кажатПо инициатива на подружни- наМОСТЪТ Е ГОТОВ — ДЯДО 

ГЕОРГИ, КУРИЕРЪТ ИМА 
ДУМАТА. ..

Каменица могат 
много похвални работи: първа 
изкупи агнетата от производи- 
тилите, първа ги снабди на кра 
дит с необходими

цата на Социалистическия съюз 
в Поганово от 8 март —празник сметка

са, но това, като че не ги е вра 
Трябва да се разбере.на жената започна строежа на

пътя. преди да бъде съобщено на ЗуМИЛО'.
че има работници, които живе- 

заплатага само, и че йма 
производители които се нужда- 

пари веднага. Хората пра 
вят забележки, че в счетоводст 

нямали време да работят 
ядене, от топлината.

количестваПаралелно с построяването 
ча пътя през селото — поганов 
чаии строят и мост. Големите 
наводнения през последните го 
дини отнасяха малката греда, ко 
ято обикновено слагаха за про 
минаване. Местният отбор в се 
лото имаше готови средства 
17 000 динара, които даде за 
чайЕиеобдодммия строителец 
материал. Останалия — дадоха 
погановчани. Само за три дни, 
под ръководството на опитни 
майстори-поагновчанм — мостът 
изправи ръст в центъра на се
лото.

— Сега няма вече место за о 
ная шега, която кържеше всред 
погановчани: Дошъл в Погаио- 
во един смиловчанин и като ви 
дял, как се мъчат за мост, пред 
ложнл:

— Айде да се интегрираме, ро 
къл той. — Ние в Смиловци ня 
маме река, а имаме няколко ка 
менни мостта. Вие имате река 
— но нямате мостове!...

След завършването на моста, 
една вечер в присъствието на 
„теренци” от града, а съпровож
дан от селския окордионист, дя 
до Георги се качи на

царевица, първа. ..
ят отНо един въпрос нерядко е за 

даван и ог управителните орга 
ни на кооперацията, и от произ 
водителите, и все не се оправя.
Става въпрос за ажурността на
счетоводството на кооперация- която ги души и под. 
та. което някак си изостава в | Тези критики к критиката на 
работата. Те тряова да се зами ; КООперативния съвет от 21. фе- 
слят да изпълнят ооешанията вруарИ( трябва да им послужи 
си пред производителите и Уп- ■ като‘другарска критика и забе 
равата, защото иначе страдат лежКа да не разискват много за 
останалите икономически еди-I 
ниии и сметката на кооперапи- : 
та в банката е в блокада, та не 
могат да се освободят и креди-

ят от

в ото 
от много

свои лични работи, а да загтрет 
пат ръкави и да завършват ра
ботите си на време.

Васил Гъргов, Каменица:тите за изкупуването на произве

Отново засаждане на сливата/ ко да се откажат ог своята гра 
дина. и \п лвор. . . Зь кратко ври 
ме пътят беше трасиран.

/Ул :
На 10 март с помещенията на, нага за което е нужно пълното 

ОНО в Босилеград се състоя активиране на всички разпола- 
съвещание между председателя | гаеми сили и обществени фак- 
на общината и управители нг, тори. 
земеделските кооперации и спе

ПРИМЕРНО ТРУДОЛЮБИЕ.. ..1
Някога, за да се излезе на път 

или трудова акция трябваха 
много убеждения. Този път — 
всички погановчани като един 
излязоха на доброволна трудо
ва акция За три дни и — път 
около 400 метра дължина ник
на пол трудолюбивите им ръце. 
Всички се състезаваха кой по- 
хубаво ше постави камъните, 
кой по-добре юе работи... за
щото утре когато минават да 
им е удобно

Под първите пполетни лъчи 
на слънцето превират гьрб и 
редят кам-ьн и етапи и млади и 
жени и дена. И учениците от 
торните класове тз основното у! 
чилшце взеха участие.

И докато така -строят, разкек 
ват и за бъдеше! о име на глав 
ната улица в Поганово:

— Ще я наречем „Улица По
беда" — предлага-един стар сел 
янин.

■всички хора да излезат на тру
дова акция, комисия от членове 
те на местния отбор, и предста
вители на всички масово-поли- 
тически организации в селото 
разгледа терена и води разго
вор с хората, чиито зеленчуко
ви и овошнн градини трябваше 
да бъдат засегнати. А те не са 
малко 21 домакинегво.

Разговорът с всеки от тях по 
отделно беше кратък но — уо 
пешен. Първо комисията тръг
на от горния край на селото. И 
внезапно Се намери в двора на 
бай Ставри Костов, който без 
да се двоуми каза:

. —И цялата градина вземете,; 
ако трябва. .. само път да си 
направим, защото остарях и не 
бива да се потикам из камъма 
ка... След това той изнесе й 
шише с ракия и наздрави дъл
гоочакваната инициатива. След 
него комисията има малко ра
бота. Всички — един след друг

Тази акция за отново засаж
дане сливата трябва да намери 
подкрепа к от обществено-поли

цкалисти по селскостопанско 
производство.моста и 

извика и ма изток и на запад — 
колкото го глас държи:

— Чеуте ли брееее, погановча 
ниии! Довечера ше освещаваме 
моста.

тиечеките организации.Съевщанието беше свикано с 
цел да се обсъди поканата на 
„Плантажкоп” в Белград за до
ставка на сливови дръвчета от 
вида „Пожегачка” за засажда
не на територията на Босилегра 
дека.

Понеже в последните години 
се пристъпи до изсичане на еди 
внте поради болест все повече 
нарастваше нуждата от засаж
дане на нови сливови дръвчета. 
И тази покана на „Плантаж
коп" се прие. Земеделските ко 
операции се задължиха да наба 
оят сливови фиданки в най-къс 
срок и да ги доставят на сел-

Ст. Н..

В Звонци формиран коми*- 
шеШ па Съюза на ю1ос~- 

лавскаШа младеж

*->

Елате на тържество- 
това дядо Георги на 

тегна шишето с крушовицата. 
Досега погановчани 
ти „освещават” моста. . .

. Следто.

няколко пъ

* Поради одалечеността на Зво 
нци от центъра на Бабушниш- 
ката комуна към края на мина 
лата година на едно заседание 
на общинския комитет на СЮМ 
в Бабушница бе взето решение 
за формирането на местен коми 
тет на Съюза 
младе жв Звонци.

С това значително ще се заси 
ли дейността на членовете на 
Съюза на младежта от този ра
йон, чийто брой не надминава 
250 младежи и девойки.

Тази пролет — Поганово ста 
някак по-хубаво, по привле

кателно. . .
иа

Матея АНДОНОВ

на югославската
скостопанските производители.

Тъй като временния срок а 
твърде къс, изтъкна се на съ
вещанието, частните произволи 
тели да бъдат осведомени вед-

Разстройства на сърцетотеми

Работата насърцето управяват два 
нерва. Единият ускорява, а другият за
държа работата му и от равновесието на 
тяхното действие зависи колко норма
лен ще бъде броят на удадите в мину-

да се появят и усложения. Може да се 
появи болка в гърдите (като при ангина 
пекторис, поради напрежение), отслабва
не на сърцето със задушване, дори и без 
съзнание с конвулсии като при епилеп
сия. Всичко това се случва, защото уско 
рената работа на сърцето не може да сна 
бди с достатъчно количество кръв пери
ферията ка кървотока и останалите важ 
ни органи. Затова трябва да се потърси 
лекар, като не се знае това състояние 
колко може да трае. Най-често това бие 
не внезапно прекъсва, без каквито и да 
е видими причини. Тогава обикновено

те дробове, а затворим 
ако това не успее трябва да 
лекар.

устата и носа, 
се повика поради емотивни причини. Все пак това 

няма голямо значение ако тези лица не 
са счрдечно болни или ако кървоносните 
съдове не са захванати от артериосклора 
за. На практика товт значи че няма опа 
сност за лица над 40-годишна възраст. 
Ако става дума за хронично заболяване 

за по-възрастни лица с увеличено 
налягане, това може да бъде някое по- 
сериозно заболяване на сърдечния мус
кул.

Между отделните удари на сърцето
е единпаузата или интервалът винаги 

и същ, без оглед на това колко 
бъзо бие. Най-често става дума 
наречените екстрасистоли: сърцето вне
запно, преди изтичането 
пауза, са контрахира 
като преждевремен удар ка сърцето или 
пулса. Понякога човек това почувствува 
като че ли нещо прескочи или

та.
Заради неуравновесеността в действи 

ето на тези нерви у някои хора сърцето 
бие по-бързо, без да видими причини, и 
затова някои хора считат, че сърцето 
им е заболяло.

В същност това става без наша воля 
главно след някоя възбуда и не трябва 
да мислим, че сме болки, защото едно па 
рче захар със вода е достатъчно за емир 
яване на сърцето.

Има лица, у които сърцето бие по-ба 
вно, но такива са по-малочислени. Те 
не усещат некакви затруднения и това 
по-бавно биене се открива обикновено с 
лекарски преглед.

Съществува и по-сериозно ускорява
не в работата на сърцето, което най-чес
то все пак добре се свършва. Сърцето 
внезапно започва твърде бързо и правил 
но да бие, най-често 160 до 180 пъти в ми 
нута. Освен биене на сърцето, болният 
рядко чувствува нещо друго, но някак е 
изплашен и прикован за постелята. То
ва трае час-два, понякога и два дни. А- 
ко сърцето е било здраво няма никаква 
опасност, но ако от по-рана е било пов
редено от склеротични промени (често яв 
ление при възрастни лица), тогава могат

сърцето 
за така

или
на нормалната

и това чувстваме

Ст другите разтрОйства, _ на ритъма
ще споменем едно, което почти не създа 
са затруднения на болния, но затова е 
сигурен знак за заболяване 
без оглед на

като че
ли сърцето за момент спре. Самото чув
ство е неприятно, но Не се съпровожда от 
други трудности. Причината е някое раз 
дразително мяято в сърдечния мускул, 
което дава импулс на тези извънредни и 
и преждевременни акции. Периодично 
няколко такива удари могат да се групи 
рат и да се появат един: след друг и тогя 
ва сърцето пак продлъжава да работи с 
нормален ритъм. Колкото това аларгант

се излъчват по-големи количества пикоч 
и това е знак, че нападението е прекъс
нало. Истинската причина е в сърдечния 
мускул, най-често в предкамарите, къде 
то отведнъж се създават голям брой 
сърдечни раздразнил. Споменатите нер
ви сигурно играят важна роля, тъй като 
есичко главно става през симпатикуса, 
лекарите дошли на идеята да раздразят 
нерва който задържа работата на сърце
то и така да прекъснат сърцебиенето. Ра 
зклоненията на нерва се намират зад оч 
ните ябълки,

на сърцето- 
пол, година или пречки, ко 

ито предизвиква. Това е така наречената 
постоянна абсолютна аритмия Утвърж
дава се според постояния неправилен с-ь 
рдечен ритъм. Това не е разтроен ритъм 
вследствие на две-три временни контра
кции, това е напълно неправилна р3-' 
бота, без какъвто и да е ред. Паузите 
жду отделните удари са нееднакви, а са 
мите удари са ту по-силни, ту по-слабй. 
И тук причината е в сърдечните камарй 
които изпращат огромен брой импулСй 
на камарите. Тази аритмия е постоянна 
и рядко се губи. Понякога е бърза, 
най-често болните добре я понасят, ДО- 
колкото не е отслабнало сърцето (заД5®1 
ване, кашлица, сггоци). Но те трябва Д* 

дат под постоянен лекарски контрол-

дотогава здрави лица Това е знак га га
!П^ИДВа °* превалено пушене или пък 
вестно прераздразнение на сърцето. Че- 
се случва след някаква обилна вечера й 

Н3 еппртни питиета. Отделни 
ца страдат от това когато много се угоят 
и високоположената им диафрагма 
ска сърцето нагоре. Понякога

на врата и от страни на
ждрелото и мекото небце. Твърде често 
при натиск на ези места сърцебиенето 
престава. Най-безопасно е 
пръст в устата и чрез раздразняване на 
ждрелото предизвикаме повръщане. Пон 
якога това се постига и ако 
внезапно да изтласкаме въздуха ог бели

ако сложим

ли
се опитаме

поти 
това става
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БАЛКАНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА
КУЛТУРАБалканците рядко си помис

лят за това, кои са и какво са, 
и често виждат себе си с очи
те ония за които Балканците 
са само един вид предградие 
на голямата, богата к 
ве стара европейска култура*. 
На Балканите често

които със силата си най-напред 
са облъчвали самите балканци.

Няма нито една област от 
живота, пък ни на този съв
ременен, която по известин на 
чин в степен съразмерна на и- 
'сторическата еволюция;, не а 
била застъпена в културата на 
античните Балкани. Тук се е 
разисквало за началата на све 
та и живота, за природата на 
човешкия дух и душа, за стру 
ктурата на материята и за ато 
мите, двайсет и пет века пре
ди появата на Айшдайн и него 
вата теория. Тук по това вре
ме били създадени първите си 
стеми и училища на филосо- 
фи-материалистк и идеалисти, 
софисти, еклектици и епикуре 
йци. Тук били написани първи 
те теории за правото и държа/ 
вата, първата европейска кон- 
ситуация е създадена, гласу
вана и приета на Балканите, в 
малкия атински Полис. Първа 
та мисъл за свободата на чове 
ка и народите е намерила св
оя законна форма и съдържа
ние, свое приложение, теоре
тическо к практиечско оправ
дание в тези балкански дър 
жавици, в които, покарй елин 
ските, без съмнение са били и 
други балкански граждани.

Дълъг е списъкът на всичко/ 
онова, което Балканите са да 
ли като свой -принос на кул
тура, а след това и на съвре
менната, през хуманизма и въ 
зраждането. Но и тези някол
ко реда показват,- какви цено- 
сти са създадени на този наш 
полуостров и колко неизчерпа 
ема е областта за тяхното по
нататъшно откриване, познава 
не и проучване. Тази област 
от науката, за която и нашата 
страна дава широки възмож
ности за изследователска ра
бота, все още не е намерила о 
нова място и приложение, кое 
то отговаря на интересите на 
нашата национална наука и ку 
лтура.

Пред нас все още стоят не
изследвани и само частично 
проучени области от редица 
дисциплини: археология и ет- 
нолгоия, класическа филоло
гия и лингвистика на балканс 
ките народи, история и исто
рия на изкуството. Това е всъ 
щност научен домен на съвре 
менниата балканология, без ко'

с веко- етраници яа европейската и- 
стория.

Исторически факт е, че на 
този наш полуостров, който 
като че отвинаги приятелски 
подава ръка към Азия и Ааф- 
рика, а с тяло се опира на По- 
дунавието, Алпите и Карпати
те» възникнали, а според ня
кои теории се и формирали, 
първите европейски популя
рни, на първаз а определена е- 
тническа група в Европа. Това 
били племената на Пелазгите, 
Ахайците, Данайците, Илирите 
Траките. И днес знаем кои 
къде са живели, знаем техни
те имена ,а до известна степен 
са ни известни и езиците, на 
които те говорили и от които 
по някой „фоснл" се е запазил 

«лингвистика

се отдава
признание зарад 
на природата, на неговите ро
мантични пейсажи, диви 
нини и

прелестите
пла-

питоми морски брего
ве; копнее се по смарагдите 
цветове на Адриатика и проз
рачната синева на небето на 
Атика, с удивление се говори 
за сръбските манастири и фре 
ски, за живите следи на Ориен 
та и развалините на атинския 
Акрополис. Но за това, какво 
са били Балканите, какво са 
дали на света и неговата кул
тура, за неговата жива анти
ка рядко се говори, малко се 
знае и слабо пише. А трябва 
да се каже с чувство на скро
мност и без каквото и да би
ло суета, че между страните и 
краищата на нашия стар кон-

Божидар Якац—Изграждане на тунела при Маевица

След дъжд качулкав балканската • • •
все до наши дни.

едва 40 до 50 посетители).
С една дума .след дъжд качу 

лка"

В Босилеград седмично ее 
прожектира само един филм. И 
ако изборът на филма е неспо
лучлив, тогава кинолюбителите 
са принудени да се лишат и от 
това представление...

С настоящата бележка не ис
каме да даваме преценка дали 
филмът, който се прожектира 
на 15 и 16 март заслужваше да I 
се гледа или не. Целта ни е да ! 
посочим една Ненавременна и 
необмисрена постъпка.

Това беше филмът „Отровна
та река”, наш документарен 
филм за пътя на една югослав
ска експедиция в нжунглите | 
на Бразилия.

Между прелестите на джун
глите, между усиления път на 
нашите учени, камарата се спря 
и върху живота на едно племе 
намиращо се в нисшия стадий 
на примитивизма т. е. членове
те на това племе ходеха съвсем 
голи. Камарата се спря за мо 
мент и откри на зрителя техни
те ритмически игри, състоящи 
се в няколко стъпки...

както казва народът. 
Колко е правилна забраната 

и какъв „пенагогически” ефект 
е постигнала — съдете сами!

Ст. Н.

Вечер, посветена 
на Карл Маркс

По повод 145-годишната оТ 
рождението и 80-годишната от 
смъртта на велик кя революцио 
нер, идеолог на работническата 
класа и създател на научния со 
цпализъя Карл Маркс, на 14 
март в димитровградската пш 
назия бе устроена вечер, посве 
тена на Маркс, на която група 
ученици, подпомагнати от свои
те преподаватели говориха за 
живота и делото му.

Сказката беше масово посе
тена.

тинент, Балканският полуост
ров заема едно от първите, а_ 
ко не и самото първо място на 
стъпалата на класическите ис 
торически превъзходности.

На Балканите са цъфтели пъ

Ако търсим хронологичес
кия ред на възникването на 
най-висшите културни, научни 
художествени и политически 
ценности на нашата епоха к 
континент, тогава техните зача 
тъцк и корени ще се намерят в 
най-дълбоките стратуми на Ба 
лканската култура. На Балка 
ните са възникнали първите 
държавни и политически инс
титуции в Европа; тук се е за 
родила, и в границите на исто 
рическите възможности се е о 
съшествкла, идеята за демо
крация; тук Гърците в борба 
цротив Персите и Илирите, 
против Римляните са дали пър 
вия отпор против създаване
то на световни империи. И ни 
то една от тях, от Дарий и 
Александър Велики през римс 
ките императори, келтски и ге 
рмански князе, аварски хано
ве, турски султани и други за 
воеватели, никога не можа да 
осъществи своя трайна власт: 
Балканците оставаха свои, по
някога. ако не и твърде често 
поробени, но непокорени.

Няма да минем границата на 
историческата истина, ако ка - 
жем, че от този наш полуост
ров с векове наред се е шири
ла и пренасяла в останалия 
свят светлината на човешка
та мисъл. Силата и красотата 
на човешките чувства и емо
ции, пренесени в песните, бои
те и скулптурните фопми ис- 
креха и оттекваха оттук със 
свежест, хармония и благоро- 
дие, близки и разбираеми на 
всички хопа и времена. Име
ната на Хомер и писателите — 
трагици, Есхил, Софокъл и Ев 
гжпид, на художниците Полиг 
нот и Апелес скулпторите Ми- 
рон. Филий и Праксител, кои
то бяха образен на Шекспир Мг? 
кел анлжело, Роден Пикасо и 
много художници на нашето вре 
ме* потвърждават тази исти
на. Техните дела и днес зае
мат първите места на скалата 
на художествените цненности, 
които създаде човекът в своя
та история. В пай-големите св 
етовни музеи: 
тапския и Ватикански музей и 
другаде са изложени като иай 
хубави експонати инстински об 
расни ма класически художест 
вена ценност — творба създа
дени на анткйчнитс Балкани.

Интересно е да се напомни, 
че първото представление да
дено на 15 март не беше забра
нено ни за ученици от основ
ното училище. А тук имаше у- 
чеДзци от всякаква възраст... 
За учудване — на 16 март фил 
мът беше забранен и за учени
ци от гимназията и икономиче
ското училище (?!). А признато 

и Балканите изобщо. Това е с- е. че пъресуго представление се 
дна и от основните причини 
зарад които в научните плано 
ве а Филологическия факулт
ет в Белград балканологията 
се явява за пръв път в наша
та наука, като отделна научна

рвите цивилизации, чрез кои
то Европа се съобщавала с 
най-старите култури на „света 
Азия", както я наричат Есхил, 
и с древния фараонски Еги
пет. И не само южните балка
нци: Крйтичани и Микенци са 
знаели за богатството и разко
ша на Хелополис, на „стовра 
та Теба“ и далечната Елефан- 
тина, но к Египтяните знаели 
за този чуден егейски народ, 
когато наричали „Кафтиу", за 
Минното и природно богатство 
на Подунавието и Карпатите, 
които в египетските писани па- 
метнци се споменават още 
през XV век преди нашата 
ера.

м

Лнтературнаят клуб при ди
митровградската гимназия „йо- 
сип Броз Тито” усгрои на 14 
март тази година сказка на те 
ма: Забавната музика у нас". В 
разискванията, конто станаха 
след сказката взеха участие гол 
ям брой ученици и преподава
тели.

ято дес не може да се замис
ли работата върху културна
та история на нашата страна

посещава от почти всички кино 
любители (на първото представ 
ление нямаше нито едно свобо 
дно място, а на втврото имаше

ПОДГОТОВКИ ЗА XI ФЕСТИВАЛгрупа.
Познавайки миналото на 

своята страна; човек трябваТези старобалканцк, за кои
то знае и старозаветната би
блия („Кафтор“), споменава и 
един аскрийски текст на крал 
Саргон още от XXIV век пре
ли нашата ера като народ „Ка 
птара”. И докато цяла Европа 
живяла на прехода от заника 
на камената към зората на 
бронзовата епоха, в землянки 
и колиби от пръти и колове, 
по това време, преди 40 и по
вече века на юг, на Балкани
те са повдигани разкошни па
лати. храмове и театри, про
пилей и перистили. монумен
тални мавзолеи и гигантски 
каменни крепости. Композиции 
те на фреските по стените на 
тези палати (в Киос, Феста, 
Микена, Тирента и други), ску 
лптуркте от злато и слонова 
кост, вази от мрамор и алаба- 
стер, сребърни купи, разкош
ен накит и „стилови" мебели 
представлявали покрай друго
то инвентар на една култура.

запия. Ще се срещнат райони
те: Висок — Забърдие, Погано- 
во — Невля — Тр. Одоровци и 
Димитровград I — Димитровг
рад II — Димитровград Ш, от1 
които най-успешните точки ще 
бъдат предложени за финални
те тържества в Димитровград 
по време на празниците.

Програмата на фестивала ще 
се изпълнява в две части: една
та в Дома на културата, а дру
гата иа площадката на баскет
болното игрище в Спортния це
нтър.

Тези дни в Димитровград за 
почнаха приготовленията за 
XI ефстнвал. Комисията за прО 
вежлане ма фестивала вече из
готви план за състезанията, ко 
йто, считат, няма да бъде повто 
рение на предишните фестива
ли, а ще има нещо ново в съ
държанието си.

В тазгодишните тържества що 
вземат участие селата от всич
ки райони.

След предварителни межлусе- 
лски състезания от един район, 
започват междурайоини свете

ла се гордее, че принадлежи 
на такава страна и на такова 
културно и етническо подне- 
бие. И отивайки в големия 
свят ма европейската култура, 
наука и изкуство, Балканците 
знаейки кои са, какво са кол 
кави са, ще намерят между ме 
говите най-хумаини ценности 
и част от себе си, от своя дух 
и ум.

Д/л Б. Гавела

чието равнище ще достигат ос
таналите европейски страни е_ 
двам 20 до 30 века по-късно. 
А като най_голямо достиже
ние на тази култура е запазе 
ната реч и мисъл на тези хо 
ра, изписана върху 
глинени таблици с едно ново ли 
нейно писмо, съвсем различно 
от египетските хирестлофи и 
азиатското клинесто писмо. О 
ще тогава на тази балканска 
азбука били

в Лувър, Бри-стотици

написани първите От миналогодишния фсстипал
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притоците па Охай (САЩ), мъ
тен порой напълно е унищожил 
и заличил промишления град 
Джонставън. Водна вълна, висо 
ка 12 метра, карайки рушевини 
и блато, унищожавала всичка! 
пред себе си.

Подобни опасности предстое- 
ха и па някои селища, намира
щи се из долината на Височица 
и Нишава. Ио благодарение на 
усърдието и пожертвованието 
па народа от околните села и ча 
сти на ЮНА. волната стихия 
сс задържа в новообразуваното 
езеро. И ден днешен се полагат

ЛДОГЯН ЩЕЛЛ (Упгарин)
тояниа опасност и затова е иуж 
по да сс наблюдават и изучават. 
Комуните и околиите би тряб
вало да имат геолози, чнято по
мощ би осуетила много нещас
тия от свличане па земни слос 
вс. Тогава би се избегнали и шс 
тигс от по няколко милиарди 
динара годишно, които идват 
като резултат от свличането па 
земни слоеве.

Това най-добре потвърждават 
щетите от свличането в село За 
вой, които с пробиването на бе
нта можеха още повече да се 
увеличат. Такива пробои довеж

Свличането на земни слоеве 
не с често явление, което напас 
и големи щети. ма хората. Неот
давнашното свличане па огром 
па земна маса при Свети Нико
ла, в Македония а след това и в 
Ппротско са иай-иовите феноме

на природата. Два милиона 
и половина кубисчски метра зе 
мя се свлича из тясната клису 
ра па Височица. затвори пътя 
на реката, която потопи селата 
Завой, Мала и Велика лукаия.

До свличане па земята идва 
главно след топене па сняг или

продължителни валежи. Това 
сс случва на планинските впади 
ни, които обикновено са подсе- 
чеии ог потоци и реки. Обаче и 
ма и площи, котгго се свличат 
поради голямото км натопванс с 
подземна вода По тази причи
на е дошло до свличане и в до 
липата на Височица, къдета 
нал 1.200 метра дълга впадипа 
започна да се свлича. През поо 
леднмте десетилетия население
то от околните села; поради ли 
пса на фураж, прекалено изсек
ло гората за листниците. Те ого 
лили и унищожили много дър
вета, вследствие ма което са съ 
здадени дълбоки суходолища, 
които представляват благоприя 
тни условия за свличане на 
земя.

Свличането може да продъ
лжава няколко часа, няколко 
дни или няколко голини. Напри 
мер в околността на Нова Ва- 
рош една селска къша се свли
ча вече няколко десетилетия. 
Благодарение на това, че свли
чането в най-чести случаи не 
се явява ненадейно, съществу
ват възможности да се отклон
ят известни щети Когато преди 
започването на някакъв строеж 
— път. селище, фабрика, учили 
ще или подобно — би се поиска 
ло мнението на геолезг, . тогава 
много нещастия от това естест
во би се избегнали.

Според мнението па специали 
сти в нашата стоана има твър
де много нестабилни плоиш. за 
тото тя е предимно хълмиста. 
Тези площи представляват пое

В предприятието всички се мзнепадихп и даже сс учу- 
чуха, че другарката Чопаги се пенсионира. Наи-дмха, като

спма тя бе навършила години за пенсия, но за нея винаги се 
говореше, че е незаменима за предприятието.

__ Тя е душата на нашето предприятие — казаха за пея.
— Не ще и дума, способна жената е — заяваше сдър

жано директорът.
Защо пенсионираха, все пак другарката Чопаги.
Мислех много върху този въпрос, докато случайно срещ- 

всезнаещия технически секретар Елек, който ми разясни

пи

нах
тази загатка.

__ Другарката Чопаги беше по щат машинописка — ка
за ми той. __ Но само малцина знаеха това. Всъщност тя беше

личност. Тя беше неофициалният закупчик имного по-важна
снабдягаше със стоки не предприятието, а служащите. Тя седе 
шс много малко до пишещата машина, посече ходеше из гра
да. Беше се специализирала в закупване на дефицитни стоки.

от пея. Липсваха лимони на пазаря. — .Всички сс възхищаваха 
Тя намери лимони. Нямаше салам и шунка. Трябваше да се 

другарката Чопаги и тя намираше. Може би 
пс едно време нямаше масло, нямаше сушено грозде,

лесно. Тя

есамо каже на
помните
детски пелени. Другарката Чопаги ги намираше 
улаБяше въпросния артикул още по пътя, когато се отправя
ше от фабриката към магазините.

Но дойде време, когато щасливата звезда на другарка
та Чопаги почна да залязва. Колкото повече стоки се

повече намаляваше авторитетът на
появя

ваха на пазара, толкова
Чопаги. Тя започна да се навъртва в предприятие- 

общо учудване понякога сядаше и пред пишещата ма- 
защото нямаше друга работа.

другарката 
то и за 
шина 
доставяше
ки, при нормализираното положение се намираха в

Всички стоки, които тя 
чрез установената сложна мрежа на своите връз-

изобилие
на пазара.

Неодвана Чопаги все пак се опита да си възвърне ня
когашната слава. Тя оповести на висок глас в стола:

всеки запише— Другари, мога да доставя гориво, нека 
колкс дърва и въглища му трябват.

Някои я гледаха учудено, а други се усмихваха. Беше 
месец юни нямаше човек в цялото предприятие, който да не 
беше натрупал в мазето си необходимо за зимата.

Така другарката Чопаги се пенсионира.
Езерото при Завой

-У дат до годелш катастрофи, ка- големи усилия човекът да побе 
квито рядко стават в света. Та- ди водната стихия, свличането 
ка например през 1889 година, на земните слоеве от трагедия 
вследствие на рушене на земни- да се превърне в природна кра- 
я бент на Южна река, една от. сота.ХУМОР

Пргсветни гласник, службен орган на Съвета за просвета 
на НР Сърбия и на Съвета за култура на НР Сърбия оояеи 
в брой 1 (от януари 1963 година) следния конкурс:

ЗАВОДЪТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ НА НР СЪРБИЯ

V/

о

ОБЯВЯВА КОНКУРС
За написване на сл.едните учебници и помагала за осно- 

ните училища на българското национално мълцинства.
— МОЙ РОДЕН КРАЙ, УЧЕБНИК ЗА I, П и Ш КЛАС 
— ЧИТАНКА ЗА Ш КЛАС — НА СЪРБОХЪРВАТСКИЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...I

ЕЗИК
ЗАВЕЖЛАШ, културдгА — ЧИТАНКА ЗА Ш КЛАС— НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

— ЧИТАНКА ЗА IV КЛАС — НА СЪРБОХЪРВАТСКИ...въглкщата в Европа започ
нали да се употребяват около 
250 години преди нашата ера. 
Ученикът на Аристотел — Теоф 
раст пише, че по това време въ 
глшцата редовно се употребява 
ли в ковачниците и топилницк- 
те в гръцката покрайнина Ели- 
да. По-късно употребата им сп 
ряла чак до 10 век когато най- 
напред англичаните започнали 
да си служат с тях.

ЕЗИК
ТА — ЧИТАНКА ЗА IV КЛАС — НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

— ГРАМАТИКА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА V И VI
"^1

КЛАС
— ЧИТАНКА ЗА VI КЛАС — НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
— ГРАМАТИКА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА УП И VIII- "--------, КЛАС

— Имате ли отрицателни я влегош в културно-забавния — ЧИТАНКА ЗА VIII КЛАС — НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
— СБОРНИК ОТ БЪЛГАРСКИ ЛИТЕРАТУРНИ ТЕК-

живот?
— Не...
— Как сте това постигнали?
— Па, пищо не сме работи ли.

СТОВЕ
— СБОРНИК ОТ ТЕКСТОВЕ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ КУЛ- 

| ТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОГРАМИ
Конкурсните ръкописи трябва да бъдат написани според 

новия учебен план и програма за основните училища и отдел 
ния на бъргарски езих и според концепцията на обучението 11 
училището, изложена и публкувана в документите за рефоР' 
мата па учебното дело.

Ръкописите се изпращат обезателно под шифър, в три ек"
Идейни

★
...в Индия се говори на 365 

дмалеката. Съществува предло
жение да се сведат на 10 главни 
езика, но ще трябва дълго вре
ме това да се проведе в дело-.С ЕДИН КУРШУМ-ЧЕТИРИ ЛИСИЦИ

★Тоя лов на Ангел Илиев от с. 
Млекоминци, Босилеградско, ед 
ва ли ще се повтори в аналите 
на ловаджнйските приключения.

Именно миналата година към 
края на лятото в месността на 
Рибарци Ангел Илиев открил 
лисича дупка. По-точно дупка
та открило неговото куче.

След като забелязал че лиси 
цата не е тук, а че вътре има 
малки, той измъкнал кучето и 
го отдалечи от дупката, за да 
не прогони лисицата, която тря 
бвало да дойде. След това се 
качил в един храст, намиращ 
се до дупката и зачакал. Него 
вото чакане продължило три 
часа. Но накрая се изплатило. 
Лисицата носела в уста зайче, С, 
което нахранила трите ек мал 

лисичета. След богата гозба 
малките започнали да се играят. 
Но не за дълго: екнала ловад- 
жийската пушка на Ангел и

майката с малките лисичета ос 
танали .мъртви.

Тоя богат лов на Ангел Илиев 
донел парично възнаграждение, 
а на гражданите интересна те 
ма за разговор.

земпляра. написани на пишуща машина, с раздяла, 
скици, чертежи и графикони и други приложения мотат Да 
се изпращат г. един екземпляр.

Към есскм ръкопис обезателно да се приложи и спясь* 
на литература, с която аиторът се е служил при написванет0 
па ръкописа.

...патката издържа под вода
та най-много 12 .минути През 
това време тя не диша Обаче а 
ко дишането й се 
сухо, т‘„ е. ако й затворим чов
ката и носните отвори, тя ще 
умре след 7 минути.

прекъсне на

Ст. Н. адр^'1Към ръкописа авторът прилага 
си, а на плика шифър, който е на ръкописа.

Срок за изпращане на ръкописите е 31 юли 1963 година- 
Конкурсната награда за учебник, особено успял - и оцеНеа 

като най-добър, и то за всеки предмет, е 200.000 динара. К°! 
курсната награда не влиза в състава на. авторския хонорар- 

За отделни ръкописи, които не бъдат приети, може по п!^ 
дложение на конкурсната комисия да се получи обезщетеШ- 
за Еложени материални средства.

_ Ръкописите се изпращат до Завода за издаване на УеЧ^ 
г. Гт^1,-Иа Народна република Сърбия -- Отедел педагогиче» 
фах N° ’зв>)ЛГРаД' Кнез Михайлова № 23, V/ етаж (пощен»

в запечатен плик

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЯ БЕЛГРАД 
ОБЯВА КОНКУРС

За попълване на работни места
1. Техници по слаб ток за предавателя на Ястребац 

Условия:
Средна специална подготовка
Заплата според Правилника за лични доходи на служащите 

и работниците в Радио-телевизия Белград.
Таксирана молба с 50 динара и кратка биография трябва да 

се предаде на Секретариат на Радио-телевизия Белгртд, улица 
Хилендараска № 2/1, стая бр. 18.

на телеЖГ“ обръщайте се до горния адрес

Сърбия ^Т^й/1За издаваие Учебници на Народна републ^ 
роня •гс- 148/1 от януари 1963 година).

ки

Конкурсът трае 15 дена от деня на обяването.


