В Новата година влизаме с оптимизъм
— Заяви президентът Тито в новогодишната си поръка —
ПРЕЗ 1971 год. направих
ме крупни крачки към понататъшно развитие на социалистическите отношения
в страната,^ което е от голя
мо значение за бъдещето на
нашата страна. Конституцио

нните промени, които напра
вихме тая година, представ
ляват решаващ момент в усилията за укрепване на са
моуправлението, по - нататъ
шното осъществяване на пъл

на равноправност и укреп
ване братството и единство
то на нашите народи и на
родности..
При това изхождахме от
съвкупния опит на нашата
(СТР. 3)

Невсекидневен интервю
с Тодор Славински
Мнението на изтъкнат наш политически деец по актуални политически, стопански, културни, езикови,
народностни и други въпроси. Въпроси задава на
шият сътрудник Марин Младенов, отговори дава
ТОДОР СЛАВИНСКИ, Член на Председателството
на републиканската конференция на ССРН.
(СТР. 3)

ЬРЯ-ТСТВО
» ВССТММК ИЛ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ в с*р югос
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Босилеград

БУРНО СЪБРАНИЕ НА
КОМУНИСТИТЕ В ОБЩИНАТА
- Порицани несамоуправителни прояви в общинските и други служби
— Предложени партийни наказания
На дневен ред на заседа
нието на общинския партиен
актив в Босилеград, в който
членуват комунистите от бо
щината, съда и службата за
вътрешни работи се постави
въпроса за решаване на самоуправителните проблеми,
сътрудничество и отношени
ята на тези служби.
На това бурно заседание,

което се проведе в светлина
та на заключенията на 21-то
заседание на Председателст
вото на СЮК, открито се об
съдиха належащи проблеми.
След дълго време сега се за
говори с голяма откровено
ст за редица въпроси, които
не от днес обременяват ра
ботата на тези важни в ко
муната служби.

На заседанието най-много
се засегнаха самоуправителните отношения. Изтъкна се,
че в работата на самоуправителните органи недостига
необходимата ангажираност
на комунистите. Ето заацо
тук има прояви на несамо
стоятелност при решаване
(СТР. 4)

АКТУАЛНА БЕЛЕЖКА

Изборите в СК — гаранция за
по-големи успехи

БОСИЛЕГРАД: ТЪРСИ СЕ ПЪТ КЪМ ИСТИНСКО
САМОУПРАВЛЕНИЕ

В ТОЗИ БРОЙ:
Пред юбилея на »Другарче«
да се обадят първите
сътрудници - ученици
(СТР. 8)

В дейността на Съюза на комунистите настъпва истинско революционно
възраждане. Времето на теоретични ти
ради, красноречиви разисквания и изработването на програми (твърде съдър
жателни и конкретния, които в по-голя
оста
мата си част оставаха на хартия
ва зад нас. Във фокуса на вниманието
на СКС в общините, местните организа
ции, активите и клоновете в трудовите
организации и селата се намират преди
всичко идейно - политическите пробле
ми, свързани с по-нататъшното изграж
дане на самоуправителните отношения,
изискванията на стопанската реформа,
провеждането в дело на конституцион
ните амаидмаии, гранитното единство
на югославската социалистическа
обшност и пр.
Особено положително е, че такъв
динамизъм 'И широко обхващане на про
блемите характеризира предизборната и
изборната дейност в СКС. Това допринася за по-дълбоката преценка на отчет
ния период, от една страна, и за по-съдржателните програми занапред в раз
решаването на съществените въпроси в
общините, предприятията, учрежденията
и селата, от друга.
И съюзът на комунистите в Босилегра
дека община през този и идващи месец
провежда в дело становищата на ЦК
на СКС по въпроса за изборите. След

проведените предизборни събрания, от
15 януари до 5 февруари ще сс провеж
дат избори в местните организации и в
самоунравителните трудови организа
ции. И изборите в активите трябва да
се проведат в този срок. През февруари
ще се разисква върху Програмата за ра
бота на Общинската конференция на
СКС и предлагат кандидати за изпъл
ните тела на Конференцията.
Може свободно да се констатира,
че за изборната дейност от важно зна
чеше са два основни моменти. Първият
е , че навреме изготвените критерии за
избори на ръководствата ясно опреде
лят с какви качества комунисти могат
да бъдат начело на организациите на
СКС, включително и на общинската. Те
зи критерии между другото предвиж
дат, че в изпълнителните органи на СК
могат да се избират комунисти, ко^го
със способността си, личното определе
ние и конкретната активност ежеднев
но се потвръждават като дейни творци
и безкомпромисни борци за политиката
на СЮК. Това значи, че не могат да се
избират онези, които не схващат насто
ящата идейна и обществена роля на
СКС или пък с нея не са съгласни, кои
то стоят по-страна от всяко пршщшшал
но ангажиране, както и онези, които но
редовно изпълняват своите уставни за*

(СТР. 5)

БАНГЯА ДЕЖ НОВА ДЪРЖАВА
(СТР. 2)

Резултати от наградния
литературен конкурс
на сп. »Мостс<
(СТР. 9)

вещ през
елмицлтл
БАНГЛА ДЕЖ.........
. ЗАВРЪЩАЙКИ се в Даки след деветмесечно затсчение -от Западен Пакистан, лидерът на Авами лигата Мулжибур Рахман заяви: „Всички връзки с Пакистан са пре
къснати завинаги... Вие имате своя независимост, оста
вете и нас в мир ла ползваме плодовете на нашата независимост... Сега Бангла Деж е независима държава и
такава ще остане навеки. Искал бих да предупредя господин Буто, че ще бъде поразен, доколко се опита отново
с голяма сила да ни пороби”.
Това беше първата поръка на Рахман на триумфал
ното му посрещане в Дака, каквото досега не е устроенд
на нито един държавник в Бангла Деж.
ТАНЗАНИЯ
В НАЙРОБИ са порицани гласовете за арестуване
то на някои министри и високи държавни функционери,
които уж' участвували в заговор срещу президента Нерере.
БЪЛГАРИЯ
ПЪРВИЯТ секретар на великобританското посолст
во в София е провъзгласен за: ,.персона нон грата”. Бъл
гарските власти-му наложили да напусне България в срок
от десет дни. .
*
ШВЕЦИЯ
В НАЧАЛОТО на тая седмица в Стокхолм е съоб
щена една сензационална новина. Иемнно, шведското пра
вителство взело решение от тази година да започне час
тично разоръжаване и намаляване на националните воъръ
жени сили. Правителството пристъпило към това начина
ние, защбто преценило, че опасността от война в Европа
е намалена и че. няма нужда нацията да се обременява
с нови данъци .

НОВИ ПОБЕДИ НА
ПАТЕТ ЛАО
Както съобщават западнителеграфни агенции през
последните дни военното по
ложение в Лаос е твърдеелошо за кралските части. Частите па Патет лао на веи. .
чки фронтове подтиснали
претивника, заели платото
Долина на гърнетата, прекъснали пътя между Хуанг
Прабанг и Виентиан, а- сега
обсаждат базата Лон Чен.
Министърът на отбраната
на кралското правителство
заявил, че ако комунистите

^е^ат т зи баз ^ отворен.
към
кралските час■ Според нс ^Р могли да да_ на народоосвобоЛЯ .°™Р
ти Това пораголямЬ ясихо
жеш*ещ зНачение за по-налоги “
съпротива на
”^шнат
с™4> части
(Фав ОСНова «а тези обстоВъз -основа «а *
^
™ ^1Виждат и възможнари преАВИжлат’
Су„ана
та оставка
р
4>ума. '

ПЕРУ

Миналата оедмица в Сан
Клементе бяха водени япон
ско-американски разговори
между министър - председа
теля Сато и президента Ник
сън. Президентът Никсън и
Сато постигнали споразуме
ние САЩ да върнат на Япо
ния остров Окинава на 15
май. Никсън дал -обещание,
че САЩ ще изтеглят всичко
то си ядрено оръжие.
Тема на разговорите е би
ло и отношението на двете
страни към НР Китай. От

пресконференцията на Сато
се вижда, че САЩ и Япония
имат различни възгледи в
отношенията към Китай. Ста
новището на Япония няма
намерение да се намесва във
вътрешните работи на Китай.
Сато поискал от Никсън
по време на предстоящето
му посещение на Москва да
поиска от СССР да върне на
Япония четирите острова Ха
бома, Шикотан, Кунасири и
Еторофу — всички от група
та на Курилските острови.

Последни новини

ГЕРМАНСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУ
БЛИКА ПРИЗНА БАНГЛА ДЕЖ

ПЕРУАНСКИЯТ министър на земеделието заявил
на пресконференция, че програмата на аграрната рефор
ма включва и пълната ликвидация на едрите земеделски
имения най-късно до 1975 година. Земята ще бъде разпре
делена на селяните.

ГДР на 11 януари призна, според съобщението на.
индийското радио, новата държава Бангла Деж. Това е
втората държава след Индия, която призна промените в
Източен Пакистан.

СИРИЯ
ЧЛЕНЪТ на Изпълнителното бюро’ на Сюза на юго
славските комунисти Цвнйетин Миятович, който като пре
дставител на СКЖ участвува в работата на Третия кон
грес на Ливанската комунистическа партия, направил ед
нодневно посещение^ на Дамаск,, къдета се срещнал с
представители на Сирийската партия БААС.

БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПРИЗНАЕ БАНГЛА ДЕЖ наскоро
— това е съобщението на Агенцията Ройтер, която се по
зовава на БТА.
ВСИЧКО Е ГОТОВО ЗА НИКСОНОВОТО ПЪТУВА
НЕ В ПЕКИН. Според информации от НР Китай, напра
вени са всички подготовки за посещението на президен
та Никсън на НР Китай.

Страни, за които се говори

БАНГЛА ДЕЖ-НОВА ДЪРЖАВА
ДОСЕГАШНАТА географ
ска карта на Азия е застаря
ла, по-конкретно тя не с точ
на, защото на нея не съще
ствува една нова държава
под името Бангла Деж. На
настоящите карти в югоизто
чната част на Индийския по
дконтинент пише ИЗТОЧЕН
ПАКИСТАН, като част от
Република Пакистан. Зана
пред на това място трябва
да стои БАНГЛА ДЕЖ.
Не един път е констатира
но, че колониализмът създа
ва невъзлюжн'/ феномени
Един от тези чудновати фе
номенн бе и създаването на
Пакистанн през шестдесети
те години. При рушенето на
Великобританската колония
на Инднскня подконтинент
през ноември 1954 година бе
създадена федеративна дър
жава Пакистан, състояща се
от две части — Западен Па
кистан и Източен Пакистан
отдалечени една от др\лга
1.450 км. Между двете части
се простираща голямата ин
дийска държава. Западен Па
кис^ан се намира в слива
на река Инд, а Източен в
Страница 2

слива на Ганг и Брампутра
и излиза на Бенгалския за
лив.
Двете части не бяха дале
че една от друга само по
пространство. Още по дале
че са по език религиозно,
традиционно, стопански и по
литически. Например, религиозните тържества на инду
сите са пъстри и шумни, а
мюсюлманите се кланят в
строга тишина. За индусите
кравата е един вид божест
во, а мюсюлманите я карат
в касапница. Индусите ядат
свинско месо, докато мюсюл
маните го провъзгласили за
.мърсотия.
Източен Бенгал е най-гъсто
населената и най-бедната те
ритория на света. На тернто
рия почти два пъти по-малка от Югославия живее над
седемнадесет милиона население. При това Бенгал почти няма промишленост, а йо
тата, главният износен арти
кул, все по-трудно върви- на
световния пазар. Не закъсняват и обвиненията, че в
Западен Пакистан е съсредо
точена цялата власт и най-

Курт
Валдхайм

САЩ ЩЕ ВЪРНАТ
ОКИНАВА НА ЯПОНИЯ

. САЩ
КАКТО ПИШЕ американското списание „Сетердей
ривю“ деморализацията на американските войски в Индокитай става все по-сериозна. Това потвърждават и да
нните, че от началото на 1970 год. до днес американски
войници в Южен Виетнам убили 45 свои офицери и че
са регистрирани 363 опита за убийство на военни старсйшиии.

Политическа
портрет

голямата част от стопанство
то т.е. че цялото богатство
от изток върви на запад.
Това още по-вече отдалеча
ва и обезпечава това далеч
ните една от друга части на
Пакистан.
В Източен Пакистан т.е.
Бангла Деж все по-ясно се
оформя идеята за автономия
на Източен Пакистан. Гла
вен носител и творец на та
зи идея става Муджибур Рах
ман и неговата Авами лига.
С програмата си за автоно
мия на миналогодишните из
бори тя спечели 167 от общо
169 депутатски места. Мно
зина от сътрудниците на Ра
хман още тогава целеха подалече — към напълно неза
висима държава — Бангла
Деж. През март, миналата
година, в Дака бе изтъкнато и нейното знаме — зелено като оризовите полета на
Бенгал върху червена основа.
Докато веселието още не
бе стихнало от тази първа
радост, тогавашният президент Яхия Кан изпрати от
Западен Пакистан солидно
въоръжени войски да
зае-

мат властта в Източен Бен
гал — да унищожат всяка
сводолюбива .мисъл и идея
за автономия. Рахман бе аре
стуван и закаран в Равалпи
нди, голяма част от неговите
близки сътрудници и привъ
рженици убити. Онези; които успяха да спасят главите
си избягаха в Индия ,а след
тях тръгна маса бенгалско
население — повече от де
сет милиона. Въпреки жесто
ките военни репреси, в Из
точен Бенгал започна масово освободително^ движение.
По силата на обстоятелст
ва, преди всичко под натис
ка на многомилионската ма
са оежаници, в разрешава
нето на този проблем се на
меси Индия. По време на не
дълготрайната освободител
на война със ЗаЗпаден Паки
стан индийските войски и
народоосвободителните с.
сили
освободиха Бангла Деж и
по този начин бяха обезпе
чени условията бенгалските
въпроси да решава Авами
лигата, начело с Рахман.
1ака бе създадена новата
държава Бангла Деж _ Аър
жава на бенгалски народ.

Към края на миналата
на
година на кормилото
Обединените нации, на мя
стото на У Тант, един от ря
дко даровитите бирмански
дипломати, стъпи европеецът КУРТ ВАЛДХАЙМ.
Новият генерален секретар на Обединениете нанации е добре известна ли
зидент
на Австрийската
свят като бивш министър
на външните работи на Ав
стрия. Но амбициите на
Валдхайм не се огранича
ваха само на дипломатиче
ското поле. На неотдавна
проведените избори за пре
зидент на. Австралийската
Република той бе канди
дат на листата на консер
ваторите. Обаче ако тая
битка изгуби, Курт Валдхайм спечели на дипломатическата сцена — върху

него падна избора за Гене
рален секретар на ООН.
Курт Валдхайм по про
фесия е дипломат. Той е
известен като старателен,
прилежен и ефикасен в ра
ботата си.
. Момента, в който Курт
Валхайм поема кормилото
на световната организация
— не е сяен. Покрай дъл
готрайните невралгични от
нища, които застрашават
световния мир, все по-често
се явяват нови. Това обсто
ятелство налага въпроса
— дали новият генерален
секретар на ОНН ще се
отличава с еластичността
и ефикасността на своя
предходник в разрешава
нето на световните конф
ликтни проблеми или не.
Едно негово неотдавнашно
изявление дава частично
отговор на тоя въпрос.
„Аз не съм човек, който
пред трудностите апатич
но завлича главата си в пя
съка. Разбира се, пред ™
нералния секретар
стоят
и ограничения, които не
смее да превишава, но в
рамките на своите пълни.

даХ1
М°Же и тРябва
да бъдеТ°Й
максимално
активен.

Той заяви че на своя
пост
винаги
л„
се ръково°т Аввиза: „По-добре да
1а^АлТВРа™'
Да се лекува“. Ако той в
ваВаЛл^6 ~ Т<>ГаВа
желания световен мир
■че бъде запазен. Спорните
въпроси ще се решават с
разум и с течение на времето.

братство
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НЕВСВЕКИДНЕВЕН РАЗГОВОР С
Тодор СЛАВИНСКИ

ЧЕТВЪРТ ВЕК В
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Другарю Тодор Петров, от
кога Ти стана Славински?

Проявява ли се национали
зъм всред нашите хора?

— Под една статия за пирот
ска „Слобода” през 1945 год.
се бях подписал „Славин
ски”. Това ми хареса, други
го приеха като мое фамилно
име и така си остана. Сега
това презиме е моето офици
ално.

—Нашата народност в огро
мното си мнозинство не стра
да от това зло.

Гордееш ли се, че си от се
ло Славиня?
— Абсолютно! Гордея се из
общо с нашия Висок. Този
наш край добре, се отчете
през всички периоди на на
шата революция: от въоръ
жената борба до днес.
Ти започна своята политиче
ска дейност още през 1944 г.
в тогавашния Цариброд. Де
йността ти продължава вече
повече от четвърт век. За
кои периоди най-често си
спомняш от тоя продължите
лен и богат период на поли
тическа дейност?
— Най-често си спомням за
младежкия период в тогава
шния Цариброд, който завър
ших на пост — секретар на
комитет
на
Околийския
СКОЮ. Период на пряко съ
трудничество с Пирот.
Помня добре и периода на
голяма политическа борба
срещу Информбюро през пе
риод 1948 — 1954 година.
Не забравям и пиротския
период където бях член на
ОК на СЮК, а след това се
кретар и председател на Со
циалистическия съюз, а по
край това редактор на в.
„Слобода”, сетне и на нашия
в-к „Братство”.
Сетне... републикански и съ
юзен народен представител.
Минаване в Ниш, ръководи
тел на Социалистическия съ
юз, директор на „Братств о”...
Ти промени различни поето
ве и различни градове. Дали
и твоите възгледи претърпя
ха някакви промени?
— На по-ниско равнище има
ше повече ентусиаъзъм и по
малко критичност, а на повисоки постове повече разу
мност, критичност и тактич
ност.
Впрочем, какъв пост заемаш
V9
'
— ^Член съм на Председател
ството на републиканската
конференция на Социалисти
ческия съюз и председател
на секцията за здравни въп
роси и социална политика.
Кажи тогава кои са най-важ^ите задачи на Социалисти
ческия съюз днес?
— Тая организация ,чрсз
различни форми на деин
,
трябва да даде възможност
всеки
гражданин
да
тво
на
ри политика и активно да
участвува в нейното провеж
дане.
Доволеи ли си от политиче
ската зрелост на българска
та ни народност?
— Да-

Тодор Славински
Търпят ли нашенци от чужд
национализъм ?
— Тук и там, но това не
типично.
Какво мислиш за
български език?

е

родния

— Български си остава наш
майчин език и трябва да го
пазим, но налага се — от пра
ктическа гледна точка — до
бре да знаем и сърбохърват
ски.
Следиш ли нашата малцинст
вена преса, нашето литера
турно творчество?
— Да. Съществуват условия
нашия печат да бъде по-до
бър. И литературата ни съ
що.
Какво мислиш за бъдещия
стопански развой на нашия
край?
— Димитровград, след онова
което -е направено, има усло
вия отсега да се развива с
по-ускорени темпове.
Кои хора от републиканско
равнище, по длъжност или
иначе, проявяват интерес за
нашата народност и помагат
неиния напредък?
__ Почти ВСИЧКИ/ КОито са
имали допир с нашата наро
дност и познават по-близко
нейното положение.
Имаш ли постоянни допири
с общинските ръководители?
Оказваш ли им помощ?
— Имаме постоянни допири,
но починът винаги трябва
от тях да дойде.
Какво мислиш за самоуправ
лениего в нашия край?
— Все още нелостътчио е ра
звито.

Какво мислиш за Босилегра
дско?
— Крайно е време и техните
оправдани искове да намер
ят разбиране в по-шориките
обществено-политически сре
ди, техните въпроси, свърза
ни с развоя им, най-сетне да
бъдат разрешени.
Нещо по-конкретно в тази
насока?
— Липсва ни постоянно меж
дуобщинско сътрудн ичество
т.е. сътрудничество между
общини, в които живее бъл
гарската народност. Това
особено важи за области ка
то просвета, култура, худо
жествена самодейност и др.
'Споделяш ли мнението, че
малко наши хора са включе
ни в републиканските пред
ставителни тела и органи?
— На тоя въпрос най-адеква
тен отговор даде другарка
та Латинка Перович в реч
та си пред политическия ак
тив в Димитровград. Аз спо
делям нейното мнение и ми
сля, че българската народно
ст наистина все още симво
лично е застъпена в споме
натите тела и органи.
Има ли нашенци — българи
в Белград?
— Има ги много. Работят в
различни области и то твър
де успешно.

На шестия етаж от модерния небостъргач" на
Нови Белград, която сграда е седалище на репуб
ликански и федерални раководства на политически
те ни организации, намерихме нашия изтъкнат и в
Димитровградско и Босилеградско широко попул
ярен политически деец, ТОДОР СЛАВИНСКИ, кой
то отговори на редица интересни и невсекидневни
въпроси, говорещи за нашия политически и стопан
ски момент и за него като човек, който повече от
25 години активно участвува в обществено-полити
ческия ни живот.

Идват ли при Теб нашенци
с различни молби за съдей
ствие?
— Да. Почти ежедневно
идват и то по нашенски: сво
бодно и като при свой чо
век.
Кои явления (политически,
културни, стопански и дру
ги) особено Те зарадваха?
Решенията на 21. заседание
на Председателството на
СЮК.
Кои явления те ожесточяват?
— Национализъм. Бюрократическото своеволие и неху
маниите отношения към хо
рата.
Твоят обществено-политичес
ки идеал?
— В нашата страна да има
— В нашата страна да има
истинско равноправие, наци
онално и материално, а в ра
мките на такава социалисти
чсска и самоуправителна ОЕОгославия нашият край да до
живее всестранен напредък.
Твоя, тъй да кажа, по-лична
мечта?
Асфалтирано и електрифици
рано Димитровградско и Бо
силеградско.
Имаш ли приятели в Бълга
рия?
— Да.

Пътувал ли си из България?
Какво ти хареса там?
— Рядко. Най-често до Дра
гоман и София, повече слу
жебно. Харесаха ми се бла
гоустроените села.
Какво би казал на младите
политически дейци?
— Да работят по-умно от
нас по-възразните.
Обичаш ли родния си край?
Кое място? Кой специалитет,
да речем?
— Да. Особено обичам Ви
сок, Погановски манастир и
Звонци. От специалитети на
шенски обичам зелник с две
обги.
Обиждаш ли се, когато ня
кой колега, приятел, ръково
дител, се обърне към Теб с
„Бугарине”?
— Не. Понякога някои ме на
ричат и „Ганьо”.
И Ти си сръбски зет?
— Да. Напомням, че такива
бяха и Любен Каравелов и
Георги Димитров.
Благодиря за отговорите!
— Няма защо, елате и друг
път. Много здраве на чита
телите на вестник „Братство”.

Марин МЛАДЕНОВ

В новата година влизаме с оптимизъм
(ОТ 1 СТР.)
революция и уверението ни,
че здраво единство може да
съществува само между оне
зи, които наистина са рав
ноправни. Не случайно, име
нно сега, настъпват и всич
ки контрареволюциоиии си
ли, на които не отговаря та
кава Югославия, каквато
ние искаме да изграждаме.
Нашата голяма победа е в
това, че на тези сили, осо
бено на национализма и шо
винизма, като иай-жилава и
най-опасна база па класовия
противник, нанесохме твър
де решителен удар. Тази бо
рба не е завършена, ала то
ва, което тая година напра
вихме, укрепва фундамента
лните придобивки па паша
та народоосвободмтслна бор
ба и обезпечава коптинунтст на нашата революция.
Затова неотдавнашните ре
шения на Съюза на югослав
ските комунисти бяха прие
ти от народа навред из стра
пата не само с облекчение,
но и с голямо въодушевле
ние.

/

След като изтъкна значе
нието на конституционните
амаидмаии и необходимост
та СЮК да бъде добре орга
низиран, деен и единен, дру
гарят Тито продължи:
Благодарение на ^*уюжсртвателния труд на трудови
те хора през изтеклата годи
на продължи успешното раз
витие на нашата страна. Ви-

димото остро проявяване на
стопанските проблеми често
засснчава онези наистина го
леми резултати, които от го
дима в година постигаме. Ни
ма не представлява значите
лен успех, че тая година уве
личихм е промишленото про
изводство за десет процен
та, производителността на
труда за около пет на сто,
че са заети почти половин
милион нови работници, че
много наши работници вече
се връщат на работа в своя
та родина, че пуснахме в де
йствис много фабрики, усъвършихме технологията, нос
троихме десетки хиляди апа
ртаменти, построихме разли
чии други обекти и т.и. Вси
чко това ще допринася щото
жизнените условия на наши
те трудещи се постоянно да
стават все по-добри.

на социалистическа стразначително укрепна.
на
Към тази цел бе насочена и
цялата наша външнополити
ческа активност, много зна
чителни контакти и срещи
на различни равнища и в
различни области. През те
чението на тази година аз
имах срещи и разговори с
шефовете на повече от два
десет държави, включително
почти всички държавници,
конто носят най-голяма отго
ворност за съдбата на све- 4
та. Уверих се, че все повече
преодолява съзнанието за осигуряване на световния
мир и сигурност и готовно
стта да се действува в тази
международните
насока
проблеми да се разрешават
по мирен път.

Като подчерта, че тези ус
пехи са били съпровождани
и от известим трудности, каквага е инфлацията, а с ко
ито се борят дори и най-раз
витите страни, Тито каза,
че девалвацията ще постиг
не желания ефект ако цени
те не нарастват фронтално.

Това охрабрява и влива
надежда, че все пак човече
ството върви към по-хубаво
бъдеще. Югославия, в грани
ците на своите възможно
сти, безкористно даваше
свой принос, което и обез
печава не само междунаро
ден престиж, ^но и по-добрп
условия за бързо и стабил
но вътрешно развитие.

Тази година — продължи
Тито — донесе на нашата
страна крупни успехи и на
международния план. Това
се изразява не само в това,
че успяхме да развием все
странното сътрудничество с
много страни от света, но
преди всичко в това дсто
престижът на Югославия ка
то независима и необвърза

В Новата 1972 година нав
лизаме с оптимизъм и готов
мост по-бързо и по-добре, от
колкото досега, да преодоля
ваме проблемите, пред които се намираме — каза меж
ду другото другарят Тито.
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Из нашите общини
Из
нашите
общини
*
Из нашите общини *
БОСИЛЕГРЛДСКА ХРОНИКА
ВРЕДНИ ДЪЖДОВЕ

сецн.
Поради тях и топещите се снегове, в пове
чето направления съобщенията са затрудниш.
Най-трудно е на пътя към тлъминските села
и към Горна Лисина — от „Две реки до це
нтъра. По тези пътища, които сега са превър
нати в кал едвам минават автобуси. За обик
новени коли в момента тези пътища са почти
непроходими.
Освен тези трудности, които донесоха не
обикновените за това годишно време дъждове. специадистите считат, че те ще навредят
и на есенниците, защото може да се случи
това разкаляно землище да бъде евентуално
обхванато от сух мраз.
В. В.
НАБАВЕН КАМИОН — ХЛАДИЛНИК
Преди няколко дни земеделската коопера
ция в Долно Тлъмино прибави камион — хла
дилник, марка „Мерцедес“, от десет тона. За
него кооперацията е заплатила 400.000 динара.
Мнозина считат, че при сегашните условия това средство не може да бъде изцяло използвано за превозване на месо и на други
бързоразвалящи се хранителни продукти. Особено при положение, когато сега останали
те две кооперации не ползват кланицата в
Босилеград за обработка на изкупения добитък.
По-инак би било ползването на мощност
та на тоя камион-хладилник, ако коопераци
ите са сдружени или ако сдружено работят
върху изкупуването на добитъка и земедел
ските произведения и снабдяването през про
летните и летните месеци на магазините в ко
муната със зарзават и овощия.
В. В.

Босилеград

Бурно събрание на
комунистите в общината
(ОТ 1 СТР.)
па съществени самоуправите
лни въпроси. Отделни отго
ворни лица пречат на самоуправителните договори. На
пример в органите на общин
ата такава вина бе стоваре
на най-много върху секрета
ря Иван Деспотов.
Като последица на такава
самоуправителна недоразви
тост създават се лоши взаим
ни отношения. В органите
на общината служещите тру
довите си права все повече
осъществяват
посредством
съда, а все по-малко в коле
ктива сн.
На заседанието бяха посо
чени редица съществуващи
спекули, нарушаване на за
кона, чаени прояви в търго
вията и друго. Каза се, че
сътрудничеството на компе
тентните служби в премахва
не на тияпрояви не задовол
ява. В такъв случай при инспекторите съществува спе
цифична проява на корупция и то поради различно
тълкуване на закона. Освен
липса на сътрудничество въ
просния недостатък е после
дица и на известни неуточ
нени и решени проблеми. Ня
ма необходими условия за
работа на инспекторите.
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На пестненето все още не
ос заделя нужното внима
ние. Това е друга отрицател
на проява, която се с опре
делени данни, посочени на
заоеданието. Например през
1971 година в органите на
общината са изразходвани 4
милиона стари динара за ра
злични служебни добавъчни
и също толкова за пътни и
дневни. Въпрос е дали всич
ки тези разходи са били не
обходими, когато е ясно, че
общината разполага с огра
ничени средства.
Бяха посочени и повече
примери, които говорят за
злоупотреби на служебни по
стове.
Прие се предложението на
Винко Стоянов и Радомир
Пуртич, за опущения в ра
ботата си партийно да се
накажат Иван Деспот-ов, се
кретар на общината и Дра
ган Трайков, началник на
секретариата в общината.
Мнозина комунисти изтък
наха, че поради нередовна
работа на партийния им актив се натрупали проблеми.
Заседанието определи, че
комунистите са най-отговор
ни при решаване на пробле
мите в своите среди .
В. В.

От заседанието на ОС в Босилеград

Приет ребалансът на
бюджета
На последното заседание
на двете камари на Общинскат?, скупщина в Босилеград, коего се проведе през
последния ден на миналата
година, се прие ребалансът
на бюджета и временното
финнасиране на бюджетни
те организаци за период яну
ари — март 1972 година.
За тази цел чрез редовни-

те бюджетни приходи са
осигурени 1.145.000 динара.
Тази цифра образуват и сре
дствата от фонда общи ре
зерви на общината.
Става
въпрос за 250.00 динара, ко
ито като заем ще се използ
ват за покритие на бюдже
тните разходи, а според бю
джета на общината за тази
година.

Отчетно-изборно събрание
на комунистите от с. Божица
На 6 януари т.г. се прове
де отчетно-изборно събрание
на членовете на СКС от Ме
стната организация в с. Бо
жица. На събранието като
делегат на ОК на СКС от Су
рдулица присъствува друга
ря ЧАСЛАВ ПЕШИЧ.
Комунистите от Божица,
между другото, констатира
ха, че работата на комуни
стите задоволява. Обаче на
събранието се констатира и

известно неединство между
членовете на СК.
Комунистите между друго
то решиха в бъдеще да ра
ботят по-активно за идеоло
гическо-политическата изди
гане на своите членове.
За секретар на Местната
организация бе избран ЕВСТРАТИ ВЕЛИЧКОВ, а за
делегати ВИОЛЕТА РАНГЕЛОВА, ВЕНЕ СПАСОВ и ЕВСТРАТИ ВЕЛИЧКОВ.

м. в.

Босилеград: Общинска конференция н»
съюза на синдикатите

Синдикатът иска решаване на социа
лното неравенство
На проведеното заседание
на Общинската конферен
ция на Съюза на синдикати
те в Босилеград бяха разгле
дани заключенията от 21-то
заседание на Председателст
вото на СюК и Председател
ството на Съюза на синди
катите на Югославия, а по
точно речта на другаря Тито, произнесена на тези две
заседания.
В разискванията бе изтък
нато, че се работата на син
диката -в комуната омалова
жава, макар че той, според
статута на общината, е ра
вноправен с всички други
обществено-политически ор
ганизации.
На заседанието бе разгле
дан проектбобществения до
говор за разпределяне на
средствата за лични доходи.
Тоя . договор на равнището
на общината трябва да бъде
приет до месец юни т.г. Из
тъкна се, че съществуват не
оправдани разлики между
личните доходи на заетите в
комуната. Обаче до сега ни
кога не е разгледан въпроса
за неоправдано високите ли
чни доходи. Разглеждани са
ниските лични доходи, но
без много резултати, защо-

то взетите решения никога
не са проведени в дело.
Показателно е, - каза се
на заседанието - че в стопанските организации фон
довете все повече се намал
яват за сметка на личните
доходи, които не резултират
от повишена производител
ност.
Подобряване положението
на работниците с малки лич
ни доходи Общинската син
дикална организация вижда
в сдружаване на стопански
те организации.
На заседанието ее разгле
да и въпроса за провеждане
на тазгодишни избори в син
дикалните организации
Бе
взето решение те да се про
ведат до 1 март 1972 година,
Членовете на тази органи
зация също така повдигнаха
въпроса за електрификация
на селата в комуната, подоб
рещ*е на водоснабдяването
а ьосилеград и повдигане на
паметник на Весна кобила
на мястото, където през 1969
година в автомобилна злополука пострадаха 18 пътни
ка от Босилеградската комуна.
В, В.

За временно финансиране
на фонда за социална защи
та са осигурени 40.000 дина
ра. На Общинската образо
вателна общност е заделен
заем от 150.000 динара, кон
то в три изплащиния ще се
върне до края на тази година.
На останалите служби, фи
нансирани от общинския- бю
джет, са заделени средства
според разходите им, които
са имали, миналата година,
а въз основа на отчета на
съответна комисия.
На заседанието ясно проли
чаха отборническите грижи
и инак ограничните средст
ва правилно и най-рационал
но да ое 'използват. Ето за
що се водиха дълготрайни
разисквания по тази точка
от дневния ред.
Между другото отборници
те разискваха и за допълни
телно решение за образова
телния ценз, който трябва
да изпълняват служещите
на ръководещите места в ор
ганите на общината, които
преизбира Общинската скуп
щина.
Макар, че на дневен ред
на заседанието не бе поста
вен въпроса за работата на
общинските инспекции, во
диха ое разисквания. Особе
но, когато се заговори, ка
къв образователен
профил
трябва да имат инспектори
те. Неофициално се изтъкна,
чрез 1971 година инспектори
те не изпълнили задачите
си.
Най-много имаше дилеми
около това дали Общинска
та скупщина трябва да из
бира и разрешава инспекторите или това трябва да бъ
де компетенция на трудова
та общност в общината. Ня
кои отборници бяха на мне
ние, че не е изправно Общин
ската скупщина да решава
тоя въпрос, защото по такъв
начин се ограничава работа
та «а инспекторите. Именно
от волята на отборниците за
виси дали някой отново ще
бъде избран за инспектор.
Сегашния скупщински съста в е предизвикан инспекто
рите до „гледат през цръсти” към повечето отборни
ци, които се намират на ръ
ководещи стопански постове.
По тоя въпрос по-обстойно
Ще ое разисква на едно от
предстоящите заседания на
Общинската скупщина,
когато ще бъдат разгледани от
четите за работата на инспе
кторите.
В. В.
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Из нашите общини * Из нашите общини * Из нашите общини
Електрификация на Забърдието

Инициативи

Чувствува се изморяване »Услуга« се приближава
— Поставени стълбове между селата
— Смиловчани са най-добри
Електрификацията на рай
он Забърдие, както узнахме
от члена на комисията по
електрификация — АНГЕЛ
БАСОВ, продължава успеш
но, но ое чувствува известно
изморяване на хората, кои
то работят. Това идва, как
то той каза, по вина на „Гра
дня”, която провежда строи
телните работи с малко хо
ра. Често пъти много се чака за някои важни работи.
В момента стълбове са по
ставени между селата. Към
Радейна не са опънати са
мо електропровдници.
Комисията разполага с око
ло пет милиона ст. динара
от всички села. Още не е съ
брана половината от пред
видената сума, но се пред
полага,' че тези пари ще
бъдат събрани през януари
и февруари, когато хората
започнат да продават агне
тата.
От всички села Смиловча
ни най-добре напредват в
електрификация на селото.
Те са изпреварили останали
те села и във въвеждането
на домашни инсталации.
Кооперацията, „Сточар" ко
ято има свои магазини, ман
дри и други помещения, ще
участвува в електрификаци
ята на селата.
Какви са по-нататъшните ак
ции?
Някои се страхуват, да не
се прекъсне електрификаци
ята на Забърдие, както това

много пъти се случвало. За
това с този въпрос се обър
нахме към Ангел Ваоов, кой
то като агроном на Забър
дие познава хората, а също
така се и активен обществе
но-политически работник.
— Мисля, че спиране, как
то по-рано беше, няма да
има, защото хората вече ви
ждат електрификацията на
своите села — като реално
ст. Но сегашното чувствува
не на застой говори само за
по -голямо ангажиране на
хората, които са задължени
да ръководят с електрифика
цията. Сега не е нужно вече
хората да се убеждават, а е
нужно електрификацията да
се провежда в дело. Хората
участвуват в доброволните
акции.

Какви промени очаквате
след електрификацията.'*
— Забърдие ,като район
близък до града, след полу
чаване на електрическа еие
ргия, ще се промени много
млади хора ще останат там,
а някои аце се върнат. Уве
личеното
животновъдство
ще даде възможност да сс
повиши обработка на мляко.
Кооперацията ще има по-ши
роко поле за работа след елс
ктрификация на селата в За
бърдие. Културното равни
ще ще ое подобри: ще ое уве
личи числото на радиоапа
рати хората ще имат теле
визия, ще се подобри домаш
ния бит. Това ще бъде под
тик и електрификация на ос
таналите села в Димитров
градско.
Б. Ник.

към гражданите

НАШИЯТ вестник още ми
налата година писа за иска
нето на гражданите от Ди
митровград да плащат за из
расходваната електрическа
енергия, за сметта, водата и
наемите на инкасант, вместо
да губят време по коридори
те на „Услуга“ и предприя
тието за електроснабдяване.
Едно такова решение би би
ло голямо улеснение не само
за гражданите, но и за служ
бите на „Услуга“. Същевреме
нно гражданите на Димитро
в град би се приближили към
начина на живот в по-големите градове.
Изхождайки от желанията
на гражданите и от дългого
дишната крайно неизгодна
практика, „Услуга“ в края
на миналата година форми
ра комисия със задача да
проучи тези въпроси и да
ги изнесе пред органите на

Клисура:

ИЗБОРИ В МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СНС
— Нов секретар е Любен Михайлов
На 7 януари т.г. се прове
доха редовни избори в Мес
тната организация на с. Кли
сура. Доклад за работата на
организацията даде МИТКО
МАРИНОВ, досегашният се
кретар на Местната органи
зация на СК в Клисура. Ка
то делегат на конференцията
от страна на ОК на СКС в

Изборите в КС-гаранция
за по-големи успехи
ОТ 1 стр.
дължения. Също така не могат да се из
бират и онези членове, които в досегаш
ната си работа са били непринципиални
и некритични към себе и другите и кои
то са настоявали личните си интереси
и интересите на тесни групи да натра
пят на трудещите по непозволен начин,
както и онези, които на думи са за са
моуправление, а на дело не допринасят
за него. На ръководни постове не могат
да са и онези, които са против интегра
ционните начинания, онези, които имат
пасивно държание към митото и коруп
цията и различните злоупотреби, както
и онези, които не се борят против демагожките тенденции и пр.
Ясно прецизираните критерии ис по
зволяват създаването на групировки, чи
ято единствена цел е да заемат опреде
лени позиции в СК за осъществяване на
лични цели. Напротив, последователно
то прилагане на критериите ще доведе
начело най-дейните и най-способни ко
мунисти, които самоотвержено се борс
за провеждане в дело политиката на СК
в своята среда — за които обществени
те интереси са над личните.
Втор важен момент е, че всичко то
ва се провежда в демократична атмос
фера и със силата на аргументите. В
тая дебата се приемат ония решения, ко
ито обещават, че историческата отгово
рност за изграждането на самоуправителиия социализъм по-достойно ще бъде
изпълнена.
Всичко това представлява гаранция,
че приетите програми няма да останат
мъртво слово, а ясно насочена акция.
М. Присойски
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Сурдулица присуствува МИ
ЛАН ВЕЛИЧКОВ.
Комунистите от Клисура
констатираха, че една от най
сериозните задачи в следва
щия период ще бъде разре
шаването на комуналните
проблеми в района. Идейно
политическата работа на ко
мунистите също така бе по

ставен в преден план.
За нов секретар на органи
зацията бе избран ЛЮБЕН
МИХАЙЛОВ, а за делегати:
МИЛКО ГЕОРГИЕВ, РАТКО
ГЕОРГИЕВ, СТАНИСЛАВ РА
ДОВАНОВИЧ, СИМО
МИХАЙЛОВ И БОРИС МИЛА
НОВ.

управлението. Разбира се,
работата ое усложнява защо
то .предприятието трябва да
се обремени с разходи за бще един нов служещ. Ето за
що „Услуга“ прави усилия
този въпрос да разреши за
едно с предприятието за еле
ктроснабдяване и по такъв
начин да обедини всичките
услуги, които сега плащат
гражданите. Първите, така
да се каже, неофициални ко
нтакти с представители на
предприятието за електросна
бдяване не дадоха резулта
ти. Предприятието за елек
троснабдяване държи в ръцете си средство за прину
да — за ненавременно пла
щане пресича кабелите и за
това няма интерес да проме
ни съществуващото положе
ние.
Обаче, както заяви пред
нашия съ трудник директора
на „Услуга“ Кирил Ташков,
очакват се положителни ре
зултати след разговорите, ко
иго ще последват с отговор
ните фактори от електродистрибуция — Ниш. А наисти
на няма никакви причини
предприятието за електрос
набдяване да не съгласува
своята работа с желанията и
исканията на гражданите. В
„Услуга“ се надяват, че този
въпрос ще бъде разрешен в
най-скоро време, доколкото
предприятието за електросна
бдяване се съгласи да участвува в разходите за един
служещ, Който ще наплаща
комуналните услуги по домо
вете.
А-

в.
От заседанието на Изпълнителния отбор на ОК на ССРН в
Бабушница

Местният печат не даде очакваните
резултати
Актуалиите въпроси ма ос
ведомяването и неговите по
нататъшни задачи бяха ед
на ог темите, които обсъди
Изпълнителния -отбор на ОК
на ССРН в Бабушница ма за
вчерашното си заседание.
Всъщност
Изпълнителният
отбор с известни допълнения
само прие заключенията на
Комисията за информиране
при Общинската конферен
ция на Социалистическия! съ
юз. И заключенията на Ко
мисията
и разискванията
потвърдиха иезадоволяващото положение в областта на
информирането, особснно па
село. Т-ова потвърждават и
данните за тиража ма еже
дневния печат: от общо 645
ежедневни вестници, к-олкото сс. разпространяват в ця
лата комуна, само 150 екЗсм
пляра се разпространяват; из
вън Бабушница. Положение
то със седмичниците е още
по-лошо — от общо 668 ек
земпляра — 600 се продават
в Бабушница, а само 68 ек
земпляра по селата. Далеч
по-добро е положението с
телевизорите и радиоапара
тите. Данните показват, че

всяко десето домакинство
притежава телевизор, а вся
ко трето семейство радиоа
парат. Счита се обаче.
че
броят на радиопаратпте и
транзисторите е много поголям, отколкото са регист
рирани при пощите.
Обсъждайки ролята и задачитс на местния печат. Из
пълиителният отбор заклгочи, чс той, въпреки наслоя
ванията на редакциите на
вестник пиротска „Слобода"
и „Братство", не е дал очак
ваните резултати. Членовете
на Изпълнителния отбор, ка
кго и Комисията за инфор
миране при Общинската ко
нференцня на Социалистиче
ския съюз, основни слабости
на местния печат виждат в
предимно
реп ютраторския
начин на писане за пробле
мите и живота на тази ко
муна. Изтъкна сс. че твърде
рядко се срещат аналитични
статии от отделни области
на обществено-политическия
и стопански живот.

Причината за тези слабее
ти Изплнителния отбор ви
жда в липсата на постоянни
коренспонденти на тези вее
тници от Бабушница. Във
връзка с това бе прието за
ключение Комисията за ин
формиране до 20 януари да
потготви съответни предло
жения за разрешаване на
този проблем. Във връзка с
разпространението и на мес
тиня и на ежедневния печат
бе заключено, че единстве
ния начин за увеличение на
тиража и за неговото по-ма
сово разпространяване, осо
бено на село, е абонирането,
за което в бъдеще ще държи
сметка и Социалистическия
съюз.
Във връзка с предавания
та на Радио Ниш се подчер
та, че проблемите на тази
комуна намират все повече
място в емисиите, но че Ра
дио Ниш слабо се чува на
територията на цялата об
щина.
Д. Йотов
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НА СТОПАНСКИ ТЕМИ

Поуки за овощари

Перспективата на
животновъдството
много далече

В нашите краища, особено в Босидеградско, овощарството става все по-

1

при отглеждане на овощни АР
„
Сьт е подготвен според книгата на Б. В
денов I. Ковачев и Стойне Манов, пеА
чатана
в София през 1969 година.
I .

НА МНОГО заседания, съ
вещания и конференции на
компетентни по стопански
въпроси не всднаж е била
оп ределяна „животновъдна*
та “ на Димитровградско.
В най-общи черти тази по
литика изхожда от това, че
овцевъдството е и тряова да
продължи да бъде еодсщ от
расъл в живот -ювъдството, а
производството трябва да се
ограничи на следното:
— Производство на мляко
и меоо— на кисело мляко за па
зарите на големите градове
— производство на други
млечни продукти
— експорт на агнешко месо

При така определената жи
вотновъдна политика не вед
наж е било заявено, че това
именно е перспективата на
димитровградското животиовъдство и тази перспекти
ва трябва да се реализира.
За съжаление, тази перспе
ктива днес е също толкова
далече от реализацията, кол
кото е била миналата и ня
коя друга година назад.
Ето защо:
Земеделската кооперация
в своите информации, които
често са били база за разго
ворпте, изтъква, че „овчар
ската перспектива“ може да
бъде перспектива при опре
делени условия, иначе не.
Именно, може да бъде дохо
дио и резултатно -овцевъдст
вото, ако броят на овцете се
увеличи към 20.000 броя, тъй
като условия има. Фуражът
мс би бил особен проблем,
а сегашната мощност на овчарниците е около 9.000 овзс, що значи, че близо поло
вината овчарници са налице.
Но 20 хиляди овце коопе
рацията не може да има ско
ро, ако се опира на своите
възможности. Сегашната бро
йка от 5,500 овце и нужните
още близо 15.000 са много
далече една от друга. Ако
по петстотин овце ос увели
чава стадото на кооперация
та годишно, трябват близо
три десетилетия да се стиг
не до двадесет хиляди овце,
а дотогава може би наука
та ще намери заместители
на млечните продукти.
И в края на краищата ци
фрата си остава мечта — ос
ъществима, но при условия,
конто се казват помощ или
сътрудничество с големите
купувачи на продукцията от
Димитровградско.

А тези „големи“ да ги кръ
стим: „Стокопромет“, или
„Агроекспорт“ и кои знае
как още, винаги са готови
да купят търсената навсякъ
де пита кашкавал, старопла
нинско агне, сирене или ки
село мляко — но да дадат
свой динар, за да се напра
ви нещо за разрастване на
овцевъдството — не. Поне
досегашните разговори, про
учвания и „опипвания“ са
били без резултат. Всеки от
големите се е изговарял, че
си има разноски и не може
да участвува в инвестиции.
А пък за кооперацията важи старото правило — според чергата. Нейната черга
пък е много къса в сравнение с бнова, което й трябва.
Трийсетина милиона динара
и то стари може да отдели
годишно. Толкова може да
се натрупат оредствата, когато нито стадото е голямо,
пито другата продукция да
ва много. И къде по-напред
да се дадат тия натрупани
динари, когато най-нужните
основни средства — тракто
ри, комбайни и друго —• гъл
тат почти всичкото натруп
ване.
Едва ли и съществуват
проекти и документи колко
пари са необходими за офор
мяне на двадесетхилядно ста
до овце. Сигурно е обаче, че
това са ке 100, а много сто
тни милиона динара. Трябва
ват овце, но и нови овчар
ници, нови площи с фураж,
нови сеитби на тревни семе
на и прочее.
Ето например само за ед
на модерно обзаведена мле
копреработвателна станция,
която също е отдавнашна
мечта на кооперацията са
необходими над 300 милио-

на стари динара. За да се
получат кредити коопераци
ята трябва да участвува със
100 милиона (30%). За нея
оега това е невъзможно. А
в кооперацията казват — че
такъв обект може да прокара път на планинското кисе
ло мляко към белградския
пазар, даже и до адриати
ческите брегове.
И понеже няма средства,
киселото мляко още. ще се
кисели в малко чашки, колкото да си вкусят от него
димитровградските жители
и случайните ни гости.

За мнозина, не толкова из
кусни в млекопреработване
то и в разните там изчисле
ния на рентабилното и нерентабилното, малко необяс
нимо пада това, че не могло
да се произвежда кисело
мляко в исипримитивна рабо
тилница. На мнозина, изкус
ни в стопанските работи и
познаващи пазара, им се
струва, че не .всички сили са
изчерпани в търсенето на съ
дружник в инвестициите за
овцевъдството и за млеко
преработвателния обект. И
като изхождат от мнението
си — критикуват това-^онова. Кой е прав — коопера
цията или хората, които дру ,
гояче мислят, е трудно да
се каже. Все пак не е труд
но да оз разбере онова, найважното — че за овцевъдст
вото като важен отрасъл на
селското стопанство в Дими
тровградско не бива да е заинтересована само коопера
цията, защото сдружени усилия
по леко намират
пътя.

ПЪТЕПИСНИ
БЕЛБЖКИ

С РЕЙС
ОТ НИШ
ДО СОФИЯ

Полезни ли са
ганизъм?

овощните плодове за човешкия ор-

Науката за храненето .е
нйте!1РвъмшшАратите^Тмидаралг1тю^^вЦ1ест^а

И ^водата.
соли

коитТГ1аРГт2вТитамИини. Главен източник „а витамини за човека са плодовете.
Какво е витаминното съдържание на овощните
плодове?
Досега са установени над 25 витамина, които са не
обходими за човека, а в плодовете са установени
Най-често и в най-големи количества в овощните
плодове ое съдържа витамин С (аскорбинова киселина).
В плодовете на някои овощни видове той достига ДО мг /о,
а дневната нужда на човешкия организъм е около 81) мг.
Най-богати с витамин С са иеузрелит-з ядки на ореха
1500—3020 мг%, зелените обвивки на ореховите плодове
— 950—2500 мг°/о — и плодовете на касиса — 160—231) м /о
Витаминното съдържание на откъснатите
те) плодове намалява бързо.

(обрани-

Колко и какви овощни дървета и храсти са необхо
дими, за да се задоволят с плодове нуждите на 4-5члено семейство?
Годишно на един човек са необходими 125—150 кг
плодове, или за А—5 членно семейство — 500 до 600 кг.
През летните месеци се консумират главно ягоди, мали
ни, къпини, вишни, череши, сливи, френско грозде и др.
От ябълковите и от крушовите сортово трябва да се пре
дпочитат есеннит-е и много повече зимните сортове. За
любителската градина от око\о 1 дка място и за
А—5 членно семейство са необходими: 2 дървета от ран
ни летни, 1—2 дървета от есенни и 5—6 дървета от зимни
ябълкови сортове, 2—4 дървета от крушови сортове с раз
лични срокове на зреене, 1—2 дървета вишневи и черешо
ви сортове, 2—3 дървета от сливови сортове, 10—12 хра
ста касис (черно франско грозде) малина и къпина и 60—
70 кв. м. ягоди.
(СЛЕДВА)

м. н. н.
ИЕ НЕ пътувате с рейс за София?
Разбира се, след като сте си ку
пили кола. А вие? Да, да, по ня
кой път пеша, за да избегнете об мян на
1С0 динара, друг път с влак. Хубаво.
Тъкмо за вас, които не пътувате с рейс
за София следват тези редове. Остана
лите и така го знаят ...

Беше точно пет часът сутринта, ко
гато рейсът напусна жълтата монтажна
сграда на станцията в Ниш. В него бя
ха само няколко пътника. Между тях
една американка (автостопер), която, ка
кто по-късно узнахме минала Съветския
Съюз, Норвегия, Франция, Германия и
сега през Югославия пътува за София.
Само след няколко минути заспа. Май
че по-удобно място за спане не е имала
скоро. Първите пътници на този международен рейс се оказаха много мълчаливи хора. В празния рейс само звънтяха някакви празни, забравени бутил
ки, които ни подготвяха нервите.
Пирот... Половината на рейса се
изпълни. Новите пътници с багажа зае
ха местата си...

Димитровград... И последното мя
сто бе заето. Даже няколко души оста
наха прави край седалките. Изпращачи
те си отидоха, а шофьора, след като се
извини, остави машината да работи "Л
радиото с някаква музика от турска
станция, която допълваше обстановката
в рейса. Макар, че времето бавно мина
ваше, а шофьорът не пристигаше. Ни
кой не се бунтуваше, защото знаеше, че
шофьорът тук има възможност да на
прави покупки. Още. повече, че сег> ис
каше да вземе лекарства за свой бли
зък. Хората го обичаха, защото им услужваше. Той беше готов да стане пред
всяка порта, а в едно село след Бела
Паланка прие и цял клас деца, за да
не закъснеят на училище.
В рейса освен пътници от Ниш ко
ито ви представих бяха няколко селяни
от приотските села с нови калпоци, и
избърснати лица. Личеше, че отиват на
гости при приятели. Една баба, която по
стоянно се грижеше за кошницата, оста
вена в багажника, беше много неспокоина. Наколко младежи във вехти „фарнеподстригани коси се смееха
весело. В предната част на рейса седеБРАТСТВО И
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ШШ КД СТРАНИЦА

Репортаж

ТЛЪМИНСКА ЗИМНА
ПАНОРАМА

Заседание на общинската конференция на СЮМ в Димитровград

За по-голямо участие на младите в
обществените процеси на номуната
ф НАПЪЛНО СЕ ПОДКРЕПЯТ СТАНОВИЩАТА
НА 21-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО
ТО НА СЮК И ВСТЪПИТЕЛНОТО И ЗАКЛЮЧИ
ТЕЛНОТО СЛОВО НА ДРУГАРЯ ТИТО.
Тези дни в Димитровград се състоя заседание на Об
щинската конференция на Съюза на Югославската мла
деж. На това събрание, младежите от комуната опреде
лиха становищата си и задачите си по два твърде актуални и важни въпроса: заключенията на Председателст
вото на СЮК на 21-то заседание и развитието на културата и физическата култура в общината.
Младежите от Димитров
градско дават пълна подкре
па на становищата на Пред
седателството на 21-то засе
дание и встъпителното и за
ключителното слово на дру
гаря Тито, Същевременно се
отчита, че в района на об
щината между младежи и
девойки няма явления на на
ционализъм, шовинизъм и
други отрицателни прояви,
или поне ке в такава сте
пен, че да представляват опасност по младежката ор
ганизация. Но това не зна
чи, че младите няма дейно да
се включат и решително да
съдействуват за съсичане в
основи на такива явления в
останалите среди. Младите
стоят решетилено върху пози
; циите на СЮК-и в своята де
йност се ръководят именно
от тях. Всички опити да се
отклонят от тези позиции,
претърпяват провал, защото
младите от комуната се об
явяват за самоуправление
върху демократична основа,
ускорено обществено разви
тие и стопански напредък.
Разбира се, младите тясно
ще се свръжат със Съюза на
комунистите и останалите об
ществено-политически орга
низации и всичкчи проблеми
ще решават съвметно.
Като потвърди високо съз
нание и решителност да се
окаже подкрепа на всичко
прогресивно, общинската ко
нференция се спря и върху
дякои свои слабости. На пър
во място, младежката орга
низация все още не .може да

Симеон Костов
се похвали, че в трудовите
организации действува като
реална сила с необходимата
ефикасност. И не само там.
Добра организираност на
първичните организации ли
псва и в останалите младе
жки среди. Като илюстра
ция, а най-вероятно и после
дида от това, е състоянието
сред учащата се младеж.
Там интересът намалява не
само за работа в Младежка
та организация, но и към ос
специализирани
тапалите
младежки организации. Мо
же би всичко това е и при
чина, че младите недостатъ
чно са включени в самоуправителните и пред
ставителните тела в ко
муната. Оттук и заключе

шс девойка в макси на палто, която, ко
гато го свали, обърна внимание на път
ниците с това, че и през зимните месе
ци не ползва много текстил за обличане. Тя привличаше пътниците и с това,
че елегантно пускаше гъсти кръгове дим
на обърщайки внимание, че близко до
нея седеше майка с малко дете.
Най-сетне шофьорт дойде и след ня
колко минути бяхме пред вратите на
нашата митница. В рейса зацари обичаи
ното мълчание и напрежение. Започна
церимониалът на проверка. Личеше, че
той беше познат на всички пътнлцг; За
това някои събираха паспортите, други
се застъпваха за дисциплина в рейса.
Все с цел по-бързо да се завърши рабо
тата. Влезе и митническият.
— Вие какво имате? — понита той.
— Нищо, два-три комбинизона и
друг личен багаж.
— Вие? — обърна се към бабата.
— Малко фасул, мляко ... отивам
при роднини... С какво да се прикажем...
Пътниците се усмихваха.
— Вие, другарю, нещо дължите на
нас? — се обърна митническият към едии пътник.
БРАТСТВО ■
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нието, че понастоящем тряб
ва да се предприемат спеш
ни мерки за подобряване де
йността въз всички първич
ни организации на младежта.
По въпроса за културата и
физическата култура на мла
дежитз в Димитровград »зче се разисква на повече ме
ста. Това е още едно доказа
телство, че тоя въпрос дей
ствително е станал належащ
и неговото решаване на тър
пи отлагане.
Отново бяха посочени про
блемите, комго пречат за ра
згърщаие на всестранен ку
лтурен и спортен живот
сред младите. Пак се говори
за липса на помещения —
младежки кът, недостатъчен
интерес всред младежите и
за тях. Както и преди, пове
че бяха отчетени размисли,
отколкото факти, но това не
значи, че те не са обосно
вани.
Все пак, през .последните
години младите, особено в
града, могат една значител
на част от проблемите си и
да решат. Защото не винаги
всичко зависи от материал
ни средства. За това свидетелствуват няколко забеле
жителни успехи на култур
ното и спортно поле през ми
налата година: успешното
участие в мКопаонишките
юлски игри”, „Мемориални
ят турнир по малък футбол
„Александър Пейчев — Аца”,
който организираха студен
тите, летният волейболен ту
рнир и пр.
Но до коя степен всичко
казано на заседанието на
Общинската конференция за
културата и спорта ще бъде
осъществено, ще зависи не
само от младеж ИТС, НО II ОТ
останалите, заинтересовани
за богат, пълноценен и всее
трай младежки живот.
Ст. Н.

Той се позамисли и след като видя,
че дългът ис е забравен каза:
— Да, аз съм платил... И показа
квитанцията, с която платил митото за
вещите от преди няколко години.
Иай-сетне беше всичко готово. Рам
пите ос повдигнаха и рейсът бавно се от
прави към българската митница. Съща
та процедура плюс обмяна на пари ни
задържа повече от четирдесст минути.
Никой не се опита да негодува. Служе
бнит-е лица н& двете граници бързо и
внимателно, строго и справедливо изпъл
няваха служебната си дължност, но задължеиията бяха много и времето ми
наваше.
I
Когато напуснахме стрехата на митницата и се отправихме по новия път
към София, часовникът показваше вече
11 часът бългцрско време. Пет часа след
тръгване от Ниш. Около 25 км. скорост
в час. Така близката София ни се оказа
много далечна.
А когато пристигнахме в София по
тънала в мъгла, трудещите се на този
столичен град отдавна вече бяха прека
рали половината от трудовия си ден...

Много трудно през тези зимни дни се пристига
в Тлъмино.
По разбития и каден път автобусът едва се движи с десет километра на час. Затова, когато при
стигнете в тоя, тридесет километра отдалечен от
центъра на общината район, изглежда ви, че е ми
нала цяла вечност.
Въпрос е обаче, още колко години ще трябва
да минат, за да се свърже с по-добър път тоя паси
вен край.
Има тлъминчани, които се скептици. Може би
и оправдано. Те казват, че дори да Имат по-добър
път—• въпрос е дали ще имат по-добри съобщения.
Ето — казват те, — от Долно Тлъмино до Караманица, в дължина от десет километра пътят е асфал
тиран, но пак автобусите не вървят по него. И това
създава недоволствие.
В селищата на тоя район най-трудно е за бол
ните. От време на време в Долно Тлъмино работи
амбулаторията. Но кака до тук да се прехвърлят бо
лните да речем от Назърица, Догашща, Ярешник.
Един планинец от Караманица ни каза, че спо
ред него основното за живота е пътя, осветлението
и водата. За сега обаче в районна нито един от те
зи основни въпроси не е решен. Само със осбствени средства и усилия хората довеждат вода по раз
хвърлените си махали.
Надеждите на населението са в мината Караманица, от чието повторно активизиране очакват
много. Защото и при пробната минна експлоатация,
когато тук работеха и над 60 души от местното на
селение, животът в тоя край бе някък по-динами
чен. С една дума той бе започнал да се преобразува.

Понякога, когато включват агрегата и заблести
лампата в кооперативния дом, тук става шумно и
оживено. Инак е тихо.

на два километра от Тлъмино е Бистър. Обик
новено казват, че то било център на образованието
в района. Отбиваме се в това село,, като минаваме
през два новопостроени моста.
Пътник получава впечатление, че в тази малка
котловина, оградена с високи баири, животът е подинамичен, отколкото в което и да било тлъминско
село. Може би тази привндност създават ученицито в основното училище. А тук учат от всички села
на района.
Това е за сега единственото училище в комуна
та, което се измъчва поради недостиг на помещения, недостатъчна обзаведеност и др. Но вместо то
ва училището разполага с интернат, добре обзаве
ден и организирам. В него квартнруват над 40 уче
ника — от •1ай-отда^е*'С«ште селища.
В сградата на штерната с поместено и районно
то читалище. Книгите, с конто разполага най-много
ги ползват учениците. Напоследък тук има и теле
визор, набавен от общинската културна общност.
В това помещение винаги е оживено: в него се
събират младежите от селото. Четат вестиници, кни
ги, гледат телевизия—
И така прекарват зимните си дни. Но между
тях има малцина, които са решили да останат като
земеделци в селото си. Както и в другите села и
тук младежите сс школуват и напускат домовете
си.
Напускахме селото при първия здрач, когато
шицат започна да стеле тъмната си покривка.
Пътьом срещахме закъснели хора. Прибираха
се. Мнозина яздеха коне.
В колибката — импровизирана спирка на пътя
в село Рикачево — надничаха глави и все още ча
каха автобуса. По тази вечер той бо останал някъ
де из калния и трудно проходим път.
В. Велснов

Б. Николов
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Од кико мину новата госе теливопише. А ич нс беше лъсно.
ако можеше бай Онзи, оно
йяя Джора на стидзаше, ако
Манна молеше, оно дода Ца
на се опиняше.
горе-доле и идеше —
ама с бай Вене, да ме про1астите, се изГшлавише.
мън сс свържу по теливотети
„цък",
принът, а оно
пуца нещо, щукне бай Вене
кико подземи. Уокаю се некикве женетине „ало“, „ало
ама Бел файда. Най-после не
кой им дошъпну да помоле
пощаркуту, она имала специялан теливон, та да Ьи ус
дужи. Жената поче да се опиня, те това, те онова, ама
излезе разумна и и.л помог
ну.

— Епа, айде, добре смо се

събрали, да даде... — поче
байОнзи да наздравля.

— Е-с-е, чех ай бгй Онзи,
кудс си запел! — рипну се
дода Цана. — Не смо на свад
бу, я почни малко по-модер
но...

_ Па нека се чуйе! — Р™
ну сс бай Онзи.
—. Ама и я съм за това
да се чуйе! —• рече Манча.
_ Да се чуйе и да ое знайе
дека смо се збирали за свою
и за свою душицу.
парВД ^ некойи: напрасн^"оГ^аеч^ноорате малко, колко очи да

Заганицу ст»м га доясл
Ре
чс бая Джора, насипа му ча
шуту я му ВУ суну у РУКУту.
— Белепир Манчо и оцът
йе благ! — умеша се дода
Цана, па се заБикоти, изгледа бай Онзи вой шъпну нещо много смешно.

СТЕФАН НИКОЛОВ

СЛАВА

— Ама чекайте човеци,
збрали смо се на славу да
се повесслимо, нс смо на ко
рече Манча,
веренцию
ал!а тека, та сви заБуташе.
—• Добре де — пак по^че
бай Онзи — добре, да поч1ьем тъгай с „добре сте ми
дошли“...

— Брей истина, дека йе
тия човек? — изокаше сви у
йсдън глас.
— Ако йе пошъл че дойде!
— одреза бая Джора.

Тс ти, у това време джамоветс се удрънкаше, сви
нарипашо кока землята се
продзъмби. Отворишс врата
та. а на гьи бай Вене — насмеял се доупти. Види се Бевлия човек, узел си подквасу йош по пут.
Навам — натам, почеше да
еш наздравлюйу, да се пи
тую за това, за онова, за то
гава, за оногава. Почеше исполък, гледаю да чуБ кикво
орати комшията, кво че ка
же тия или ония. Ама кико
се празнейоше чашете, кико
со удрънкаше вилиците и
ложиците и опи почеше све
по-малко да се чуБ йедън
другога, свак да си орати за
свою сметку. V йедън заман
кнга на масуту од пилнщата, прашчннката и ягнпщггата остадоше кошчинЬе, од
баницетс и сладГште трошичНе, кнга Мануше да осечаю
далк у греянуту йе вукнуто
повече шеЬер или ич нема,
дшко се Манча и поче:
— Епа, другари, браБа мо
йн, ред йе да кажемо и некою думу отн йутре че се
чуйе дека смо се збирали.
дека слю славили:
Страннца 8

XV. Награда — кога и как
а) Наградата като
насърчение
Още от. най-стари време
на, откак съществува чове
кът и човешкото общество,
децата за непослушност били наказвани, а- за добро из
пълняване на задълженията
— награждавани.
С течение на времето видът на наградата се меиява
и усъвършенствува. Днес
под „награда" главно се по
дразбира вербална (с думи
изказана благодарност) или
материална (във вид на па
ри подаръци) компенсация
_ признание за добро пове
дение, добре изпълнена за
дача или работа или пък за
постигнат успех.

Задава се въпрос: дали вс
яка награда е възпитателна?
Веднага ще отговорим — не,
не е!

— Дошли смо ти, ама на
кукулевдън! — пак. га засе
че дода Цана. — Кнга смо
ти дошли, кам га бай Вене?

— Аман Манчо, стани! Ти
ко си заредил изгледа по-бъ
рже че дойде од ония свет,
камо ли от Босилевград —
речо бай Онзи.

ученикът в семейството

Без изключение, всяка на
града трябва да преследва
известна цел, да има свое
предназначение и оправда
ние. Като възпитателно сре
дство тя .винаги трябва да
произлиза от работата и по
ведението на детето, за да
насърчи неговата ' дейност,
Инак, ако се дава като „ми
то” — губи възпитателния
си смисъл и значение.

— Е Цано, тя и мода —
кра/ьи Марко и телевизия!
— умеша се и бая Джора.

— Че дойде ама ако йе
дошла струя, та да се стег
не за пут. Или ако путът не
йе завеяло. Или ако автобу
сът ке сс йе батисал. Или...

На тема ■

замажу на бел свет, па те
Би налету у Гациното кико
гладни вълци...
— И у Кин-стаи! — рипну
бай Вене.
— Я не съм ударал сваЬи
пут рабушат, ама ако бейо
ударал. съга на тоягуту да
нема место ни за рабуш по
вече.
— Е-е-е, стига Манчо, сти
га, прекърдаши га. Пак ли
че ни давиш с държавме работе. Я пробай виното — од

Манча се поогледа, надиггал чашу, никой не га слу
ша (ка ли су га и слушали
па!), зину да каже йоще не
що, ама прегълтну и си по
мисли: „а сакайте толкова
работе да им кажем: и за
путищата, и за струюту, и
за работете, и за Ьешефтите...“
Навънка поче да прелати
снежъц ситан-ситан, втори
или трети петли пропояше,
ама никой не Ьи чу.

Дали наградата е възпита
т-елна зависи от повече об
стоятелства. Преди всичко,
кога наградата се дава: да
ли преди завършена работа
или след нея. След това —
за каква работа се дава: да
ли това са ежедневни дома
шни задължения или специ
ални задачи. По-нататък —
във какъв вид се дава на
градата: дали това са благо
дарствени думи, пари или
подаръци. С други думи, ка
кво е нейното съдържание.
И най-сетне — в какво се
състои нейният ефект.
Наградата не смее да бъде
самоцел. Преди всичко тя е
насърчение, одобряване, при
знание за известна положи
телна проява на детето. И
не само това: тя трябва да
задължава детето към още
по-голямо усърдие и заляга-

ПРЕЦ ЮБИЛЕЯ НА ^ДРУГАРЧЕ*

Да се обадят първите
сътрудници
На 10 февруари 1962 годи
на излезна първия брой на
детския вестник „Другарче"
За десет тодини „Другарче”
постигна завидни резултати
и напълно изпълни своята
обществена мисия. Много по
коления ученици записаха

първите свои стихове и раз
кази. Ние забележихме име
ната на първите ученици-сът
рудници
на
„Другарче".
Днес те са двадесетгодишна
младежи. Някои от тях са
завършили образованието си
и вече работят, някои след-

киСдТ™Те^^Р™™АР^Р
ята Аца ^.Братство”0 &о
Паунович 72. Ниш), като на
пишат няколко реда за себе
си; къде живеят, с какво се
занимават, питият ли още и

не към по-добри изпълнения
на възложените задължения.
С други думи: наградата
незна
не бива да се дава по
поводи. В противен

далак?

равнодушно и незаинтересо
вано. Причината е, че става
вое по-уверено, че ще я ш>когато си поиска. 1 акова награждаване е вредно.
Ако вече се дава награда,
даде
тогава трябва да ое
след завършена работа коТвър
гато детето я заслужи.
д-е погрешно е да ое дава пре
ди то да е завършило възло
жената работа, защото, при
лича на подкуп. Така умиш
лено развиваме у детето ко
млогоценност.
на
мплекс
Или, най-меко казано, привикаваме детето на „хляб
без мотика".
Обикновено такава приви
легия имат единачената в
семейството. Те са без кон
куренция. Понеж-е родители
те към тях по неписан закон
прекадено
обикновено са
чувствителни, най-често се
поддават на детските капри
зи и техните егоистични ам
биции. Именно, те просто ги
затрупват с различни неща
—• вещи, пари и играчки —
и преди, и след изпълняване
на задълженията.
Да се привиква детето да
има всичко, значи съзнате
лно или несъзнателно да го
правим иещасто. Във връзка
с това - известният френски
мислител, педагог и фило
соф от 18 век, Жан Жак Ру
со изтъква: „Най-напред ще
иска бастун, който държите
в ръцете си; след туй ще по
иска вашия чаоовник; • тога
ва ще пожелае птичката, ко
ято прехвърква, сетне звез
дата, дето вижда как блес
ти, накратко ще иска всич
ко, което вижда. Как ще му
удоволетворите, когато не
сте Бог?"
Слободан Василев

Поканваме следните дру
гари и другарки да се обад
ят: Славица Петрова, Божица; Любица Аоенова, Димит
ровград; Часлав Милев, Зво
нци: Славко Тончев, Босиле
град; Иван Еленков, Димит
ровград Лиляна Митова, Зво
нци; Иван Крумов, Долна
Невля; Никола Николов, Ди
митровград; Виолета «Коле
ва, Димитровград;
Рангел
Евтов, Клисура; Иван Накев, Босилеград; Славчо Бе
цков, Долна Невля; Златка
Борисова, Горна Лисина;. Ле
нка Иванова, Долна Любата; Арса Тончев, Димитров
град; Цветанка Иванова, До
лна Любата; Денчо Найде
нов, Божица; Китка Нацкюва, Каменица; Асен Христов,
Бистър; Станка Методиева,
Димитровград; Зорица Рангелова. Горна Любата; Вене
лина Антанасова, Димитров
град.
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култура ★ просвета * изкуство * култура + просвета ★ изкуство
Изгледи за културната 1972 година

ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА СЕЛОТО
Тазгодишната дейност на
културния център в Димит
ровград до голяма степен
ще зависи преди всичко от
това какви средства ще бъ
дат отделени за културата
в комуната изобщо. Но в
сравнително богатите и раз
нообразни набелязани култу
рни акции и планове за
1972 година, заслужава вни
мание фактът, че тази годи
на много по-голямо внима
ние ще се отдели за разви
тието на културата на село.
Именно,* предвижда ое ра
здвижване на самодейността
— относно афирмацията на
ство,което в най-чист вид се
е запазило тъкмо на село.
За целта ще се възобнови де
йността на младежките тан
цови и певчески групи, кои
то ще се обърнат с лице към
нашето фолклорно творчес
тво.
От друга страна, в плана
на културно-художественото
дружество при културния

център ще направи повече
гостувания с подбрани прог
рами. От миналогодишните'
гостувания — в Звонци и др.
— се показа, че интерес за
такива гостувания сред гра
жданите от тези райони съ
ществува.
Същевременно, библиоте
ката, която също е в съста
ва на културния център, пре
движда откриване поне на
две районни библиотеки. Ра
збира се, тяхното откриване
зависи изключително колко
средства ще бъдат отделни
и дали ще се осигурят под
ходящи помещения.
Да напомним още, че през
тази
година
и
подвиж
ното кино също ще работи
редовно, и както в предиш
ната, така и в тази, ще бъ
дат дадени общо към 150
кинопредставления. Тази го
дина културният ценътр ще
прояви по-голяма взискател
ност към качеството на фил

Повика ме крило
на птица
Повика ме крило на птица.
И вярвам, че веднъж поне
от селска телеграфна жица
или от синьо висине,
от връх на пееща тръстика
или от мраморна скала
едно крило
и теб повика
на път към ясните била.
И тръгна през поля лазурни,
прегази слънчеви води —
под теб замръкнаха клисури,
над теб осъмваха звезди,
Повика ме крило на птица.
На някой връх и аз ще спра.
Но знай:
във моите зеници —
като във горски езера —
горят звездите, под които
ти стигна само със мечта.
А аз ще стана победител
и ще се върна със звезда!
Борислав ЦЕНОВ

мите, относно тяхното съдър
жание.
Районните прегледи и до
сега са били интересна кул
турно-спортна проява на мла
дожите от село. Минаголоди
шният опит обаче показа, че
трябва да се подобри тяхна
та организация. Ето защо, в
тазгодишния план на култу
рния център специално мяс
то намират районите прегле
ди, относно тяхното устрой
вам е и провеждане.
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА МАА
ДЕЖКАТА СЦЕНА
През последните няколко
години съвсем заглъхна теа
тралната самодейност. Ето
защо, тази година се предви
жда възобновяването на мла
дежката сцена, която има
условия за работа. Разбира
се, и тук са необходими фи
нансови средства, както и
решаване на въпроса с деко
ри, гардероб и пр.
От друга страна, дали мла
дежката сцена действително
ще намери място в младеж
кия културен живот в града
зависи и от съдействието на
димитровградската
гимна
зия, която главно разполага
със силите, относно кадъра.
Според предвижданията в
културния център — тази го
дина младежката сцена тря
бва да изпълни поне две теа
трални представления.
Накрая да напомним още
е факта, че при културния
център редовно ще работи
широкоекранното кино, на
родния университет, култур
но-художественото дружест
во „Иван Караиванов”, фотоклуб и киноклуб. ще
Но, всъщност каква
бъде културната 1972 година
колко представления и дру
ги културни акции щс бъ
дат изпълнени ще определ
ят средствата, относно отбо
рниците при приемането на
бюджета на общината. Понеже културният център все
още е институция, финанси
рането на която е главно от
общинския бюджет.
Ст. Н.

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАГРАДНИЯ
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
НА СПИСАНИЕ «МОСТ»
С цел да подтикне и насърчи творческата дейност
на литературното поле на българската народност редак
ция на списание „Мост“ проведе награден конкурс за раз
каз, новела, стихотворения и литературни есета. На кон
курса участвува сравнително добър брой творци от бъл
гарската народност в Югославия.
Журито в състав: МАРИН МЛАДЕНОВ, председа
тел, ВЛАСТИМИР ВАЦЕВ, и МИЛЕ НИКОЛОВ — прегле
да внимателно пристигналите работи на литературния
конкурс и след обстойно обсъждане взе решение да се
наградят следните творби:
I. РАЗКАЗИ:
Нито един от пристигналите разкази не изпълнява
условията да получи първа награда.
Втора награда получава разказът: „Нишката на
живота“ под шифър „Минзухар“.
Трета награда получиха разказите „Първоток“ под
шифър „Циле 1971“ и „Не може ли без мене“ под шифър
„Дрен 11“.
II. СТИХОТВОРЕНИЯ:
За стихотворение е присъдена само една първа на
града и то на “Философия“ под шифър „Век". За другата
първа награда нито едно от пристигналите стихотворения
не изпълнява нужните художествени качества.
Втора награда получиха стихотворенията „Когато“
под шифър „Илюзии“ и „Не, никога“ под шифър „179191
— 45933“.
С трета награда, която има насърчителен характер,
са наградени вместо две — пет стихотворения: „Утро“
под шифър „Кръстопът“, „Ядрен взрив“ под шифър „Кос
мически язовири”, „Младост“ под шифър „Младост“, „Ти“
под шифър „5157”, „Роден край“ под шифър „Копнеж“.
Жюрито съобщава, че на конкурса не е пристигна
ла нито една новела и нето едно литературно есе.
}

Авторите на наградените творби трябва да се оба
дят на Издателство „Братство“. Както бе определено в
условията на конкурса — авторството си ще докажат с
копие на текста, което авторите трябва да доставят на
редакция на „Мост“ чрез пощата или лично. Това трябва
да направят веднага, за да получат наградите.
Наградените творби ще бъдат поместени в следва
щата книжка на списание „Мост“.

*

НАШ ЛЕКСИКОН
АЛЕГОРИЧЕН ОБРАЗ. — Образ в изобразител
ните изкуства и в художествената литература, който се възприема в преносен смисъл и изразява ня
каква идея. Алегорични образи се срещат във всич
ки литературни видове, но най-често в лириката и
баснята. Те се появили най-рано в народните прика
зки за животни. Човекът, като наблюдава отолнзо
заобикалящите го диви животни, открива в техни
те прояви черти, каквито се срещат в хората. По
степенно в приказките се започва уподобяване на
човешки характери и пводенне с едни или други
жнвотни.ч напр. безмилостният и лаком човек се
уподобява с вълка, глупавият и твърдоглавият — с
упоритото магаре, страхливият — със заека, ковар
шият — със змията, физически силният добряк — с
мечката, трудолюбивият — с пчелата или мравката
и т.и. С течение на времето животните с тези черти
се утвърждават в съзнанието на хората като „ге
рои“. Броят на алегоричните образи в басните не
прекъснато расте. Вземат се образи на само от жпвотинският свят, но и от раститолния. За алегорич
ни образи служат сечива, предмети от домашния
бит и др.
От пародиите ириказкн-баенн алегоричният об
раз преминава в притчите, характерни жанрове за
християнската средновековна литература, а след
това и в личното творчество.

БРАТСТВО ■

14 ЯНУАРИ 1972

Страница 9

И
м

91А

епил^?гТеГноГлошо стоШ

панисваяе

Червен восък върху
бюфета „Асен Балкански
_Отчетена загуба от 140 000 динара
Службата на обществено
то книговодство с пълна по
лкрепа на всички ооществено-политически организации
в града трябва през януари
подробно да прегледа цяло
то стопанисване на бюфета
„Асен Балкански”. Срещу
всички, които са допринесли
бюфета да работи със загу
ба от 140 хиляди динара, ра
збира се, ако се установят
машинации, ще се открие
следствие.
Това е решението на неот
давна състоялото се общо за
седание на предствители «а
обществено-политическите ор
ганизации, общинската скуп
щипа, Съюза по организира
не на физическата култура,
членовете на сегашното уп
равление на футболния клуб
и персонала на бюфета.
Димитър Славов, председа
тел на общинската скупщи
на, във встъпителното си из
казване посочи лошото по
ложение, което вече няколко години се манифестира
в този „спортно”-гостилнича
реки обект. Имайки предвид
загубите, които никой в тоя
момент не може да възвър
не, Славов предложи да се
сложи червен восък върху
вратата на бюфета.
Пълна подкрепа на думите
на председателя даде Миомир Дабетич, председател на
футболния клуб, като приба
ви, че клубът не иска да но
си последиците от лошите
отношения в бюфета, поне
же бюфетът не е в рамките
на футболния клуб.
Най-релефно представи по
ложеиието, владеещо в този
гостилничарски обект, Бори
слав Пешев, хонорарен ка
сиер. Той изтъкна, покрай

другото, че в бюфета владее
отношение на „друг да му
бере грижата”, че бившото
управление не е имало ника
къв контрол и че вече някол
ко месеци дневният пазар
не се предава.
ГРЕХОВЕТЕ НА СТАНКО
АЛЕКСИЧ
Може би това съвещание
нямаше да получи желание
ефект, ако думата не би взел
Горян Велев. Той хвърли све
тлина върху едно положе
ние, чиито последици днес
търпи персоналът на бюфе
та и отделни членове на се
гашното управление. В ед
ночасово изчерпателно изка
зване Велев говори и посочи
как е построен бюфетът. Строежът бил съпровождан
от машинации и тежки зло
употреби. Велев, поиска да
ое проследи как и по кои
начин е продадено бившото
футболно игрище и дали ст
роителното предприятие ,,Гр
адня” коректно е изпълнило
задълженията си. Велев
изказа съмнение в трансакциите, правени между
„Градня и управлението на
спортното дружество, което,
мимоходом да кажем, вече
четири години не съществува.
Най-тежки обвинителни
думи на това заседание бя
ха отправени към
Станко
Алексич, бивш секретар на
футболния клуб, който бе
очертан като лице, най-отго
ворно за всичко, което сега
се случва в бюфета. Според
думите на Горян Велев, Але
ксич по свой почин продал
част от бившото
игрище,
след туй, макар без пълнохчо

щия. подписвал и заверявал
дневните работи, които из
пълнявало строителното пре
дприятие „Градня ■ На Ал
ксич ое приписва, че своево
лио купувал инвентар и во
дил кадрова политика. Кога
то на събранието бе посоче
но, че за построяване на кло
зет са изразходвани 11 хил
яди динара, на всички стана
ясио как средствата са леко прахосвани.
_ Кой е можал да позвали построяването на бюфет,
когато не е имало проект.
— попита Петров и добави,
— Такъв проект няма и
днес.
Илия Петров, председател
на Социалистическия съюз,
като нямекна за отношенията в бюфета, каза, че този
гостилничарски обект сега е
„ма всички и на никой”.
Своето изказване Райко
Зарков, секретар на ОК на
СКС, започна със съмнение
дали Службата на обществе
мото книговодство е в състо
яние да намери всички документи и да посочи истин
ските загуби. Неговото пред
ложение, бюфетът да се зак
рие и да се намерят виновни
ците, бе едногласно прието.
На заседанието стана дума
и за финансиране на спортта. По тоя въпрос ще се про
веде специално заседание.
Почти е сигурно, че най-сет
не томболата ще се изземе
от Сдружението на трудови
те инвалиди и по тоя начин
ще бъде решем проблемът
за осигуряване на средства
за димитровградския спорт.

Една от най-старите
народности в Европа
Край Бискайския залив и
от двете страни на Пиринеи
те са се заселили баските,
една от най-старите народно
сти в Европа. Техните живо
писни селища са пръснати
върху една територия с раз
мери около Ю хиляди кв *м.
Своята страна баските нари
чат Еускади.
Този странен народ извед
нъж се е аклиматизирал в
планините и тесните равни
нни ивици на оискаиското
крайбрежие. Съществуващи
те обяснения относно произ
хода на баските са твърде
противоречиви. Според ед
ни, те са дошли от Русия,
според други — 'от потънала

та Атлантида, а според трети — от Африка и Южна
Америка.
Езикът на баските има ве
че дванадесетхилядна история и е един от
в Европа. За колко баски
може да се говори днес.В
същинска Еускади
живеят
1 7 млн. души, от които 1,5
милиона души в.Испания и
200 хиляди във Франция. Езикът на баските се говори
от още хиляди и хеляди бас
ки прогонени от мизерията
далеч от своята родина. Око
ло 200 хил. души живеят в
Аржентина, У.ругваи и Мек
сико. Емиграцията към Ю,к
на Америка е много по-сил
на сега, отколкото някога.

Броят на
земните бури
44.000
Всяка година на Земята се появяват около
бури с гръм и мълнии. Всяка секунда жителите от раз
личните области на Земята виждат около 100 от тях. Тях
ната средна продължителност е обикновено “!°До часВ тропиците например и високо в планиште на Кавказ
те продължават понякога 12 - 13 часа. На остров Ява
са зарегистрирани най-голям брои в годината — 22(У, а пр
град Богор — дори 322!
глттт йи
В град Сайта Мария, щат Калифорния — САЩ, оу
не
по-често
от
един-два
рите с гръм и мълнии се случват
пъти в годината.
А в Египет те биват всичко един път на 200 години.
Гърмът на такъв вид бури, придружени с гръм и
мълнии, се чува от разстояние на не повече от 25 километра.

Сл. Кръстич

В течение на няколко седмици Волфганг полуСвСТЪТ Н<1 ШПИОНЯЖЛ 411 много покани на приеми, така че твърде бързо
--------------------------------------------——влезна във викокото каирско общество, защото вси
чки считаха, че той е богат и че има „големи за
слуги”.
След два месеца той напълно изпълни начална
та част на своята мисия. Неговите началници в Тел
Авив считаха, че е врехче да се завърна в Европа и
да се потготви за нови задачи.

Таен агент
в Египет

НАУКА * ПРИРОДА * ТЕХНИКА

През следващите няколко месеца Лоц скиташе
•между Мюнхен, Париж и други градове, където аге
нтите на тайната израелска служба имаха свои мре
жи. Към края на „пътешествието” един интересен
предхмет обогати неговия шпионски арсенал. Това
беше .миниатюрен предавател вграден в тока на бо
тушите му за езда. Освен това израелците депони
раха значителна сума пари на текущата сметка на
своя агент в една прочута хмюнхенска банка. С тези
пари Лоц трябваше да купи най-скъпоценни подаръ
ци за новите си приятели в Египет. Това бяха глав
но стерео-електрофони, телевизори, скъпоценни оер
виси — всичко по желанието и вкуса на приятелите
му от Кайро.
На 3 юни 1961 година Лоц замина с влак от
Париж за Мюнхен и точно по врехче на това пъту
ване направи недопустима грешка за един шпионин — влюби се в една русокоса мома. Наричаше
се Влатрауд Нойман. Родена в Германия, Нойман
по-късно емигрирала в САЩ и там родителите си
в град Хайлброн.
Деоет дена по-късно тя го повикал по телефона
в Мюнхен и Сх\ед това прекаораха няколко дни за-

едно, посещавайки най-лукоозни ресторанти, кабарета и театри. Тяхната взаимна любов получаваше
вее по-големи размери и затова Лоц реши да на
руши обичайните за стандарден шпионин норми ка
то покани Валтрауде да го придружава.
Той й обясни твърде мъгливо за своята мисия
в Кайро, но все пате тя с въодушевление прие поканата.
Заедно заминаха за Венеция, а тогава се „разде
лиха”. Волфганг със своите 17 куфари и „фолефагена” се качи на парахода „Аусония“, а Валтрауда
пристигна 11 дни по-късно.
На пристанището в Александрия Лоц бе посре^
щнат като забележителна личност. Един полицей
ски полковник го съпровождаше лично при слиза
нето .му от нарахода, а на посрещането беше и ли
чно генерал Гораб.
— Арати мой Лоц, какво радост че те виждам
отново — извикал той и го прегърнал по египетския
обичай.
С ноншалантно движение на ръката той даде
знак на митничарите да не преглеждат куфарите
на Лоц. Надяваше ое, че в тези куфари се намира
и един магнетофон за него.
Генералът беше избрал за Лоц специален ком
фортен апартамент, в който можеше да живее като
паша. Това бил тристаен апартамент в Замалек на
един остров на Нил, където иначе живее най-висши египетски държавни и военни ръководители.
Когато пристигнаха Валтрауд, той
веднага устрои
прием в нейна част.
(Следва)
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Злободневка-пзродия

ЯСНИ
ОЦЕНКИ
Урежда: Д. Йотов

И

аигвяхозгмоц ‘охаинзни! вувУ из и вузьойн ш
‘и<1Лж внзьайвн 'вхкизииюя •винайояхохихо вх
-вйох илгихвйпеи 'зйЛннон нзйЛхвйахиу аигхвш
само три оценки за едно стихотворение, в което се
говори за пролет, за цветя, за труда на нашия земе
делец. Ето как членовете на комисията (без докачание!) оцениха това стихотворение:
Властимир Вацев:
„Генерално обсервирано този версификатор фа
брикува лиричен продукт, който лугашгово атерира
върху платформа на фрапантност без шокантност,
при една каскада на емоцията, реализирана във фо
куса на тривиално гаранирани етнографски факти“
Марин Младенов:
„Майсторът на тая песенчнца, родена край бре
га на Ерма или в полите на Видлич, сипе върху нас
благодатен дъжд от меки чувства, дадени чрез мно
го мили — близки и далечни — картинчици, от ко
ито леко лъха дъх на босилек и карамфил, на къл
чища и найлон“.
Миле Присойски:
„Творбата, като израз на едно оформено поли
тическо съзнание, носи в себе си елементи на про
гресивна мисъл и като такава служи като мост меж
ду нашите народи и народности, като стъпало към
^по-висока култура, очертана на неотдавнашния Кул
турен конгрес в Крагуевац“.
Драги читатели и драги поети, смятаме, че след
тия оценки (хе-хе!) ще ви бъде по-ясно стихотворе
нието, демек ще разберете за какво става дума, когато го прочетете.
Пишете нови стихове — комисията чака!

Статистика

Съдията: — Вие спече
лихте делото, господин
Хубервинкел.

УТЪНУМО У
ПРАЗНИЦИ
ТАМЪН прекабалиса нову
дойде Божич, па и Стсванов
дън. Па пийетье, па йеден>е.
Децата държи джвъркавица
йош од нову годину. Прейедоше тълсту прасетину, шушенице, горубийе, та не мо
же да се опрайе и дън денъска у школю да иду,^то ма
ни друго. Я и сватат па не
можемо да се истрезнимо,
що каже народ, па благо да
се напийемо. Съставило се
йедно с друго ;— па йсла да
видиш има ли край.

За Божич реши да обико
лим родуту у град. Бабата
ме раздумуйе да не идемо
— чула дека у град не славе
и дека тия адет йоще малко
се задържал по селата. Елем некико Ьу кандардиса.
Ка на Козарицу гледам на
путат станула кола, а народ
развачал по шумйете — тра
>кс церову шум у за празницити — бъдняци.
— Те, бабо, видиш ли кико не славе. За нову годину обърстнше борчетата, а
са че окрасте церакат. У

Чужд хумор В

Ето как майката на ед
во обяснява защо облича
еднакво всичките си деца:

Хубервинкел: — Аз щс

МАТЕМАТИЧНО
ЗАМАСКИРАНЕ
НА ГРЕШКИТЕ.

Когато децата ми бяха

го апелирам.
Съдията: — Вие луд ли
сте.
Хубервинкел: — Не. Искам и апелативният съд
да види, че съм имал пра-

ялллллллллллллля

но многобройно семейст

Драматург към психиа
тър :
— Току що написах пи
есата „Макбст“.
— Но „Макбет“ е на
писана пече от Шехспир.
— Ама че съвпадение,
същото ми казаха и кога
то написах „Хамлет“.

само четири, обличах ги
еднакво,

за да не загубя

някое. А( сега — продъл
жава

тя, като поглежда

деветте си питомци —- ги
обличам еднакво, за

да

зная кос ис е от моите.

'

•

сваку ижу у град квечеру
че гърми.
Свърнумо най-напред при
? кумбвети. Они одавна су се
преселили при сина си у
град, и дълйе године несмо
,се вицевали. Знам й дека
му йе синат са големъц и
дека за бъднш вечер нема
да седимо на сламу, ама за
йедегье и пийенье че има. Улеземо, а они тамън режу
колачат с паруту. Диже се
кумат поздравимо се, исцеливамо се по ссдемо и нийе
на паралийуту. Гледам све
си има ко за бъднщ вечер.
Напрайила си кумицата и
баницу с йисало зел>е и ком
пот од* вочйе, кравайци —
све ко що си йе адет. Пресе
че кумат колачат, бабата си
пну винце прекърстим| се
сви, благословимо, а кумчето
ли йе на пост несте да се
кърсти, ама никой ги и не
кара. Разломи кумат колачат, остай преди свакога ко
мат да видимо куде йе пара
та. Она се па баш паде на
кумчето.
— Пара на пару иде — ре
че кумат, благословимо йош
йеднуш па ка се върл>имо на
жешку рейию и Йисало зел>е. Младият кум се натепа
убаво баницу с Йисало зел>е
и саде дума: я не славим, ама това млого обичем йош
ко дете. Кумицата изнесе шу
шенице и вино, расцървимо
се сви па ка ударимо у йедно пояьье у. йедне, целивйе,
кока несмо се виджевалй
сто године.
— Я не веруйем V бога —
рече кумчето у некой заман,
ама па брате мили ка су си
убаве теквея славе. Отсъга
че идем и п куде има славе,
па ако сам си комунист. А
и що па да не идем, орати
си сам, ка сви иду кришом.
А със здравийе до другу
славу,
Манча с.р.

Един селянин дошъл за
Пръв път в града от дале
чно планинско село и тръ
гнал по магазините. На
щанда с пижами се спрял
учуден и попитал що за
дрехи е това.

— Това са пижами, г-не
Обличат се нощно време.
Искате ли една?
— О, не —- отговорил
аз нощно
селянинът,
време спя и не излизам
никъде.
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^ Битът на нашенско — обичаи, носии, народно
творчество и пр. представляват неизчерпаемо съкровшце, в което за съжаление етнографите не са
хвърлили дълбок поглед. Поне не до такава степен,
каквато той заслужава.
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Децата от Димитров
град на Нова година
приеха много подаръци
и благопожелания,обаче децата на служите
лите от Дома на народ
ното здраве приеха по
даръците "лично" от
Дядо Цраз.С него на
правиха и тази снимка
за спомен.
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