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|! КОГАТО НИЕ, ДНЕС, ГЛЕДАМО ПОЛОЖЕНИЕТО В НАШАТА СТРАНА, И НА ПЪРВО МЯСТО В СЪЮЗА

|, НА КОМУНИСТИТЕ, БИХ ИСКАЛ ТУК ДА КАЖА, ЧЕ ДНЕС В СВЕТА ВСИЧКИ ОТРИЦАТЕЛНИ, РЕАКЦИ-

ОННИ И АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИ СИЛИ, ВРАГОВЕТЕ НА НАШЕТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
;, ВСЕ ПО-ГЛАСНО НИ ПРЕДСКАЗАВАТ НЯКАКВИ КРИЗИ В НАШАТА СТРАНА. АЗ СЪМ НА МНЕНИЕ,

(| А МИСЛЯ ЧЕ И ВИЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТОВА, ЧЕ ЗА НЯКАКВА КРЩД НА НАШАТА ДЪРЖАВА НЕ МОЖЕ

И ДУМА ДА СТАВА. МОЖЕ ДА СЕ ГОВОРИ ЗА ДОСЕГАШНИ СЛАБОСТИ В РЕДОВЕТЕ НА СЪЮЗА НА 
МУНИСТИТЕ, ОСОБЕНО В ИЗПЪЛНЯВАНЕТО НА

»УУУЧА/Ч/УУ\Л/УУ ,

Сурдулица

ко-
РЕШЕНИЯТА НА ДЕВЕТИЯ КОНГРЕС. (ТИТО)

Ерятстйо ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА ЩЕ 
ЗАСЕДАВА НА 31 ЯНУАРИ

Председателството на Об
щинската скупщина в Сур
дулица взе решение редовна 
сесия на Скупщтината да се 
проведе на 31 януари.

На това заседание ще се 
разглеждат две информации 
на Общественото счетовод
ство за ликвидността в сто
панството и извънстопански 
те дейности през 1971. г. Ще 
се приеме и генерален гра

доустройствен план за Сур
дулица с конкретното реше
ние за самия център на гра
да. Предмет на разискване 
на ОС ще бъде и информа
цията за явления на коруп
ция, мито и криминал в об
ластта на стопанството в. Су 
рдулишката община и отче
ти за работата на Общин
ския съд и общинската про
куратура.
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ВТОРАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПРЕЛОМ В РЕФОРМАТА НА СВ
На 25 и 26 януари в Белград бе проведена Втора кон

ференция на Съюза на югославските комунисти. Тя се 
провежда след няколкомесечни интензивни подготовки 
и разисквания в организациите на Съюза на комунистите. 
Подготовките за Втората конференция всъщнсот започна 
ха през април миналата година, на XVII заседание на 
Председателството на СЮК. Тогава бе взето решение 
конференцията да обсъди някои съществени въпроси на 
СЮК и отношенията в него. Обаче 21 заседание на Пред
седателството допринесе да се изнамерят съществени от
говори на някои крупни належащи въпроси.

Конференцията откри пре 
дседателят на СЮК Йосип 
Броз Тито. Откривайки Кон 
ференцията той произнесе 
следната реч:

Втората конференция на 
Съюза на югославските ко
мунисти са провежда в пе 
риод, когато в нашата стра 
на все повече се чувствува 
необходимостта Съюзът на 
комунистите наистина 
край да се ангажира по 
чки ония въпроси, 
днес стоят пред нас, а мно
го от тях търсят свои реше 
ния, произлизащи от реше
нията на Деветия конгрес.
Когато ние, днес, гледаме 
положението в нашата стра 
на, и на първо място в Съю
за на комунистите, бих ис
кал тук да кажа, че днес в 
света всички отрицателни,

бърза ръка да изпълняваме, 
но струва ми се главно в дър 
жавната администрация и 
между републиките и феде 
рацията. За голяма част от 
това, което днес даде еле
менти на чуждестранния пе 
чат, който към нас не е бла 
госклон, и който не обича 
ние да се консолидираме, ко 
ито не обичат Югославия 
да бъде здрава и мощна об 
щност, които не обичат на
шата система и социалисти
ческата система, а някои и 
самоуправителната система, 
има вина Съюзът на комуни 
стите. Ако решенията на Де 
ветия конгрес бяха последо
вателно изпълнявани, от Де 
ветия конгрес до днес ние 
не бихме имали слабости в 
стопанството и във всички 
останали обществени дейно
сти, които намериха израз и 
които имаха такива после
дици, че враговете в нашата 
страна дигнаха глава. Към 
нас се гледа всичко през ми
кроскоп, всичко което пра- 
виме и всичко, което е отри 
дателно, разбира се, публи- 
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реакционни и антикомунис
тически сили, враговете на 
нашето социалистическо ра 
звитие все по-главно ни пре 
дсказват някакви кризи в на 
шата страна. Аз съм на мне 
ние, а мисля че и вие сте 
съгласни с това, че за няка 
ква криза на нашата държа 
ва не може и дума да става. 
Може да се говори за досе
гашни слабости в редовете 
на Съюза на комунистите, 
особенно в изпълняването на 
решения на Деветия конгрес. 
Ако днес гледаме задачите, ко 
ито стоят пред тази кс/тфе 
ренция, мисля, че на първо 
място трябва да бъде зада
чата да направим анализ на 
неизпълнените решения от 
Деветия конгрес, каквито 
има много. Започнахме не
що в последния момент на

Й. Б. ТИТО

След първото полугодие

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 

ГИМНАЗИСТИ ПО-СЛАБИ 

ОТ ЛАНИ

до
вей 

които

Въпреки ежегодното нара
стване на материалната и у- 
чебно - техническа база в ди
митровградската гимназия, 
за съжаление, трябва да от
бележим, че вместо прогюр 
цноиалпо да расте успехът, 
то той намалява. Учителите 
и учениците след първото 
полугодие на тази учебна го 
дина са доволни.

Цифрсините данни показ
ват, че от общо 312 ученика 
само 141 ученика (или 45Д8°/о 
са без слаби бележки. Това 
с с 4°/о по-слаб успех от ми
налогодишното полугодие. 
Поради слаб успех трима у- 
чемика са отстранени от по
нататъшно редовно школува 
не. Освен това 27 ученика и: 
маг по шест и повече слаби 
бележки, или пресметнато в 
проценти — на всеки гимна 
зист „се пада“ по 1,78% сла
ба бележка.

Тези отрицателни показа
тели принудиха учителският 
съвет на гимназията, по-об- 
стойно да разгледа и обсъди 
причините за слабия успех. 
Като се прие заключение, че 
вината не може само да бъ
де при учениците, ио че са 
виновни и други —■ препода
ватели, родители, обществе

на среда и пр., гимназиални 
те учители на поредните си 
няколко събрания в края на 
полугодието, говориха откри 
ха открито върху всички 
пропуски.

УадТЕДИТЕ СА ВИНОВ- ' 
НИ дотолкова; че цякои от 
класните ръководители не 
проявяват, необходим инте
рес за успеха ..на своя клас. 
Също така, немалък брой 
преподаватели имат. неуедна 
квеи критерий при оценява
нето на полугодието и края 
на учебната година, което 
не може да се таксува по- 
инак, но като кампаннйност 
Недостатъчната гъвкавост у 
някои преподаватели да от-, 
лъчат същественото от несъ
щественото,, в инак преоб- 
ширната учебна програма, 
също зле се отрази върху ус 
пеха на" учениците.

СЛАБИЯТ УСПЕХ ПО 
ПРЕДМЕТИ
Най-много слаби беле
жки има по математи
ка — 88, след това по 
физика — 85, по био
логии — 78, по сърбо
хърватски език — 59, 

география —* 41 и пр.
(НА 8 СТР.я

НАЙ - ГОЛЯМАТА СЛЕДВОЕННА 

ПЛЯЧКА В ДИМИТРОВГРАД
фони, грамофони и други те 
хнически стоки, които слсд 
това продавали 
страна.

Главни актьори на плячка 
та били Стратимир Лилич 
и Милорад Стояиович. На
казателни дела са възбудени 
и срещу съпругата на Мило 
рад Радмила, домакиня 
Пирот, като и срещу Йоваи 
Миличевич, часовиичар, съ
що от Пирот. Стойността на 
откраднатите стоки в тран
зитния магазин възлиза 
няколко хиляди динара.

зии в Димитровград, Драго 
люб Ристич, контрольор, Ст 
ратимир Лилич, стрелочник, 
Слободан Николич, магази- 
нер, Стамен Стаменов, рабо 
тник в магазина, Новко Ма 
нчер, магазииер, Живорад 
Младенович, завеждащ кои 
трола транзитни стоки и 
Слааолюб Йович, митничар 
контрол на транзитни стоки.

Тази група крадци е рабо 
тила заедно няколко 
ни. Те отваряли колети за 
страните от Близкия изток и 
от тях взимали часовници, 
транзистори, накит, магнето

Секрета 
риата на вътрешните работи 
в Пирот заедно с колегите 
си от Димитровград и При 
щина успяха да открият и 
заловят група крадци на ча 
совници, накити и техниче
ски стоки, която голини на 
ред празнила колетите в тра 
нзитния магазин на железо- 

Димитров-

Работниците на
из цялата

от

пътната гара в 
град. На прес конференция 
в Пирот бяха оповестени 
имената на заловените крал

годи
на

ци Милорад Стояиович, ма- 
газинер в транзитния мага- (НА 5 СТР.)



Въашно-
политически
портрет

стопански отношенияЮгославско-съветски

вйтьт през
елмиидтл

СКЛЮЧИ

1^'
»Енергоинвест« 

голяма сделка със ъьог
' и,,П " долара о.

?г—те и за технологически ре
шения. „Енергоннвест «Де
връща кредит чрездоставки 
на каолин и боксит. С_АРУ .
думи дссетгодишно произ
двтво на новата фабрика е 
вече продадено на с0^- 

Новата фабрика за каолин 
ще ое строи в Зворник а но
вата мина за боксит във Вла 
сеница. Ще се разшири ми
ната в Яйце и Босанска Кру 
па Целокупното производст 
во в трите обекта ще възле
зе на 2 милиона тона годи-

АЗИС
_ Обезпечен съветски кре 

нова фао-дит за строеж на 
рика в Зворник

Тези дни крупното _ пред
приятие „Енергоинвест от 
Сараево сключи в Москва 
със съветска износна фирма 
договор за строеж на нова 
фабрика за каолин, мина на 
боксит и разширяване на две 

Дяла
на 200 ми

ДР КОРЕЯ

ПОС—" К
3 неотдавна бе назначен за югославянски п°“а»и* 

седалището му да се намира
чанин
понеже

тази азийска страна, аи в
Пекин. съществуващи мини. 

та сделка възлиза 
лисна долара. Това е наи-го 

на югославско 
една фирма

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

В ПРАГА се проведе двудневно 
тическия консултативен комитет на
В работата на комитета участвуваха пъРВИТепяяителства.
„а партиите и министър-председателите на правителств^
та СССР, Плоша, Чехословакия, Германската д Р 
на Република, Унгария, България и Румъния.

ляма сделка 
предприятие с 
от СССР. тт , о

Съветската фирма „Цетме 
тпромекспорт” ще даде кре- 

стойност от 130 милио

на поли-заседание 
Варшавския договор.

секретари

шно.дит в

Съветско - японски отношения

ГРОМИКО В ТОКИОБАНГЛАДЕЖ
на бен- 
в които

НЕАНГАЖИРАНОСТТА е главно тежнение 
Бангладеж. Това са условията, 

те виждат гаранция за запазване своята независимост и 
укрепят смисъла и характера на дългогодишната борба. 
Авами лигата, партия която на изборите спечели Дове
рието на 98°/о от избирателите, с години изтъквала неан 

като своята основна външнополитическа

всена някоигалската държава разглеждане 
още неразрешени въпроси 
между двете страни.

СФРЮ ПРИЗНА БАНГЛА 
АЕЖ

Пребиваването на Андрей 
Громико през миналата сед
мица в Токио и срещите му 
с японски държавници пред
ставляват нова страница 
отношенията между 
Япония. Коментатори изтък
ват, че онова, което е Фран
ция на Запад за Съветския 
съюз, това трябва да бъде 
Япония на Далечния изток. 
Водиха се разговори за стро 

на най-дългия нафтопро- 
вод от Съветския съюз

в
СССР и

гажираността
програма. Съюзния изпълнителен съ

вет на 23 януари т.г. взе ре
шение да признае Народна 
република Бангла Деж. С то 
ва нашата страна се нареж
да между първите 
които признаха 
формираната държава на 
бенгалците —• а която обхва 

на бивш Из

ТУРЦИЯ Новият министър - пред 
Египет е Азис 

•интелектуа-
в коятоВ ЦАРИГРАД е извършена широка рация,

85.000 войници и полицаи. Това било хайка 
Войниците и полицаите пре 

апартамент в Цари- 
са съвсем мършави.

страни,
неотдавна

седател на 
СидкИ, човек 
лец на 51-годишна възраст, 
доктор по технически нау
ки и един от пионерите на 

египетска промиш-

ежа
към

Пацифика. Японците са заин 
тересовани да получават от 
СССР 50 милиона тона нефт 
годишно. Това послужи и за

участвували
против лсвонастроените сили. 
търсили почти всяка къи|а 
град. По всичко личи, че резултатите

и всеки
ща територията 
точен Пакистан.

новата 
леност.

Той произлиза от граж- 
завър-ЕГИПЕТ данско семейство, 

шил е технически студии 
на Каирския университет, 
а 1946 год. отива в Бостон 
и наскоро докторира в Ха 
рвард. През Фаруково вре 

бил професор на Уни

Египет предупредил Съединените американски щати, РвЗШИрЯВвНе Н* ОЕП
че сътрудничеството между двете страни в изнамерането

невъз- ЕВРОПЕЙСКА ДЕСЕТ0РКАна миролюбиви решения на Близкия 
можно. Причина за това е специалният договор между 
САЩ и Израел, според който американско оръжие

Израел и поради доставките на самолети

изток вече е

ме е
верситета в Александрия. 
След Насеровия,
1953 година, става 
ник за енергетика, а 1956 
той е министър в правите
лството на Насър. Оттога
ва той е активен стопан
ски деец и особено се за
нимава с египетския нефт. 
Под негово ръководство са 
построени около 1.000 фаб 
рики в Египет. В трудните 
моменти, след египетското 
поражение във войната с 
Израел, Насър му възлага 
сложна задача да възобно 
ви нефтопроизводството в 
Египет. В това отношение

ще се
с огроменистински гигант 

икономически потенциал. На 
тях отпада 40% от световна-

След петнадесет години на 
съществуване Европейският 
общ пазар, състоящ се досе 
га от шест страни (ГФР, Фра 
нция, Италия, Люксембург, 
Белгия и Холандия) сега се 
увеличи с нови членки: Ан
глия, Дания, Норвегия и Ир
ландия. Икономическите ко 
ментатори изтъкват, че тази 
общност сега представлява

преврат
съвет-

произвежда в 
от типа „фантом".

та търговия.
Остава споменатите държа 

ви, които след дълготрайни 
преговори дойдоха до иконо

ГЪРЦИЯ
СПЕЦИАЛЕН военен съд в Атина осъдил осем гръц- 

младежи на затвор от 1 до 9 години. Те били обвине- 
подметали взревни машини на повече места в сто

сдружение, да на-мическо 
мерят основа и за обща по-ки

ни, че 
лицата на Гърция. литическа позиция.

риканския капитал (САЩ). Световно известни са медни
те залежи. Годишното производство на мед е 350—400.000 
тона, на второ място в света, след САЩ. Не по-малко из
вестна е чилианската силитра. Има големи залежи и на

. Но това богатство не

Страни, за които се говори

ИЛИ злато, железни руди, въглища и др 
отива в полза на Чили, защото 95% от есплоатацията на 
рудните богатства се намира в ръцете на американския 
капитал.

Чили граничи с Аржентина, Боливия и Перу. Има око 
ло 7,5 милиона население. Около 60%

постига успехи както по 
отношение на САЩ, така 
и по отношение на СССР.

Като добър стопански 
деец и политик, той е и- 
мал лична храброст да 
критикува някои положе
ния в политическия и сто
пански живот на Египет, 
дори да отправи критики 
към главните ръководите
ли Сабри, Фавзи, Гома, 
Шарафи и др. Като резул 
тат от такава всестранна 
и реалистична дейност, а 
в светлината на пролетош 
ния съветско-египетски до
говор за приятелство и съ
трудничество и при нали
чие на смисъл на полити
ческите дейци и стана кан 
дидат за министър - пред
седател. Това днес е факт.
Новият министър -

Миналата и тая година една латиноамериканска стра 
на не слиза от колоните на световната преса. Или съоб- 
щава за новите й революционни начинания, или пласира 
сензационални предположения, които нямат връзка с ис
тината, или я обсипва с хули и клевети. В зависимост от 
това какъв е характера тая преса.

Касае за Чили, една ф- средните латиноеамерикански 
крайморска зона от Перу

са место население, 
40% преселници — главно европейци. Почти половина от 
населението се занимава със > селскостопанско производ
ство, но държи само 7,8 на сто от обработваемата земя, 
докато останалата част е имение на едри земевладелци, 
главни култури са: пшеницата, царевицата, ечмикът, ове
сът, оризът, картофите и др. а в животновъдството 
ждат: говеда, овце, свине, коне и др.

Чили има сравнително богата история, която е изпъл 
йена с борби за свобода и самостоятелно господство. Та
зи борба започва след пристигането на Магелан 1520 год. 
когато той открил Чили, където по-късно се настаняват 
европейци — главно испанци. С течение на времето Чили 
става испанска колония. Национална независимост 
лва 1818 година. Обаче с това

държави, която заема тясна 
до крайния юг на южноамериканския континент. До ми
налогодишните президентски избори Чили се числеше 
семейството на либералните латиноамерикаските държа
ви — нито беше на върха на левоориентираните, като Ку
ба, нито пък в реакционно закостенелите, чигито режими 
се държат благодарение на закрилата на САЩ, каквито 
са Никарагва, Хондурас, Еквадор и др. Обаче на прези
дентските избори в Чили спечели социалистът Салвадор 
Аленде, изтъкнат марксист. Това събитие прикова внима
нието и на прогресивни, и на консервативни и реакцио
нни — дали Чили ще стане нова Куба. От тогава с бде- 
ние се следи какво става в Чили. Онези ,които искат да 
я видят като Куба, по пътя на социалистическо строител 
ство, ръкопляскат на всеки неин революционен акт. Но 
не са малко и онези, които са готови да сторят всичко, 
само Чили да не стане нова Куба. Такива са САЩ и те
хните реакционни сателите в Южна Америка. Именно за 
това режимът на Аленде, неговото революционно верую 
и умение, ежедневно се намират пред сериозни опасно
сти както в самата страна, така и от чужбина.

Всъщност какво представлява Чили?
Чили има голямо стратегическо значение за Америка. 

Още по-важне, че Чили е природно богата страна с ру
ди, за чиято експлоатация особено е заинтересуван аме-

отглев

спече
не прекъсва борбата на чи- 

лианския народ за самостоятелно развитие. Главно пое 
пятствие на този път е икономическата зависимост от ^ 
жбина. А колко това влияние е голямо, вижда се и от Ля 
кта, че през 1967 год. американския капитал е имал Т20 
милиона долара капиталовложения.

Един вид от тази борба
пред

седател има изградено ре
алистично чувство, опит в 
контактите с Москва и ре
алистично отношение към 
американските делови 
ра. Важно

движение, в което особено год1,ГродГи^^профТъюзи 
те, Чилийската комунистическа партия, образувала 1921

ни дейци убивани, какъвто актив
тел. Но никога не била 

За силното влияние

хо-
негово качест

во е и това, че той няма 
опасни илюзии, от които 
страдаха някои от предиш 
ните египетски ръководите

е случаят и с нейния основа- 
унищожена.

ли потвръждава и победата на марксиста^а^^р ВАлен 
т.е. пътят към чилианската революция. р Ален

ли.
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кува, а всичко, което е по
ложително твърде рядко се 
вижда на страниците на чу 
ждестранния печат. А аз ми 
сля ако ние направим ана
лиз на нашите успехи, кои
то постигнахме.

нит е функции в най-висши- 
те, средни и други форуми. 
И след това реорганизация 
на партийните организации. 
Трябва да преминем от тези 
масови партийни организа
ции долу към по-малки орга 
низации, които живеят пар 
тиен живот и с живота на 
всичко онова, което ежедне 
вно се случва в тази общно 
ст защото само по такъв на 
чин ще имат възможност да 
участвуват в решаването и 
в своите предприятия и на
всякъде, където се изпълня
ва самоуправление. В грле- 
мите организации от по 400, 
200, 500 и 1000 души отдел
ният комунист не може да 
се прояви. Тук идват некол
цина, които говорят, остана 
лите ръкопляскат или не ръ 
копляскат и с това всичко 
свършва. А тук е най-удобен 
терен за всякакъв етатизъм, 
бюрократизъм или да се пре 
мълчи и да се не изпълни по 
ставената цел.

Следователно, пред 
конференция сега се поста
вя въпроса добре да се орга 
низираме ,добре да разберем 
цялата тежест на направени 
те досега пропуски, да има 
чувство за отговорност 
обикновения член до най-ви 
сшите форуми за всичко, ко 
ето се случва. Преди всичко 
форумите трябва да дават 
пример за изпълнение на ре 
тенията, а обикновените чле 
нове на Съюза на комуниста 
те имат голяма задача и гол 
яма роля да контролират да 
ли тези решения се провеж

дат в дело и да бъдат по-гла 
сни в своите партийни орга 
низации, смело да говорят 
и да не се страхуват от ни 
какви мерки, които би били 
насочени против тях. С една 
дума няма никой право да 
им затваря устата, ако те по 
ложително и градивно кри
тикуват работата на своите 
и стопански дейци, болшин
ството от които са комуни
сти. Те имат право да крита 
куват не само комунистите, 
но и ония които не са кому 
нисти. А ние днес имаме на 
отговорни постове и таки
ва. Значи не само комуни
сти на ръководни постове, 
под контрола на работниче 
ската класа и нейния аван
гард — Съюза на комунис
тите ще трябва да изпълня 
ват задачите. Искам да ка
жа и тук и пред целия свят, 
че крайно с глупаво постоя 
нно да ни приписват някак 
ва наша постоянна криза и 
че всичко ще се разпадне. 
Югославия е мощна общно
ст, Югославия има Съюз 
на комунистите с един ми
лион членове, Югославия 
има Социалистически съюз 
на трудещите се, който има 
огромна маса от шест, се
дем милиона, а да не говоря 
какво още има Югославия. 
Те знаят много добре какво 
имаме. Следователно, това 
е единна общност и не мо
же да се говори за някаква 
криза на нашата обществе
на система. Тя крачи смело 
напред, въпреки всички тру 
дности през които минаваме

благодаре
ние на усилията на нашата 
работническа класа. тогава
ще видим, че тези успехи са 
огромни. Аз по тези въпро
си няма да говоря, за тях ще 
говорят другарите в своите 
доклади, обаче искам, да ка 
жа, че тези успехи би били 
много по-големи ако ние, ко 
мунистате, бяхме на 
си, и ако бяхме 
онова, което заключихме на 
Деветия конгрес. Ние извър 
шихме и стопанска реформа 
и с нея постигнахме крупни 
резултати. Но 
онова, което мислехме, 
ако бяхме се по-инак поста

Ар- в. влахович
ние, а имаме стопански тру 

дности, които съзнаваме, но 
в сравнение с онова, което 
постигнахме и което можем 
да постигнем, ако по-добре 
се организираме, тези труд
ности не са големи. Разби
ра се ние на тази конферен 
ция ще трябва да анализи
раме себе си и всичко оно
ва, което делегатите носят 
от своите среди, посланията, 
които трябав да ни пренесат 
тук и въз основа на това да 
не приемаме решения, които 
би били нещо ново, но да 
повториме по-голямата част 
от решенията на Деветия ко 
нгрес, които трябва да бъдат 
изпълнени е най-кратък 
срок от време до предстоя
щия конгрес. На десетия 
конгрес ние не можем да се 
появим такива, каквито сме 
днес — пред Съюза на кому
нистите като най-съзнателна 
част на работническата кла

са и неен авангард. Ние сме 
длъжни да изпълним това. 
Следователно, тази конфере 
нция има голяма задача пред 
себе си и аз бих искал от
кровено да изнесем всичко 
каквото има, всичко което 
не е добро и ние ръководи 
телите и ония които не са 
ръководители и ония, които 
са дошли отдолу, защото те 
много знаят и нека да го ка 
жат тук. Искам тази конфе 
ренция да има повече успех 
в своята работа.

След това другаря 
предложи да се избере де
лови президиум. След изби
ране на деловия президиум 
конференцията прие днев
ния ред и избра свои делови 
тела.

поста 
•изпълнили

се постигна
но

вили щяхме и тук да пости
гнем по-големи 
колкото ги имаме. Ние по
ставихме пред себе си и це
лта за реформа на Съюза на 
комунистите и тук до днес 
не постигнахме почти нищо 
или твърде малко. Сегашна 
та конференция нека да бъ
де поврат за реформа на Съ 
юза на комунистите, а тази 
реформа се състои в 
съзнателно да 
всички решения, които стоят 
пред нас. Тази реорганиза
ция не е голяма работа. То 
ва е повече техническа ра
бота, това е въпрос на -Из
биране на делегати, т.е. 
кандидатите за изпълнител-

успехи, от-

тази Тито

от

това 
изпълняваме

Доклад за развитието и 
актуалните задачи на Съюза 
път на Изпълнителното бю- 
на комунистите изнесе чле- 
ро на Председателството на 
СЮК Велко Влахович.

на
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общи политически предста- 
вото на решаване, но тря
бва да бъдат инструмент на 
жени и съвместно, а не изо 
върху конто е пренесено пра 
вители на своите общности, 
своите общности, които сру 
лирани всяка за себе си, пр 
яко решават по общи обще 
ствени въпроси чрез самоуп 
равително споразумяване и 
договаряне, а това 
чрез съгласуване на своите 
интереси, чрез превъзмогва 
не на рзаликите в станови
щата, чрез взаимно разбира 
телство и приспособяване.

бходимо е по съответен на
чин да се организират и да 
се свързват помежду си. Ос 
вен инструмент на това тя
хно специфично организира 
не и свързване за тази цел 
трябва да бъдат техните де
легации.

Всички самоуправителни 
общности трябва да избират 
свои делегации, които в най 
широкия смисъл на думата 
са елемент и основа на 
скупщииската система, но 
чието главно действие тряб 
ва да бъде вътре, в тези об
щности. Основна задача на 
делегациите трябва да бъде 
в това, на своите общности 
да улесняват да следят и все 
странно да се запознават с 
всички съществени въпроси 
па обществената политика, а 
особено ония, които са от 
по-голям интерес за тях, обе 
ктивио и точно да преценя
ват веоите интереси в разре 
шаването па тези въпроси, 
на време и активно да се 
включват във всички фази 
на обществените разисква
ния по тях, да утвърждават 
свои становища и да ги съг
ласуват със становищата на 
останалите самоуправителни 
общности иа базата на общ
ите интереси на работниче
ската класа, и-целите на ра
звитието на нашата самоуп 
равителпа социалистическа 
общност.

В тази своя роля и функ
ция делегациите, т.е. долега 
тите не трябва да работят ка 
то напълно опълномощени

Делегатен принцип-основа 

на бъдещата политическа
система демократическа същност на 

политическата система и от 
ношения на пълно национал 
но равноправие, изразяващо 
се в приетите амандмани.

Необходимо е комунисти
те да се застъпят самоуправ 
лснието в общината да се 
установи като политическа 
основа на единна общсстве 
но-политическа система, ко
ето значи, че трудещите се 
и гражданите в основните 
самоуправителни общности 
трябва да бъдат носители на 
всички нрава и задължения 
в ръководенето на обществе 
ните работи. Изхождайки ог 
този принцип трябва да се 
уреждат и функциите на ре 
публиките, покрайнините и 
федерацията.

Общината трябва да има 
материална самостоятелност 
и трудещите се и граждани
те в общината самостоятел
но да утвърждават изворите, 
обема и начина на използ
ване иа средствата за задо
воляване на съвместните и 
общи обществени потреби в 
общината.

значи

дещата роля на работничес
ката класа, в съюз с всич
ки трудови и творчески сили 
на обществото.

Онова, което досега е по
стигнато в развоя на полити 
ческата система върху само
управителни основи потвър
ди, че такава система осво
бождава творческата енер
гия на сдружения труд 
съдсйствува за всестранна и 
съществена демократизация 
на обществените отношения 
и за все по-последоватслно 
обобщаваное иа политиката.

Председателството на СЮК 
публикува материал за 
тическата система на Юго
славия. Заедно с по-рано пуб 
ликувалите становища за ак 
туалните задачи на СЮК и 
за икономическото положе
ние, този материал прелета 
влява основа за заключения 
на Втората конференция на 
СЮК, която започва на 25 
януари. Изтъкваме най-важ
ните положения.

поли

*
Неотдавна приетите конс

титуционни амандмани, от
насящи ое до дефиницията 
на СФРЮ, до функциите на 
федерацията, до правата и 
задълженията на нейните ор 
гани, изразяват необходимос 
тта от единство на нашата 
общност, от по-нататъшно ра 
звитие на самоуправителни 
социалистически отношения, 
както и равноправие на на- 
самоуправителност на репуб 
ликнте, относно покрайни
ните. Това са нови и забеле
жителни придобивки на на
шето революционно разви
тие,. които не могат да се 
слагат под въпросителна. С 
тях съществено развихме ме 
ждунационалинте 
пия върху петннока социалн 
етическа и самоуправнтелна 
основа и допринесохме за 
по-нататъшно проникване на 
самоуправлението в общест 
вената база.

и

*
про МСКонституционните 

ни, които извършаваме пред 
ставляват твърде * значител
на съставка и средство в ра 

целокупната обще

*
промеКонституционните 

ни, които трябва да напра
вим се приобщават, към про 
мените направени с приема 
пето на амандмаиите от два 
десети до четиридесет и вто 
ри и представляват тяхна съ
ществена съставна част. Вто 
рата фаза на промените тр
ябва да осначи решително и 
последовател!ю по-иаиатъш- 
ио провеждане иа онова, ко 
ето съдържат духа и принци 
ните иа амандмаиите 22—42. 
Те тряб ва по-нататък да раз 
вият и укрепят класовата и

мките на 
ствсна акция, насочена към 
пълно осъществяване на иего 
рическата цел на работниче 
ската класа: освобождаване 

труда, на трудещия се из 
на всички отноше

на
граждане

и форми на обществена 
та организация върху тази 
основа. Основната цел и сми 
съл на промените, които из 
вършваме в политическата 
система, са последователно 
оспособяване на демократи
ческа политическа система, 
за пълна афирмация на во

отноше
ния

*
За да могат самуоправите 

лнитс общности наистина да 
ос подготвят за активно уча 

решаването по общи 
те обществени въпроси; нео-
стис в
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бъда по-убедителни. Ка 

да бъде,
аленняма да се забави за да
кво щастие щеше

частникът безплатно па 
инсталациите„Далечният тон“

скоро що разнесе тъмата, 

мъстта и недоверието

}Отговор ако направеше 
ония, които бяха за него, го 

няколко милиона ще- 
намали разходите за

Другарю редактор, гава с 
ше да
електрификация на селото.

написана
Заради пбр^™4НеносттаОР1за 

истинското положение 
вързка с проведения търг за 
изграждане на далскопрр 
вол и мрежа с ниско напре 
жение в Трънско Одоровци, 
а въТвръзка с дописките на 
М. Нейков, под заглавие ,,1о 
кът е още далече , и „Град 
ня" или частниците“, помес
тени в брой 529 и 530 на в-к 
Братство”, ви молим да пуо 

ликувате следния отговор.
Споменатия търг, организи 

ра отбора по електрифика
ция в Трънско Одоровци на 
25. 11. 1971 година стана "
присъствието иа 
ля и секретаря на ОС Дими 

Покрай четирите 
кандидати участвува

ВЪВ Ако статията е 
във основа на „слухове”, как 
авторът не е доловил и ония 
„слухове” и заплахи, които 
идват от общината за прекра

нека остави реална заработ- 
ка не сме против него, ма 
кар че с досегашната си ра- 
бота и постъпки, то с-ъздаде 
недоверие сред хората, 110г №я Не ще и съмнение, и то 

поставения трафопост гаа може да се случи. Вече 
нови ус започват техническите сму- 

ложнения и разноски, а и да щения, но нека знаят, „че да 
• не говорим колцина зарабо

тиха на тази грешка, колко 
труд разсипахме. Ако сгре
шихме веднъж, защо да пра 
вим нова грешка.. ■

Нейков в следващата допи 
констатира и други при

чини, които са довели да се 
сключи договор с частници 

„А иначе се чува и 
Тези, които много на 
работата да се даде 

на частници били малко по 
Частниците им обе

всякакъв вид по- 
на селото зарад този

тяване на„ТоНейков, в статията си 
кът с още далече” между АРУ 
гото пише, че „било нужно 

обмисли дали не е по

мощ
договор и кадрови промени 

комитета по електрифика
да строи трафопостовете по 

цена, а и оега 
с 46,000много висока в- по-скъпо 

бе решено да ос на- 
прави допитване с участни
ците в електрификацията.

заседание 
електрифи- 

27. 11. 1971 година

предлага
динара лобре да се довери електри- 

на вече опитна- решно
селото предизвикафицирането 

та „Градня", тъй като разли 
ката в цената не е голяма , 
п в статията „Градня“ или час 
тниците?”: „иа търга за сел- 

в Т. Одоровци

в
На разширено 

комитета по лечният ток” няма много да 
се забави, наскоро ще разне 
се тъмата; мъстта и недове-

нав кация от ___бе решено далекопровода да
гтпои частника Любомир ската мрежа _л„,тд_
Ранчич. Комисията за склю- само .Градня е представил 
чване на договори, и покрай писмена оферта, базирана на 
това решение, покапи пред- проектосметната документа 
ставители иа „Градня" па цня п изчислена върху еди- 

бе направена малка „пца мерка. Последната це- 
която на иа „Градня" била 196,000 

динара. Конкурентът—част
ник предложил 190,000 дина 
ра но не на базата иа прое
ктосметна документация и 

форма, а устно, 
е”.

рието.
Нямаме претенции, 

сме в състояние да спрем яв
ленията на пристрастност и 
дезинформации в този 
ник, макар че съзнаваме по- 

този отговор,

тровград.
^строителното предприятие 
Градня” в Димитровград. 

То наистина имаше писмена 
оферта, а останалите няма
ха понеже предварително не 

беше представен проек- 
такова условие 
с конкурса. То

нито

ска
вест-които

корекция на сумата, 
бе намалена на 98,000 динара. 
Такава разлика от 34>0(Ю ди- 

комисията не смееше

и казва
друго.
пират следените от 

горното пишем, за да инфор 
мираме правилно обществе
ността за въпросния случай.

им
га нито пък 
е предвидено 
ва беше причината да се от 

искането на предпри 
могат да участву- 

само кандидати, 
писмена офер- 

; и най-доб- 
бяха „Градня”,

нара
да занемари без допитване с 
участниците в електрифика
цията. На събрание от 9. 12. 
1971 година отново се напра 
ви опит за разговор с „Град
ня”, но то отказа. След това 
бе сключен договор с част
ника — Ранчич.

Нека читателите оценят иа 
настолния, дори и зло-

дкупени.в писмена 
Все едно, „пютор

В първата статия се под
чертава, че разликата в це
ната не е голяма, а в друга- 

потвърждава с бройки, 
6.000 динара. Очудва ни

безплатно да им дощавали 
ведат ток в жилището, т.е. да 

направят без пари жили
щна инсталация. Възможно 
е да има и такова нещо. Но 
това може да е само обеща
ние или слух”.

За съжаление тези доводи 
са подкрепени и с евенту

хвърли 
ятието да Драголюб Митич, предсе 

дател на комитета по еле 
ктрификация
Георги Димитров, секре 
тар на комитета по еле
ктрификация

имват в търга 
представили 
та. Най-сериозни 
ри кандидати ' 
с последно предложение от 
19 600 000 стари динара, ка
то даде свой материал, т.е.
11 милиона стари данара без 
материали, Любомир Ранчич, 
електротехник от Ниш, кои 
то предложи сума от 16000000 
динара без материал. Отбо-
т т по електрификация ре- Естествено е,
ши сам да си набави мате- решение ,ще оъде подложено 
риала така че той не влиза на критика от страна на 
в цената за построяване на ония, на които не им влиза 
далекопровода. Според раз- в джоба. Но това не е ни чу 
писанията за публичен търг дио. Не сме ни против обе- 
— работата се дава на оня, ктивната критика, подкрепе- 
който предлага по-малка це на с неверни данни, с какви 
на Имаше мнения тя да се то си служи споменатия жур 
даде на „Градня", като на по нает е за осъда, имаики пре 
сигурен кандидат, ио с оглед двид значението и ролята на 
острите забележки на участ- този вестник за правилното 
циците в електрификацията, информиране иа обществе- 

дадено на „Градня” ността.

та се 
че е

взел тези сведения,откъде е 
Не е трудно да се заключи, 
че са взети „из ръкав или 
че според негова сметка ра- 

незначичтелна, но

шите
употреба на разписанията за 
публичен търг за сметка на 
предприятието и „оправдано 
стта” на критиките за склю
чването на договора.

не

зликата е Събрание на избирателите в Кострошевцидействителност не е така 
малка за бедното население 
от този край. Това потвърж
дават и разискванията на 
участвуващите в електрифи 
кацията — „сигурността на 
предприятието е наистина не 

е наше пред-

в
че такова

Разрешаване на 
локалните проблеми УЩм ч

оспорима, то 
приятие, ние имаме на пред 
вид неговите разходи, но за 
що ние, бедните, сме длъж
ни да го награждаваме с ми 
лиони, както направихме с 
трафопостовете. Нека съгла
сува истинските разноски и

Събранието разгледа лока
лните комунални проблеми 
на селото. Между другото се 
изтъкна, че най-актуални ло 
кални проблеми които тър
сят спешни решения са: еле 
ктрификация на селото и 
адаптация на една част от 
кооперативния дом за кул
турни цели.

Избирателите • критикува
ха ръководствата на обще
ствено - политическите орга 
низации в селото, на мест
ната общност, комитета по 
електрификация и учители
те, че съвсем индиферентно 
са се отнасяли към пробле
мите, въпреки постоянните 
настоявания от населението 
и събранията н аизбиратели

На 23 февруари т.г. се про 
в е де събрание на избирате
лите в с. Кострошевци 
което присъствува председа
теля на Общинската скупщи 
на Йован Петрович.

на

защо е

— Какво можете да изтък
нете?Срещи и разговори

— Сговорността на селото.
партийнатаИнициатора

организация. Жените — 
почти сами изнесоха всички 
работи на плещите си. V нас 
има малко мъже така че те

Добрин и селски димензии те

живее в селото. А в селото 
има 200 семейства, 120 вече 
са подписали договора . . Ще 
подпишат още ...

и ме-чудно сияние, твърдо 
ко същевременно.

— Не вярвах, че народа то 
ва така ще приеме. На пър
вото събрание имаше триста 
души и всички бяха едино- харесва?

Аа душни да се електрифицира
което ме. Разбира се ... Та в село- рия, нито училището, нито 

то има стотина пенсионери
— миньори ... Това говори 
нещо... И така от Звонска 
баня до селото поставихме 
над сто стълба, построихме 
два трафопоста, и ще стро
им още един на стълбове.

Нареждаше Добрин мно
го. Сега работят мрежата с 
низко напрежение на дължи 
на от 12 км. Остава още да 
се снабдят с кабели и тран
сформатори и да ги монти
рат. Надяват ое, че в тяхно- 

век с немарливо отметнат то .оело ще светне на 7 юли 
каскет над набръчканото че тази година. Одоровчани са
ло, иа пръв поглед боязлив, дали за този обект само в

пари около 15 милиона ста
ри динара. Трудодните не 
влизат в тази сметка. Тук 
Добрин махна с ръка-... най 
много е дал Любомир Симов
— 300 хиляди стари динара.
Той е миньор в „Геосонда“ 
в Белград и работи из цяла 
Югославия. Семейството му

ПРЕДИ да поразговаряме 
с Добрин Стоилков, партиен 
работник, член на Съюза на 
бойците, човек, както каза
ха „без когото нищо не ми
нава в селото“ — в Трънско 
Одоровци, още веднъж 
си припомним онова, 
казахме преди ияколко годи 
ни в интерес на континуите- 
та на човешката мисъл и ак 
цип. И Добрин ни припомни 
за това, че неговите съселя
ни построиха сграда на бив
шата община, училищна сгра 
да, пътя Суково — Трънски 
Одоровци, а сега се залови
ли с електрификация на се
лото. Това не е малко и за

копаеха дупки и влачеха стъ 
лбовете. Това да запишеш, 
нека да се знае и за тях. И 
още учителя Станой Петров, 
първия председател на Коми 
тета по електрификация и 
неговия заместник Петър А- 
лексов, сегашния председа
тел-на Местната общност 
Драголюб Митич, директора 
на училището Георги Димит 
ров, секретаря на Комитета 
по електрификация ..

Цялата тази работа 
ршена от пролетта миналата 
година.

— Има ли нещо да не ти
те.

— Нито местната канцела- М. Величков

Ще се строи 

водопровод в 
Клисура — центъре извъ

Мисли се и на телевизори.
В селото има около ДОО 
зистора, но телевизорът 
ва необходимост и в Трън
ско Одоровци. Такива амби
ции идват с тока. Препреда- 
вател се строи на Асеново 
кале...

Местната общност в Клису 
ра предприема мерки 
граждане на водопровод в 
Клисура — център. Вече е 
постигнато споразумение със 
собствениците на 
които се намира извора за 
строеж на 
ната общност

тран
ста- за из-това село ...

А този Добрин Стоилков, 
този нисичек, неугледен чо-

Ш.

имоти в
о

резервоар. Мест- 
се задължава 

да им заплати сума от 5.000 
динара. Във финансирането 
Ще участвуват всички семей 

Клисура-център, кои 
V,™,, 1° вече внасят по 500 дина-

слагат тпчка „ Р Така а с 30°/о от стойността наслагат точка на извършена- в°Аопровода
Общинската 
РАулица.

— Ще има и телевизори 
— каза Добрин, като отново 
се сви в своята скромност и 
гаврътна една ракия в изсъх 
налото гърло.

Обикновените

стеснителен, но ...
Стана дума за електрифи

кацията на Трънско Одоров- 
ци. Добрин като че ли се се 
пиа. Некак си порастна зад 
масата, дълбоките бръчки на 
лицето му ое изтегнаха в бла 
ги неравнини, очите му свет 
наха и занскриха с някакво

Добрин Стоилков

Здравния дом, нито коопера 
цията, нито „Ангропромет“ 
от Пирот досега не са с пръ
ст мръднали да помогнат 
нашата акция. А утре — ще 
искат ток.

ства от

ще участвува и 
скупщина в Су 'та работа.

М. Бакич
М. В.

4 Страница
БРАТСТВО 28 ЯНУАРИ 1972



Из нашите общини * Из нашите общини Из машите общини*

Бабушница — От заседанието на ОК на ССРН Добър старт на „Циле“ пр;з новата
годиннаЗа самоуправление 

но на дело СТРОИ СЕ ЦЕХ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА 

СГЛОБЯЕМИ ЛЕГЛАНа общинската конферен
ция на Социалистическия 
съюз, който се състоя на 20 
януари в Бабушница, ясно 
и гласно ое изтъкна, че зана 
пред по трудовите организа
ции и ведомствата няма да 
се дава път на „проводници
те“ на самоуправление на ду 
ми, а .ще се води борба за 
внедряване на истинско са
моуправление. Тази мисъл 
като основна нишка се пров 
личаше и във встъпителното 
слово на председателя на ОК 
на ССРН Станимир Илич, 
както и в разискванията на 
председателя на Общинска
та скупщина Светомир Нико 
лич, Десимир Джорджевич 
и други.

Според думите на Стани
мир Илич в Бабушнишка ко 
муна има хора, които дейст
вуват разколнически. Тяхна
та дейност се развива пре
димно в различните органи 
и форуми. Под вида на бор
ба за самоуправление неряд
ко се преследват лични инте 
реси и амбиции. Това е и 
причината, - че -много заклю
чения и становища си оста
ват мъртво слово на хартия.

БЕЗ НАЦИОНАЛИСТИ
ЧЕСКИ ЕКСЦЕСИ

меделска кооперация „Един
ство“. Към двадесетина рази 
екващи с призвук на горче- 
вина и гняв говориха за ра
ботата на тази трудова 
ганизация.

ТРУДОВИЯТ колектив на 
фабрика „Циле“ в Димитро
вград беше принуден чрез 
себеотрицание и много пот 
да се бори с неблагоприятни 
те обстоятелства, .които за 
дървообработващата проми
шленост, донесе стопанската 
реформа. Той преотдоля вси 
чки кризи и навлезе в мир
ните води на производстве
ните процеси със съвремен
на технология. Успехите се 
отчитат в признанията от 
страна на деловите хора от 
Бор, Крагусвац, Ниш и дру
ги градове за качествените 
произведения на „Циле“ и 
достъпните за най-широк 
кръг потребители цени.
Във всеки случай в тази свет 
лина трябва да се анализират 
сегашните амбиции на този 
трудов колектив. За тази го
дина е планирано производ
ство на различни класичес
ки и съвременни мебели и 
увеличено производство на 
забавни игри на стойност от 
12.000.000 динара.

Тази година ще премине в 
настоявания до край да се 
усвои производството на ко
мбинирани съвременни стаи, 
които ще се изработват по 
най-съвременен начин. Прав
ят се и усилия да се усвои про 
изводството на новата забав 
на игра „Филтер“.

От особенно значение е ра 
зширяването на мощностите 
на фабриката, която ще про
извежда едно ново произве
дение разглобяемо легло. За 
целта се строи нова произ
водствена хала за която ще 
се инвестират 50.000 динара, 
а за доставка на автоматич
ни машини и други съоръже 
ния
2.000.000 динара. Предварите 
лните изчисления показват, 
че производството в новата 
хала ще увеличи стойността 
на производството с цели 40 
процента. С толкова ще бъде 
увеличена и производително 
стта на труда, защото се пла 
нира това производство да се 
осъществи без увеличение 
на работна ръка.

В Бабушнишка община не 
е имало националистически 
прояви. Тук-таме някои д*а- 
ши завърнали се от работа 
в чужбина правят незначите 
лни изстъпления, но по-го- 
леми такива няма.

— Дадохме пълна и безре
зервна подкрепа на решения 
та на 21-то заседание на Пре 
дседателството на СЮК. Но 
с това няма да свърши на
шата акция. В отворена и 
безпощадна борба ще се про 
тивопоставим на всички яв
ления, които нарушават на
шия интегритет и пречат на 
нашето социалистическо раз 
витне — заяви между друго
то Станимир Илич.

ор-

— Аз предлагам — каза 
Десимир Джорджевич — да 
се предприемат енергични 
мерки, за да укрепне коопе
рацията. Като казвам това, 
имам предвид и сменяване
то на някои отговорни хора 
в „Единство“.. Защото вина
та за неуспеха на коопера
цията е предимно тяхна ви
на.

Славко Стоянович, Трайко 
Спасич, Влайко Чирич и др.
също казаха тежки думи за 
работата на земеделската ко 
операция, а техникът Драго- 
слав Маркович изнесе ня
кои данни за положението й 
като за всичко обвини инте
грацията с пиротски „Сто- 
чар“. Той счита, че „Единст
во“ и „Сточар“ не са напра
вили успешна интеграция, 
по-точно, „Единство“ е в по
дчинено положение и „Сто
чар“ диктува условията... 
По този начин, според него, 
„Единство“ е навлезло в „за
дънена улица“. „Единство“ 
има големи загуби и 
слсд заключителния баланс 
ще види какво ще се прави?

ще се изразходват

НЕЕДИНСТВО В 
„ЕДИНСТВО“

Общинската конференция 
в Бабушница посвети голямо 
внимание на селското 
панство. Тази община е пре
димно земеделска, и затова 
е разбираема тревогата 
хората, зарад неуспеха на зе

едвасто-

Най-голямата следвоенна 

плячна в Димитровград
СРЕДНОСРОЧНИ
ПЕРСПЕКТИВИ

на

Председателят на Общин
ската скупщина в Бабушнн- 
ца Светомир Николич се 
спря върху тезисите за сред- 
носрочното развитие. И пок 
рай това, че почти всички 
села в комуната са електри
фицирани, пътищата са в 
твърде лошо състояние. Ко
муната е с недозравито сел
ско стопанство, слаби съоб
щения и откъснатост от по- 
големите промишлени среди 
ща, слаба здравна и училищ 
на мрежа.

Николич даде пълна под
крепа на инициативата за 
въвеждане на местно само
облагане за благоустройство 
ни акции.

Факти
(ОТ 1 СТР.) стта все по-често поставя въ 

проса: „възможно ли е тази 
група няколко години да ра 
боти безпрепятствено и как 
ви са тези хора, които зае
мат отговорни постове на 
гарата?

Записано е Какво е установено след 
обиска в къщите на крадци
те?■ ■ ■

Актьорите на тази най-го- 
ляма следвоенна плячка в 
Горно Понпшавне и сами не 
знаят колко стоки са откра 
дпали. В колата на Милорад 
Стоянович, са намерени две 
чанти пълни 
транзистори и други 
на стойност от 400.000 
ра. Органите на оекретариа- 
та на вътрешните работи са 
на път да открият и остана 
литс източници на черна 
борса.

По време на обиска в къ
щата па Милорад Стоянович 
са намерени големи .количе 
ства часовници, чужда валу 
та, докато Милорад и съпру 
гага му имат на спестовна 
книжка десетки хиляди ди
нара. Същото е положението 
и с останалите членове па 
тази група, конто притежа
ват собствени къщи, кола, 
квартири и разми техничес
ки стоки. Следствените орга 
ми трябва да утвърдят кон 
техни приятели от Италия 
са изпращали технически 
стоки на железничарите и 
митничарите в Димитров
град. За отбелязване е, че 
изпразнените колети крадци 
те пълнили с хартия, а мит 
ничаритс ги пломбирали и 
изпращали по-нататък.

Отговор на този въпрос 
поискахме от началника на 
гарата в Димитровград Ма
рийко Маринковпч и от пре 
деедателя на синдиката Ра- 
дован Панич. Те казват, че 
заловените железничари 
били примерни на работно
то си място и че против тях 
досега не е имало оплаква
ния. Милорад Стоянович, чи 
гто име най-много се споме
нава в следствието, бил до
ри и член на Работническия 
съвет в Ниш. Обаче факти
те говорят съвсем друго. На 
22 февруари 1968 година от 
транзитния магазин на гра- 
та изчезнал един куфар със 
златен накит, конто в Дими 
тровград пристигнал от Се- 
жана под номер 50—89. За
рад този куфар Милорад от 
говарял пред дисциплинарна 
та комисия на Железничар- 

предпри

На неотдавнашното събра
ние на комунистите от кло
на при Органа на управлени 
ето в Димитровград много 
се подчертаваше, че този па 
ртиен клон не е запознат с 
оценките на Общинския ко
митет за политическото по
ложение в клона.

Председателят на Общин
ската скупщина Димитър 
Славов обясни, че се касае 
до „Оценка на Общинския 
комитет за политическото по 
ложение в Общината“, а не 
в клона.

положението трябва да се 
направи по активите на СК 
и по-специално трябва да се 
направи оценка за положе
нието, явленията и проблеми 
те при органа на управлени 
ето на Общинската скупщи
на, актива в просветата, ко- 
жара „Братство" ... Лошите 
между собни отношения до
принасят и за лошото поли
тическо положение, на пър
во място зарад незачитането 
на законопредписанията и 
слабото функциониране на 
самоуправитслния механи
зъм.

Това са посочените на съб 
раиието оценки. Както се ви 
жда заключенията не са 
„вълшебна пръчка“ за разре 
шаване на проблемите в то
зи партиен клон и след 21 
заседание на Председателст
вото на СЮК. По всичко ли
чи, че комунистите от този 
клон трябва да запретнат ръ 
кави и критически да обсъ
дят положението в собстве
ната си среда, а ако трябва 
и работата на Общинския 
комитет и на всеки отделен

с часовници, 
стоки
ди па са

НЯМА МНОГО 
НАРУШЕНИЯ

Божидар Богаданович, на
чалник СУП в Бабушница 
изтъкна, чс в сравнение с 
миналата година нарушения 
та на обществения ред и 
мира в комуната са в упа
дък. Той подчерта, че орга
ните на вътрешните работи 
с успех се борят и срещу ко
мара, който но едно време 
бс „овладял" някои хора. Не 
колцина дори са и наказани 
от съдията за нарушения. 
Богдаиович каза, чс в Бабу- 
шмишко напоследък има яв
ления на групово хулиган
ство, по заведения и на ули
цата но в последно време те 
зи нарушения намаляват.

Факт е, че клонът не е раз 
глеждал собствените си про 
блеми нито след XIV заседа 

иа ЦК на Сърбия, нитоние
след XXIX заседание на съ
щия форум, което ще рече 
нито след XXI заседание на 
Председателството на СЮК. ско-транспортното 

ятие от Белград и бил нака
зан само с 250 динара, а Же 
'лезничарско-транспортното 
предприятие дало компенса 
ция на притежателя на «ку
фара.

В Оценката на Общинския 
комитет за политическото по. 
ложение в Общината се каз- 

„Само клонът на Съюза 
иа комунистите при органа 
на управлението въпреки за 
дължеиията произлизащи от 
заключенията на Общинска
та конференция, не е напра 
вил, политическа оценка за 

собствената

ва:

Както сме осведомени ко 
лективът на гарата в Дими
тровград през тази седмица 
хце обсъди провинението на 
техните колеги, така че 
очаква, всички актьори 
бъдат изключеше от Съюза 
на комунистите и от трудо 
вата общност.

ръководител доколкото него 
вата дейност не е в съгласие 
с решенията на 21 заседание 
на Председателството и Про 
грамата на Съюза иа комуни 
стите.

Накрая конференцията из
бра Десимир Джорджевич и 
Александър Йончич за деле
гати на Републиканската ко 
нфереиция.

М. Андонов

КАКВО КАЗВАТ НА ДИМИ 
ТРОВГРАДСКАТА ГАРА ЗА 
АКТЬОРИТЕ?

ссположението в 
си среда. В материалите от 
1 април 1970 година се казва 
и следното: „Зарад специфи
чния състав и сложността на

ДП

След първите резултати 
на следствието, обществено-М. Бакич
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нашето земеделие?Каиво става с
царевицата-жълто ЗЛАТО
"" отношение на идеални потре

би за царевицата, са следни
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за производство на «аР®™‘ 
ца (виж. 1961 и 1965 годО-
отхибшина:царевица на ча- От тия данни се
стно стопанство е по-голям идеални вад^и
за 450 кг по хектар от осъще дг в ^публиката, нс^ир^ 
ствения добив от другите со- ца, как знаем, от

=5»=а 1==-”Е-“г1Яяяа?м.™ »3г"-"ир тяя пазлика сравнително тове, т.с. на хпорид
да с низка тя е от значение вици, и подобрение на агро
понеже представлява законо технически “Р0®"1

Ако имахме всички производството. Ония кои 
то са тръгнали по тоя пъ 1, 
реализират и далеч по-голям 

производителни резулта- 
служба

наСтопанското значение 
царевицата е голямо. Тя се 
използва за прехрана 
рата и добитъка, както и за 
производство на редица 
дустриални произведения. 

От нейното зърно и растите- 
й части се произвеж- 

200 изделия. Цареви 
голямо влияние 

стопанство,

.1те: : вижда, чс 
няма никъ-

на хо-
%й«и ■

Щин-
Ш шши

лнит-е т Ук8«Я«Ч,,.й& Ш явИ & %дат към 
цата оказва 
на целокупното

я и наричат „жъл- 
полета“. нашите земляци 

световно из- 
се отглежда в 

. д КАКВО НИЕ

та затова
то злато от зелени 

■ Всяко вложение на цареви- 
подобрено производст- 

с вложения- 
селскостопански

е по-изгод-

(между които са и 
Велин Ризснов) създадоха

Наши специалисти 
Никола Пешев и

хибридна царевица,
България, ССР, САЩ и в други страни

ца, в
во в сравнение 
та в други 
култури, винаги 
на, винаги е на сметка. —

През десетилетието (61 — 
70 г.), според статистически 
данни, производстводимитровградската

мерност. 
площи с хибридна царевица 

бихме
която днесвестна

тия 10 години,през
имали 2913 тона повече царе 

от това бихме полу-
ми

Наша научна 
(специалисти за хибридна ца 
ревица, 
свят!) създаде голямо число 
хибриди, от които е възмож- 

избере оня, който 
най-мно-

ЧАКАМЕ?ти.вица, а
чили 300 тона месо, т.е. изра 
зено в пари, бихме получили 

6 милиона нови динара.
в целияизвестни

на на към
Във всеки случай намаления 
по тоя начин доход не е за

ревица в 
комуна се прояви в следните 
форми и обем (виж табела
та’) Тоя път се спираме са- 

- най-основните въ
проси. Царевицата е важна 
поради това, че заема 30 на 
сто от целокупните обработ
ваеми площи. През разгледа- 

се от

но да се
на дадени условия 
го допада, дори и за планин-

особено кога- 
то става дума за област с ти 
пично земеделски характер, 
при основна ориентировка

подценяване,
Бележкамо върху

ски райони.

Кооперативно семесеп. вич- 
ко мм

авг.апр. май юни ЮЛИМестност
период царевицата

- 3 369 хектара
годишно. От това на площи 
с хибридна царевица отпада 

4,0 на сто, което ще 
годишен ръст на хиб 

е бил 0,4°/о,

ния 
глеждала на 57095901068 100 127Идеални валежи

Средно
многодишно:
Димитровград
Смиловци
Звонци
Каменица
Ниш
Крагуевац 
Нови Сад

Неотдавна Мирко Маноидов, частен^—^про
изводител от Градини сключи със - тапгкте-

Сточар” в Димитровград договор, които е характ 
" какви форми може да се раз-

35645474378 87
93 102
94 118
85 109

56 ция
рен по това, че показва в 
вива кооперация в селскостопанското производство.

Именно, Маноилов имал 50.000 динара на1?пес™®” 
книжка в банката, за които получавал лихва. Неотдавна 
му хрумнала една мисъл: отишъл в банката, взел си па
пите И предложил на кооперацията с нея да сключи дого
вор тези пари да внесе за набавка на комбайн, а коопе
рацията безплатно да прибира неговата реколта и да му 
плаща лихва както и банката. Кооперацията а поела за
дължение да върне парите на Маноилов след пет години.

Това е досега най-голяма кооперативна инвестиция 
на един частен земеделски производител в Димитровгра 
дско. Впрочем за такъв вид сътрудничество произволите 

Димитровградско отдавна проявяват интерес. По 
кооперацията купи три трактора и комбайн. 

Кооперативните трактори сега обработват над 200 хек
тара земя на частници. Миналата есен само в Долни и Го
рни Криводол с комбайн бе прибрана 70 на сто от пше
ницата.

само 
рече че
ридна царевица

други думи 14 ха годиш
но! Такъв темп е незадоволи 
телен, защото, ако се продъ
лжи така, ще ни тряоват 1Ь1) 
години, за да обхванем всп- 
чки царевични площи с хиб 
ридна царевица! В други по 
добни области този ръст е 
5—42 процента годишно (а 
при нас, както казахме — 

0,4 процента?!). Първи 
опити с хибридна царевица 
започнаха в комуната през 
1954 год., а масово почна да 
се отглежда от 1959 на площ 
от 300 ха в кооперация.

44559496082 43549525171 41654635352а с 296413949487049 381414975768654 351325061847351
Знае се, че без добро про

изводство на царевица,
добро животновъдство. 

Ако не подобрим производ
ството на царевица, не ще 
можем дори да замислим по 
добрение на животновъдст
вото, та затова, преди всич
ко, в димитровградската об
щина трябва всички сили да 
се насочат към интензифи
циране на производството 
на тая култура.

Инженер—агроном 
Маноил Маноилов

към животновъдно произво
дство. Не би трябвало поне 
в обществения сектор да се 
върви към намаляване на хи 
бридната царевица.

За такова намаляване на 
хибридна царевица мнозина 
се оправдават с това, че ня
мало достатъчно валежи 
през растителния период на 
царевица. Не подценявайки 
останалите условия за произ 
водство на царевицата, факт 
е, че валежите имат решава
що значение в производство 
то. Валежите в димитровгра 
дско в сравнение с другите 
области, а всичко това по

ня
ма

само
лите от 
този начичн

Данните говорят, че пло
щите с хибридна царевица 
намаляват в тая комуна, а 
■от друга страна добивите от 
нея винаги са по-високи от 
другите сортове, дори и през 
най-неблагоприятни години

За такъв вид кооперация съществува взаимен инте
рес и затова, че в Димитровградско има все повече стар
чески домакинства и които се нуждаят от обработка с 
машини. Такава кооперация и нейните резултати това 
най-добре показват.

М. Бакич

Производство в мц/хаПроизводство в тоновеХектара

частен сектор Всичко частен секторчастен сектор ВсичкоВсичко
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КЪМ ПЪРВИЯ БРОЙС Т О Ч А Р«
Земеделската кооперация „Сточар’ 'Димитров

град, един път в месеца, в последния брой в месеца 
на вестник „Братство”, ще осведомява своите ко- 
оператори-земеделски стопани и останали читате
ли на вестника, за работата на управителните ор
гани на кооперацията, както и за текущите работи 
в производството относящи се за този период. Нека 
да се надявам, че с това ще създадем по-голям ин
терес всред кооператорите за работата на коопера
цията, както и за разширяване на взаимното сътру 
дничество в земеделското производство между ко
операцията и кооператорите сега даваме общи по
казания за създаването на кооперацията и производ 
ствената й мощност.

28 ЯНУАРИ 1972 * БРОЙ 1 * ГОДИНА I

СЪЗДАВАНЕ И ПРОИЗВОДСТВЕНА 

МОЩНОСТ НА КООПЕРАЦИЯТА
Засилените в последно време интегра 

ционни процеси в югославското стопан 
ство, създадоха едри кооперативни и 
държавни земеделски стопански стопан 
ства с висока материална основа и с ну 
жния брой специалисти. Само такива 
земеделски стопанства бяха в състояние 
да издигнат производството на светов
но равнище.

Развитието на земеделието в нашата 
община бе насочено в рамките на обща 
та политика на развитие на югославско 
то стопанство. Съществуващите тогава
шни земеделски кооперации не бяха в 
състояние да следват пътя на развитие 
на Югославското стопанство, поради то 
ва, че те бяха дребни, със слаба мате
риална основа и почти без специалисти.

Црез 1965 година, в района на община 
та бяха шест земеделски кооперации: 
„Сточар” в Каменица, „Победа” в село 
Смиловци, „Нишава“ в гр. Димитров
град, „Борово” в село Барйе, „Поганово” 
в село Поганово и Трънско Одоровци. 
Тези коперации имаха слабо развито 
собствено земеделско производство, ка 
кто и магазини чрез които снабдяваха 
своите коператори със стоки от широко 
потребление. При липса на земеделски 
машини и специалисти, не беше възмо
жно в производството да се внедрят на 
учните постижения 
сока, качествена 
Затова техните произведения трудно на 
мираха място на вътрешния пазар, а за 
външния и дума не ставаше.

тази площ, кооперацията за
плати на общинската скуп
щина сума на стойност от 
три и половина милиона ста 
ри динари. Специалистите 
на кооперациятя изготвиха 
програма за строеж на нуж 
ните обекти. Според тази 
програма, в 1970 и 1971 годи 
на се построиха следните 
обекти:

— Работилница за поправ
ка на с-елско стопанските 
машини

— Навеси за подслон на 
селски стопански машини

— Бензинова станция за 
снабдяване на машините с 
горивен и смазочен матери-

длива тел
— Обезпечи се вода за пи 

ене и текущи нужди
Стойността на тези обек

ти възлиза на 52 милиона 
стари динара. Тези пари бя 
ха отпуснати от стопанската 
банка в Белград — клон Пи 
рот, като кооперацията обе 
зпечи собствени пари в раз 
мер от 30%. Бензиновата 
станция е построена в сътру 
дничество се предприятието 
„ИНА”.

С пълното осъществяване 
на програмата за изгражда
не на стопанския двор, ще 
се създадат условия за пови 
шаване на общата продук
ция на кооперацията и прои 
зводителността на труда.

гаранция за ви- 
и евтина продукция.

Това нещо наложи да се 
тръгне по пътя към създава
не на едри земеделски коопе 
рации, които да разполагат с 
висока материална основа и 
нужни специалисти. За то
зи цел, в началото на 1966 
година, чрез референдум се 
изказаха всички трудещи се 
заети на работа в коперацн 
ята, както и коператори-зе- 
меделски стопани, за обеди 
няване на тогавашните ко
операции в една земеделска

кооперация. И така от тога 
вашните шест земеделски 
кооперации джуджета, се 
роди сегашната земеделска 
кооперация „Сточар" в Ди
митровград.

Земеделската кооперация 
„Сточар” в първите тоднни 
след създаването й, распо- 
лагаше със. следните мощно 
сти за производство:

1. Развитие на основните 
средства по тяхната първо
начална стойност.

Твърде важно е да се на
помни, че болшинство от 
площите са земи, които са 
отчуждени от страна на час 
тиите земеделски стопани а 
в полза на общината — т.е. 
кооперацията. Качеството на 
тези земи е твърде лошо, зе 
мята се числи към последни 
те категории, целейки с то
ва, да частните земеделски 
стопани намалят процента и 
общия кадастрален доход, 
върху който се изчислява и 
плаща данъка. Поради тази 
причина, кооперацията е все 
ка година намалявала площи 
те на ниви, в полза на пас
бищата и ливадите.

Най-голяма площ заемат 
пасбищата, следвани от ли
вадите, горите и пустеощите 
земи. С цел да се съдадат 
условия за машинна обрабо 
тка на земята и осигурят 
високи добиви, всека година 
се обменяват земи с частни 
те земеделски стопани. По 
такъв начин се създадоха 
над 15 блока с площ от 100 
до 400 декара работна земя. 
За да се поспеши работата 
около събиране на земята в 
комплекси, през 1970 и 1971 
година, кооперацията е из
купила ог частни земеделски 
стопани около 800 декара ра 
ботна земя на стойност от 
32 милиона стари динара. 
Чрез покупка и от отчужде 
ни земи от страна на част
ните земеделски стопани, по 
земления фонд на копераци 
ята ежегодно се увеличава 
с около 1000 декара. В един 
от следващите егземпляри 
на вестник Братство ще да- 
дем начина на използване 
па тези земи.

ал
— Ограда на стопанския 

двор с бетонни колове и бо

Дейност на кооперацията 

за подобрение на говедо
въдството

= 100% 
107% 
103% 
116% 
137% 
147%

5.511.063.35 дин.
5.919.467,60 -
5.703.638.33
6.380.641,29
7.535.596,48
8.096.129,24

1966 година —
1967 — —
1968
1969
1970
1971

на основните средства. Това 
нещо говори че кооперация 
та е укрепвала и разширява 
ла своята деятелност.

2. Кооперацията в този пе 
риод е имала следните сел
скостопански машини:

Като вземем стойността на 
в 1966основните средства 

година за базен период 
отношение на следващите 
години виждаме, че с всяка 
измината година 
процентуално

в

За подобрение на говедо
въдството в района на об
щинската скупщина, коопе
рацията разполага с една 
креви ферма с добитък от 
монтафоиска порода. Чрез 
нея се осигурява до голяма 
степен снабдяването на гра
да с качествено мляко, а съ 
що така, всички телета го
дни за разплод, не се колят 
а се оставят за по-нататаш- 
на продукция. За расово 
подобрение на добитъка соб 
ственост на частните земеде 
леки стопани, кооперацията 
държи мъжки разплодни би 
ци от монтафоиска порода, 
разпределени така, че да 
обхващат цядата територия 
на общинската. В момента 
ос ползват за разплод 12 би 
ци намираща се по пет в се 
лата Изатовци и Смиловци 
и по едни в селата. Борово и 
Искровци. Това число е не
достатъчно според общия 
брой на кравите, но коопе
рацията прави всичко въз
можно, да се дадат мъжки 
разплодници на частни зе
меделски стопани, конто ще 
ос ползват за разплод в да
дения район. Условията, при 
които се дават разплодници 
те са: за бик до 200 кгр. жи 
во тегло, цената с 12 дина
ра за един килограм, а над 
200 кгр., 11 динари за един

килограм живо тегло. Сума 
та се изплаща на два пъти 
и това, при превземането 
плаща се идната половина, а 
втората половина в срок от 
три месеци. При тези усло 
вия до сега са дадени, как
то по-горе посочихме, три 
бика и това по един в села
та: Височки Одоровци, По
ганово и Долна Невля и Гу 
леновци. Използванието и 
държането на тези разплод
ници е под контрол на зо
отехника от кооперацията и 
общинския инспектор по зе 
меделието.

С цел да се осигурят до
статъчно бици за разплод, 
общинското събрание в Ди
митровград чрез своя фонд 
за подобрение на земедел
ското производство, участву 
ва при доставка на мъжки 
разплодници с един динар 
за всеки килограм живо те
гло.

имаме и 
увеличаване

ВършачкиКомбайниТрактори
92161966 година

1967 7315
113121968 114181969 155241970 .

1971 15524

машинна обработка навото
земята и облекчи труда наОт предните данни вижда 

ме, не се е броя на тракто
рите, вършачките и комбай 
ните увеличавал с всяка из
мината година, а това и ос 
новна задача на кооперация 
та да внедри в производст-

трудещите се.
3. Овцевъдството в перио

да 1966 — 1971 година беле
жи покачване и 
не на броя на овцете и това:

5. Стопанския двор па ко 
операцията.иамалява-

Зсмсделските машини, с 
които разполага кооперация 
та се намират, една част а 
с Каменица, а останалите в 
Смиловци и Димитровград. 
Поддържането и нужните оп 
равки на същите ставаха от 
машинната работилница, ко 
ято сс поместваше до тази 
година, в самия град и раз- 

ха с 94.255 декара обща полагаше с дворно място от
земя, съдържаща се в 11.4Ш { т квйдратни места. Поме
отделни парцели със среди щенията, в които сс върше- 
големина от 841 квадратни ха ПОПравки иа машините 
метра. На такива дребни па ^яха малки. Това беше една 
рцели машина обработка па 
земята беше Невъзможна, а 
и до колкото се прилагаше, 
тя беше твърде окъпа.

100%
106%

6.613 броя
7.007
5.825
5.216
4.491
5.318

1966 година
1967 88
1968 79
1969 61 Високите изкупвателни це 

ни на едрия добитък, пови
шиха интереса на частните 
земеделски стопани за дър
жане иа расов добитък-така 
търсен на пазара. За това 
се надявам, че сдружените 
сили, на кооперацията и част 
ните земеделоки стопани в 
това отношение, ще дадат 
положителни резултати.

1970 81
1971

виОт предните сведения 
ждаме, че броя на -овците с 
намалявал поради ниските 
цени на вълната, млякото и 

и мемлечните произведения 
сото. В последната година це 

на предните произведе 
увеличиха, а това до- 

увеличаванс броя

но извършване поправките. 
Всичко това постави 
ръководителите на коопера
цията като неотложна зада- 

Площта и структурата иа ча, разрешаване въпроса със 
поземления фонд от 1966 го стопанския двор. За тази 
липа до 1971 година с след- ■ цел, в споразумение с общи

нската скупщина, на коопе ра 
цията сс даде място от 3.200 
от причините за ненавреме 
метра квадратни в района 
на някогашната казарма. За

предните 
ния се 
веде и до 
ня овцете.

4. Поземления фонд. ,
До обединяването на коо

перациите, същите разполага иата:
Урежда: КИРИЛ АПОСТОЛОВ

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
9.862 9.914 9.202 9.047 9.441 9.767
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Декари
Ниви 9.840
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На тема:След първото полугодие
Предучилищно възпитание на децата

Димитровградските гимназисти 
по-слаСи от лани | За възпитанието изобщо

окородителска среща ще се 
състои 'В началото на второ
то полугодие, за да се наме
ри общ език с родителите, 
да се открият семейните при 
чини за неуспеха и да се 
намерят съответни 
средства.

От своя страна учителски
ят колектив прие 
ние, през второто полугодие 

дейност

(Ранно детство — до 3-та година)(ОТ 1 СТР.)
СЛАБИЯТ УСПЕХ ПО 
КЛАСОВЕ
В първи клас от общо 
82 ученика със слаби 
бележки са 50 души 
(60,98°/о). С шест и по
вече слаби бележки са 
15 души.

Въг втори клас от 
82, слаби бележки и- 
мат 38 (46,91°/о). С шест 
К повече — 3.

В трети клас от об
що 76 със слаби са 46 
(60,53°/о) от учениците. 
С шест и повече слаби 
бележки — 7 души.

В четвърти клас от 
общо 73 ученика със 
слаби бележки са 37 
(50,69°/о). С шест и по
вече слаби бележки — 
2 ученика.

ВИНАТА НА УЧЕНИЦИ
ТЕ за слабия успех може да 
се разглежда от две страни:

обективна последица 
на възможностите им и кри
за в интсресованието 
успеха.

По традиция първи клас в 
така наречения „период на 
приспособяване“ трудно сви 
ква с новата обстановка. V- 
чителският колектив 
че без оглед на предходните 
знания, с които идват в гим 
назията, чрез всестранно ан
гажиране много от слабос
тите могат да се заличат. Ра 
збира се, затуй е нужно 
към тях да се приложи осо
бен третман. А това не е 
правено.

Но, от друга страна гимна 
зистите са недостатъчно дей 
ни и амбициозни. Дори и от 
личник, когато получи сла
ба бележка, се утешава, че 
съученикът му, също отлич
ник, получил слаба бележка 
Липсва дух на съревнование 
и стремеж да се 
по-,добър успех.

В тази насока особено ли
псва помощта на младежка
та организация и училищна 
та общност. Между тези ор
ганизации и учителския ко
лектив не са установени от
ношенията на взаимно дове
рие — основа за плодно съ
трудничество.

И, разбира се, учениците 
се задоволяват с много мал
ко знания, интересът им е 
ограничен. Не разширяват 
познанията си, а най-често 
учат кампанийно 
срока, полугодието или пред 
края на учебната година.

Духовното равновесие на 
детето зависи от силата и 
връзката на чувствата на 
родителите спрямо него. На 
виците, които получава в се 
мейството от най-ранни дни 
съпътствуват го през целия 
живот. Следователно, в оне
зи семейства, където отноше 
нията са добри, където

хармония и разбиратсл-

. Откак съществува човекът 
и човешкото общество, съ
ществува и възпитанието. За 

може да се говори са* 
мо конкретно, в общество
то а никак абстрактно — из 

Съвсем, е

целебникато
негоим за

заклдоче- вън обществото, 
естествено, че отхранвансто 
и отглеждането нр децата, 
т.е. тяхното възпитание, пър 
во става в най-близката сре 
да, т.е. в семейството.

Първата година в живота 
най-

извънучилищната
да не се ограничи само на 
интересуващите се за опре
делен предмет или област, 
ученици, а да ангажират и 
слабите, та по тоя начин им 
се дадат и допълнят знания
та. Същевременно, от клас
ните ръководители ще 
исква по-голяма дейност, а 
също така ще се работи и 
върху подобряване на мате
риално - техническата база 
на училището. Най-вероятно, 
през второто полугодие ще 
започне да работи и кабинет 
по езиците, с което оконча
телно се разреши въпросът 
за кабинетно обучение в ги-

вла-
счита, дее

ство, относно където грижа
та на съпрузите за възпита
нието на децата е еднаква, 

резултатите са добри.
Тъй като става дума за въ

зпитание, трябва да изтък
нем още едно правило, ^ме 
нно, всеки родител трябва 
добре да познава своето де
те и да уважава законности 
те на неговото развитие, за 
да има успех в тоя процес 
на формиране личността на 
малчугана.

на детето представлява 
интензивният Период на леи 

Това
там и

хофизичсско развцтие. 
е период на най-бързи и най- 
дълбоки промени, време, ко 

младото същество

се из-

на-
гато на 
трябва да се окаже най-це
лесъобразна педагогическо- 
медицинска и , хигиенична 
помощ и грижи. Ролята 
майката в първите 
по отношение на физическо 
то отглеждане, е незамени
ма. На периода ранно детст
во — до третата грдина, ко
гато се полага основата за 
целокупното развитие на де
тето, трябва да се отдели осо 
бено внимание. Специалис
тите твърдят, че при детето, 
ако не се възпита правилно 
до петата година, рдва до за 
стой, стагниране ц деформа
ции в развитието му.

Поставя се въпрос: вредно

на
Незавидният успех прину- 

към
месеци,

преподавателите 
края на полугодието да про
ведат учителското - учениче 
ска среща, на която бяха ра
згледани бележките. Учител-

ди
Може ,накрая, да кажем, 

че периодът на ранното дет
ство е времето, когато деца 
та в първата година разви
ват сетивата (за вкус, темпе 
ратура, пипане и др.), 
втората 
ръцете (хващане, изправяне 
на крака, разпознаване 
именуване на предметите) с 
една дума, детето в крал на 
втората година узнава кой 
какво прави" и какво се „ра 
боти" с предметите. На де
тето, значи, в тази степен на 
развитие „стават ясни отно

мназията.
постигне Ст. Николов

във

„Всички на сняг“ подвижност на

и
26. 2. т.г. до 1. 3. т.г. вклю
чително. И тази група ще 
бъде съставена само от уче 
ници от Сурдулица.

Участниците в акцията са 
настанени в осмогодишното 
училище „Ратко Павлович- 
Чичко" на Власина Рид. Па
нсиона за един ден струва 
25 дин. от които 10 дин. пла 
щат учениците, а останала
та сума СОФК.

Съюзът на организациите 
за физическа -култура орга
низира акция „ВСИЧКИ НА 
СНЯГ“ за учащата се мла
деж. В две етапи от по 7 
дни на ВЛАСИНА ще преби
вават по 60 младежи и девой 
ки от Селскостопанското у- 
чилнще и осемгодишното у- 
чилище от Сурдулица. 
Втората група от 60 младе
жи и девойки ще зимува от

ли влияе върху развоя на де 
тсто, ако майката през пър
вата година на живота му 
се отдалечи от него за по- 
дълго време. Безспорно, че 
се отразява, понеже трудно 
някой може да замени май
ката, когато нейната помощ 
е най-нужна. Бащината не
заинтересованост за пробле-

шенията на предметите в 
природата“. През втората го 
дина, значи, детето ходи, 
употребява речник, който 
само родителите разбцрат, 
получават основни навици 
по самообслужване (само 
сваля чорапите и обувките, 
без помощ яде с лъжица и 
под.). Както се вижда, вто
рата, а особено третата го
дина е посветена на говора 
на детето. Говорът на роди
теля трябва да бъде прави- 
лан и без петелчене, понеже 
детето само по тоя начин се 
учи правилно да говори.

Слободан Василев

пред

Срещи и разговори тири български народни хо
ра, Придружава ме орке
стър. мите на развоя на детето и 

отсъствието на неговата по
мощ, също оставя незаличи
ми следи в детската психи
ка. Правило е: акр родител
ят не се приближи към дете 
то веднага след неговато ра 
ждане трудно ще може да 
направи това по-късно. Той 
за него остава чужденец.

ЮГОСЛАВСКАТА ПУБЛИКА Е ТОПЛА 
И СЪРДЕЧНА

Накрая, при раздялата, 
Ибро Лолов изрази желание 
то си отново да дойде, защо- 
то срещите му с югославска 
та публика винаги са прият
но съб.птие в живота му.Неотдавна в Ниш пребива 

ва популярният български 
акордеонист — изпълнител 
на народни хора Ибро Ло
лов. Завръщаше се от Бел- 
лград на път за България. 
Късото му отбиване в Радио 
—Ниш използвахме за разго 
вор.

Теодора Николова

Мястото и ролята на Народноосвободителната борба 
в Югославия през Втората световна войнаКаза ни, че твърде често 

гостува със своя оркестър в 
Югославия и навсякъде из 
страната го посрещат радуш 
но. Нашата публика го прие 
ма топло и сърдечно. И с у- 
доволствие би гостувал отно 
во, ако му се удаде възмож
ност.

Л свободителната борба и 
у социалистическата рево 

волюция на народите в 
Югославия заема 

от изтъкнати места в съвре
менната световна историогра 
фия. Политическата 
на история, както и остана
лите обществени науки, са 
отдали високо признание на 
борбата на югославските на 
роди във Втората световна 
война. Обаче все още 
кива, дори и между най-из- 
тъкнатите световно известни 
учени, които вероятно неос
ведомени, не са схванали съ
щността, формата и характе 
ра на нашата народноосвобо 
дителна борба и нейния при 
нос към общата победа над 
антихитлериската коалиция 
и нацифашизма. Макар че 
народноосвободителната бор 
ба, както по броя на 
твуващите маси. по размери 
те на военните операции и 
изобщо борбите, които 
дили, по структурата, харак 
тера и системата на общест 
вено-политическите организа 
ции, както и по същността на

революционното 
на дотогавашните форми на 
буржоазната власт, така и 
по своето международна зна

сменяване кратично движение, 
в условията на окупация и 
оороа за национално- освобо 
ждение водеше решителна 
борба за социално преобра- 
зувание„ за обществена 
ционална афирмация, .. 
ноосвободителната борб 
формата

което

едноИбро Лолов
чение — представлява инте
грални част на общата съю
зническа война и антихитле- 
ровската коалиция изобщо. 
Обаче в своите

весен изпълнител — акорде
онист в НР България стари
ят Лолов.

— Тъй да се каже, цялото 
ни семейството е музикално. 
И моят брат също свири на 
акордеон.

— Участвували ли сте 
някой международен фести
вал на народна музика?

— Да, участвувах във Вар 
1958 година, а по-късно 

и в Германия 
Там заех първо 
рдеон. Може би ще бъде ин
тересно да кажа и това, че 

фестивал същевремен 
но изпълних класическа, за
бавна и народна музика.

— Дали сте заснели у нас 
някоя плоча?

— Дали сте съпровождали 
югославски изпълнители 
народни песни? — бе един от 
въпросите, които му зададох

и воен- и на
на народ 

а по
си представлява и 

социалистическа революция 
което е единствен и феноме 
налей пример във Втората 

империалистическа

настолния да 
опишат освободителната бо 
рба в Югославия

ме.
— Да, съпровождах. И то 

брой
пълнители, между, които и 
Никола Бадев, Васка Илие
ва, Александър Сариевски, 
Жика Николич, Радмила Ди 
мич, Нада Мамула и други.

— А какво мислите, може 
ли да се състои в Ниш, да 
кажем, Балкански фестивал 
на народна музика имайки 
предвид географското му ме 
стоположенне ?

някои ис
торици й дават характеристи 
ка не на масова народна бо
рба, а като

голям: югославски из- има тана световна
съпротивление 

против окупатора. Народно- 
освободителната борба 
Югославия още с въстание
то си, надмина националните 
рамки и в своето по-нататъ
шно съществувание израст- 
на като значителен фактор 
против антихитлерската 
алиция и съставната част на 
оощосъюзническия фронт, ко 
ито представлявал стратеги
ческа Връзка между източ
ния и африканския, а по-къс 
но и западния фронт. С 
лед на това че между двете 
световни войни, под ръково 
Аството на КПЮ, израстна- 
ло силно революционно-демо

война. Именно 
чини настояваме 
и в най-груби 
ден от 
НОР

по тези при- 
да посочим 

черти да да- 
аспект

шава на
Лайпциг. международен 

в Югославия.
нет2!МТО В Югославия и
неговото прерастване в наро 
дноосвободителна борба за 
водещите сили

място на ако

на тоя
ко-

на оста — Ге 
се явя-— Да, може. И аз с голя

мо удоволствие бих участву
вал на един такъв фестивал, 
доколкото бъда поканен.

— На въпроса, при 
къде е учел да свири на ако 
рдеон Ибро Лолов отговори: 
от баща си, който също е из

рмания и Италия __
ва като един нов фронт, кой 
ТО съществено

учас-

— Да. В Югославия заснех 
повече графонни плочи. По
следната заснех

въздействува- 
на техния военен и стопан
ски потенциал и планиране 
и извеждане на офанзивни 
операции по главните фрон
тове през Втората световна

са вокого и Белград 
през тези дни в продукция-' 
та на Радио-Телевизия Бел
град. На нея се намират че-

в ог-
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Културна мозайка По-дейно превеждане от 

езиците на народностите 

на сърбохърватски езикЯНУАРИ: БОГАТ МЕСЕЦ С КУЛТУРНО- 

ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОГРАМИ
Към края на миналата сед 

мица, по инициатива на Ре
публиканския секретариат 
за култура и образование и 
Дружеството на книгоизда
телствата и книжарците в 
Югославия в Белград се про
веде съвещание с директори 
те на главните белградски 
книгоиздателства и предста
вители на издателствата на 
народности в СР Сърбия. В 
разговорите бе обсъден въпр 
оса за превеждането на про 
изведения от езиците на на
родностите и продажба на 
книги от автори на народно 
стите в белградските книжа 
рници.

В разговорите участвуваха 
Хадие Морина, помощник на 
републиканския секретар за 
култура и образование, Ше- 
фкет Зиманич, директор на 
Дружеството на книгоиздате 
летвата и книжарниците в 
Югославия, Хусеин Ходжич, 
помощник — секретар на 
Републиканската културна 
общност, Драголюб Гаврич, 
съветник в Републиканския 
секретариат, Антоние Исако 
вич, директор на „Просве
та”, Сава Лазаревич, дирек
тор на „Нолит”, представи
тели на „Рилиндия“ от При- 
щина, „Форум“, „Руское сло
во”, „Обзор“, от Нови Сад, 

очаква, понеже центърът все „Либертатеа" от Панчево и 
още не знае с какви средст- „Братство" от Ниш. Конста- 
ва ще разполага през теку- тира се> че прсз штеклия пе 
щата година. риод издателствата на езици

те на народностите са има
ли сравнително богата прево 
даческа продукция от втор- 
чеството на езиците на наро 
дите в Югославия, с което те 
допринасят най-високите ху
дожествени произведения да 
бъдат по-достъпни и на чита 
телите от народностите. Оба 
че през същия период от ези 
ците на народностите съв
сем малко произведения са 
преведени на сърбохърват
ски — само от унгарски и 
нещо от албански, докато от 
творчеството на другите на

родности нищо не е преве
дено.

Директорите на „Просве
та” и „Нолит” заявиха 
причината за това е незави
дното положение на книга
та от домашни автори, осо
бено от недостатъчно извес- 
ните на читателската публи 
ка, както и в слабите финан 
сии на издателствата. Тъй ка 
то Републиканската култур 
на общност ще изкупува от 
500 до 1000 екземпляра 
тиража на всяка преведена 
от езиците на народностите 
книга и ще участвува в хоно 
рарите — занапред се обез
печават

През месец януари на ди
митровградската сцена, в ор 

културния 
център; бяха изпълнени пет 
културно-художествени про 
грами ,на които присъствува 
ха към 2.500 зрители. Освен 
гостуващи състави и друже
ства, на димитровградчани 
се представиха и местните 
самодейци при културния це 
нтър и димитровградските 
училища.
ТРАДИЦИОННАТА НОВОТО 
ДИШНА ПРОГРАМА

В програмата взеха учас
тие членовете на повече се
кции при димитровградска
та гимназия, а между отдел
ни точки бяха изпълнени за 
бавни песни и други музика 
лни точки.

ТЕАТРАЛНОТО

ят на зрителите бе само 220 
души.

Но.това пък не попречи 
на изпълнителите: Гордана 
Йевтович — сопран, член на 
Белградската опера и лауре 
ат на 1-ва награда на УП-то 
югославско състезание на 
младите изпълнители, Джор 
дже Минов — тенор и член 
на Белградската опера, как 
то и Александър Коларевич 
— пиано, твърде успешно да 
изпълнят произведения на 
Моцарт, Дворжак, Хандел, 
Коньович, Доницети и др.

Тази вечер на оперни арии 
бе организирано чрез Музи
калната младеж на Сърбия, 
където членува и Димитров 
градската младеж, съвмест
но с Етнографския музей от 
Пирот и културния център в 
Д1 шитровград.

Богатият репертоар на кул 
турния център за месец яну 
ари идва да потвърди мисъл 
та, че културния център дей 
ствително е намерил място
то си в културния живот на 
града. Разбира се ,както из. 
тъкват в центъра, че подо
бна богата програма през фе 
вруарн едва ли може да се

че
ганизацията на

ПРЕДС
ТАВЛЕНИЕ „СЕКРЕТАРКА 
ТА”, изпълнено на 17 януари 
от членовете на Нишкия на
роден театър: Зорица Стефа- 
нович — Клара, Анкица Цви 
янович — Алма, Стеван Пе- 
трович, — Паул, Будимир 
Стефанович — Ханима и Ни 
кола Васкович — Франц, пре 
дизвика също голям интерес. 
Традиционно верни на теат 
ралните представления рабо 
тниците от „Градня”, „Сво
бода”, „Търгокооп“ и други 
ведомства чрез своите еннди 
кални организации си осигу 
риха билети, така че пиес- 
ката проследиха над 500 ду
ши.

от

и тоя
път предизвика голям инте
рес сред гражданите. Над 
500 души с интерес просле
диха музикално-хумористич
ните намера, някои от които 
предизвикаха истинско въо
душевление. Особено тези 
на злободневни теми бяха бу 
рно приветствувани.
В програмата взеха участие 
изпълнители на народни и 
забавни песни и музикални
ят състав при културния це-

стимулативни усло
вия за по-дейно превеждане 
произведения от езиците на 
народности на сърбохърват
ски език. Постигна се съгла
сие между споменатите бел
градски издателства и изда
телствата на народностите 
да се установят непосредст
вени контакти. Издателства 
та на народностите да пред 
ложат кои произведения от 
тяхната продукция трябва да 
се преведат на сърбохърват
ски и кои хора биха могли 
това да направят. Понеже 
плановете на издателствата 
още не са окончателно офор 
мени, съществуват възмож
ности още тая година извест 
ни произведения от писате
ли на народностите да бъдат 
преведени.

Комедията „Секретарката” 
оправда напълно реномето, с 
което се ползва Нишкия те
атър, а младият артист Сте
ван Петрович беше същинс
ко откровение за любители
те на театралното изкуство 
в Димитровград.

ВЕЧЕР НА СОЛО ПЕСНИ 
И ОПЕРНИ АРИИ бе устро 
ена един ден след гостуване 
то на Нишкия театър. Може 
би това бе причината, че бро

нтър.
ЛИТЕРАТУРНАТА ВЕЧЕР,

която дадоха учениците от 
основното училище „Моша 
Пияде” на 11 януари, всъщно 
ст бе колаж посветен на юго 
славския поет Алекса Шан- 
тич. Програмата бе предназ
начена за ученици и над 500* 
души-ученици чуха твърде 
успешните изпълнения на 
стихове и песни, създадени 
също по стиховете на поета. 
Драмската секция ' изпълни 
фрагменти от пиесата „Ха- 
санагиница", а също бяха из 
пълнени и музикални точки.

ВИКТОРИНА НА ГИМНА 
ЗИСТИТЕ, организирана на 
14 януари, под название „Ко
лко познаваш своя крой” 
предизвика особен интерес 
сред средношколците, а и 
гражданството. Двата отбора 
отмериха силите си, а 350^ври 
тели аплодираха на всеки 
точен отговор.

„Просвета” и „Нолит” ще 
обезпечат в една 
книжарници в центъра 
Белград да се продават про
изведения, които издават из

или двеСт. Н. на

дателевата на народностите.
Постигнатите договори ме 

жду двете големи белград
ски издателства, републикан 
ските културни институции 
и издателствата на народно
стите представляват осъще
ствяване решенията на Кон 
греса на културната акция 
за афирмацня творчеството 
на народностите.

М. Присойски1

изискваше нс само напор на 
разполагаемите сили в стра
ната, но и довеждане и заси 
лване иа същите предназна
чени за главните фронтове. 
Германското командуване за 
Югоизток в началото на ок
томври прехвърли в Югосла 
вия от Франция 342 дивизия, 
а от Гърция 125 пехотен полк 
и 220 артилерийска група. 
Подобно е постъпил и ита
лианският генерален щаб, 
който па 24 юли 1941 година, 
за борбата против партизан
ските части в Черна гора, 
заповядал да се изтегли от 
Албания и засилен да се хвъ 
ли в борбата 14 армейски ко 
рпус.

Цялото това положение 
имало и още как въздейст
вие па водещите германско- 
италиански операции на из
точния, респрсктивно на аф 
ри канския фронт.

Постепенното ангажиране 
па все по-големитс и по-снаб 
дените със съоръжения час
ти, които били необходими 
за военните действия в Ев
ропа и Африка, югославско 
го бойно поле прсрастанало 
в интегрална и стратегичсс- 
ска част иа бошцето на аи 

коалиция
във Втората световна война.

Боголюб Илиев

ЛЕКСИКОН
ще мобилизират народа за 
попълване на своите части. 
Обаче въоръженото въстание 
на народите на Югославия 
из основи осуетява планове 
те на силите на оста. „Зара- 

борбата с 
нра-

война. Първите акции на ю- 
гославските партизански ча 
сти по най-чувствителните и 
най-важните 
точки з аокупатора, го пра
вели несигурен и нерешите
лен в предприемането на мно 
го акции. „Цялото стопанст
во на тази страна, — пише 
немския историк Вишаупт, 
— е под натиска на въстани- 
ческото движение на прогре 
сивния народ. На Дунав се 
появили партизански части, 
които заплашват 
пия воден път, който служи 
като най-важна артерия за 
прекарване на нефт от Румъ 

В такова положение герма 
искага върховна команда се 

със „защитата

ЛИТЕРАТУРНО НАПРАВЛЕНИЕ
Група писатели, близки по идеология и творче

ски метод, в произведенията на конто има общи 
стилови и идейно-художествени белези, обусловени 
от политическите, икономическите и културни осо
бености през определен исторически период. Забеле 
зват се общи или близки теми, еднакви идейни по
зиции, сходни композиционни форми, близки пох
вати за изграждане на образите, използват се също 
така сродни художествено - изобразителни средст
ва и се разработват предимно определени литерату 
рий видове. Единството на литературно-творчески
те приицшш най-често се осъзнава от писателите и 
те го демонстрират със свои теоретически обобще
ния или с литературни манифести, възвестяват съз 
даването на определено литературно направление, 
обявяват названието му и своите идейно-художест
вени позиции. Често литературното направление из 
гражда своя обществена организация, създава систе
ма от принципи, издава печатни органи.

Понятието литературно направление дава въз
можност да се определи мястото и значението на пи 
сателя, да се очертае по-ясно картината на литера
турния живот през епохата, да се долови развитие
то иа литературния процес и неговите дълбоки врь 
зки с действителността.

В историята на литературата са се оформили 
различ ни литературни направления. Един от 
издигат важни принципи на художественото твор
чество, обхващат голям брой писатели, съществуват 
продължително време и оказват силно влияние (на
пример класицизъм, сънтиментплнзъм, романтизъм, 
критически реализъм, и пр.)

стратегически

ди поражението в 
въстаническите банди, 
вителството на НДХ не е в 
състояние да формира и упъ 
ти предвидения корпус на из 
точния фронт”, пише в отче 
та на германския представи 

Загреб, полковник Ка 
ше. Така в самото начало па 
въстанието пропада плана па 
водещите сили на иаци-фа- 
шизма да въвлече югослав- 

във война

тел в
единстве-

ското население 
против Съветския съюз и за 
падните съюзници.задоволила

най-важните обекти, чи
сто запазване е от жизнен ин 

всичко иа Бел-

Окупаторите и домашните 
квислинги били изненадани 
от масовността и организа
цията на народното движе
ние”. Вълнението се разшир 
ягваше из цялата страна. На 
скоро се показа, че на това 
встрометище, старата Евро
па, и то от една и от друга
та страна иа Дрина, нс става 
дума само за локални отде- 

хайдутски банди, а за 
въстаническа бор

на

терес, прели 
град, като столица”.

Още при своите подготов- 
на Съвет-ки за нападение 

ския съюз, върховното кома 
ндуванс на Третия Райх, 
нирвло при окупираните те 
ритории в Югославия да фор 
мира монолитни части, кои
то ще използва в операциите 

източния фронт. С подо 
бни идеи се занасял и ита- 

генерален щаб, ко

пла

тях
ЛНИ
начало на 
ба”, с записал Ернест Виша 
упт. За немското 
комендантство партизанска
та борба в Югославия бе до 

неприятен фронт, който

иа
тихитлсровскатавърховнолпапския 

йто предвиждал, че на анск 
тираните територии в Дал ма 
пия и Словения постепенно ста
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Разбира ос, Че негоДувам-е 
то на тоя преподавател е съ- 

оправдателио. Правил
на об

веем
и заключението

конференция
но е

нащинската 
СЮМ, в което ое казва, че 

иска подобрение нафизическата култура и училищата ако се
култура, НАСЕКОМИТЕ И ЕРАТА НА 

ГОЛЕМИТЕ СКОРОСТИ
физическата 
трябва още от най-ранна въз 
раст — предучшцина 
новното училище Аа

навик за упражня- 
физкултура. И, раз- 

внимание и

Липсват основни обекти и в ос-
' се

показаха, че тънките и иеж- 
крилца на мухите, пе

перудите и водните кончета 
притежават много повече ле 
тателни качества. Заслужава 
нали, да се потрудят учени
те над крилото на насекоми- 

може би ще открие 
_ в историята на ави 

ацията — ерата на фантасти 
чно големите скорости.

Но и птиците няма да ос- 
танат без заслуга в бъдещи- 

През 1912 г. чо- 
по ско-

насажда 
ване на Човекът покори светлина

та опозна трепетите на сър 
най-важни-

чение на Димитровград, 
почти всички останали учи
лища е без необходимата пе 
дагогическа подготовка, да
ва отговор на въпроса.

— Не може физическата 
култура, като предмет, да 
се изравни с останалите пре 
дмети, щом ,тоя предмет слу 
жи за „попълване“ на необ
ходимия брой часове и се 
преподава от неспециалисти 
— заключи той.

вРазглеждайки 
то на физическата култура 

общината, общинската ко 
нференция на Съюза на мла 
дежта в Димитровград кон
статира, че единствено в у- 
чилищата се провежда орга 

живот

състояние- нитс
бира се, повече 
средства да се отделят за 

необходи-
цето, формулира

иа П недостигнати скорости. 
Но все пак той още не е до
ри приближил скоростта на 
мухата...

Скороста на мухата ли... 
как е възможно това? — ще 
попитат мнозина. ЛТУ404

закони, достиг-
I построяването на 

мите терени.
те, което 
нова ера

Заключенията и препоръ
ките са добри. Но дали ще 

зависи колко 
са готови да ги

низиран физкултурен 
Освен редовните часове по 
физическа култура, предви
дени в учебната програма, 
при училищата съществуват 
различни спортни секции и 
дружества: по волейбол, хан 
дбал футбол, спортна стрел
ба и пр.

ое осъществят 
училищата 
превърнат в дело.

например прелита 
час. А един от идеалите на 
инженерите, бръмбарът, ■— 
минава само 5 метра в секу
нда, което прави ни повече, 

по-малко 14 км в час. Чу 
или заблудени хора са

те полети, 
векът ги надмина 
рост на полета, през 141 о 
по височина, през 1924 г. -*• 
по дължина. Но с това не се 

'възможностите на 
Защо-

из-
Ст. Н.

ниНо, както изтъкна един от 
разискващите, дори и в дп- 

училища,
даци
специалистите, щом ни уве- 

някакви иесъществу 
на насеко-

изчерпват
небесните обитатели, 
то изследователите се инте- 

как да направят сво 
машини, своите уреди, 

за движе- 
И до

кожно облекло иПредприятие за обработка на
галантерия „Братство“ — Димитровградмитровградските 

където състоянието е наи-до 
бро, само с почти 50 на сто 
са изпълнени нормите за фи 
зкултурните обекти, предви
дени от закона за учебното 
дело. Единствено в Димитро 

съществува физкулту-

ряват в
валци предимства 
мите!

Ако пък, както постъпват 
учените, прибегнем до помо 
щга иа съизмеримите едини 
ци, ще разберем, че не ние, 

са правите. За един час

кожна
ресуватобявява 

к О Н КУ Р с ите
своите средства

по-икономични.ние
днес конструкторите на лай 
перите и ракетите не могат 
да се похвалят с икономич
ността, с която птиците осъ- 

полет. На 14

вакантни работниЗа попълване на следните 
места:вград

рна зала, а волейоолния, хан 
дбалния и баокетболния те
рени са асфалтирани. В ос
таналите училища някои от 
класните стаи са превърна- 

помещения за физкул-

а те
съвременен самолет прелита 
15 000 пъти дължината на 
своето тяло. А малкият, с 
нищо незабележим бърмбар 
за същото време изминава 1 
милион собствени дължини. 
Да направим тогава с помо 
щта на просто тройно пра
вило една съвсем обикнове- 

сметка. За един час само
летът прелита 1000 км в 
Но ако имаше крилата на 

неговата

1. ШЕФ НЛ СЧЕТОВОДСТВОТО И 
ЕЛЕКТРОТЕХНИК ■ществяват своя

теглото ИЛ—18 напри-кг от
мер отговаря една конска си 
ла на двигателя. За орела то 
ва съотношение е 70, а за щъ 
ркела 135 килограма, 
че летателният механизъм на 
щъркела е десет пъти по-ико 
номичен от летателния меха
низъм и на най-съвършените

Покрай общите кандидатите следва да изпълня
ват и следните условия:

I. Кандидатите за шеф на счетоводството тряб
ва да представят документи за завършено виеше 
или средно образование в специалността с най-мал
ко 3 (три) години работа на подобни работни места 

П. За електротехник — кандидатите да имат зва 
квалифициран работник и да могат да по

ти в
тура, а терените в училищ
ните дворове не Такаса с необхо
димите размери.

наУспехът по физическа ку час.
лтура на полугодието показ 
ва,- че по тоя предмет учени 
ците са добри. Действител- 

може да няма слаби 
клас,

съвременни самолети.
Това са само част от сък

ровищата, които природата 
предлага на хората. Учените 
сега търсят начини да снаб
дят своите машини, парахо
ди, самолети и ракети, свои
те технически устройства с 
изумителната точност, бързи 
на, икономичност, сигурност 
с които така щедро са нада
рени различните представи
тели на животинския свят.

търтея например, 
скорост щеше да достигне 
1 000 000 000 (един милиард) 
км в час.!

При това търтеят не държи 
първенството сред своите съ 
братя. Водното конче прели
та цели 144 .км в час, медо
носната пчела — 50, а някои 
видове пеперудки — 54 км в 
час.

нието
правят и винкловат мотори.

Лични доходи — според правилника, а може ино, как
бележки в цял един 
когато и материалната база 
и възможностите на учени
ците не дават основните та
ка да бъде, — запита се един 
преподавател по физкултура 
Може би фактът, че препо-

според договор.
Заявления, обгербвани с 1 динар и със сведе

ния за досегашната работа и документи за образо
вателния ценз се представят на адрес на Управи
телния отбор на предприятие „Братство“ — Ди
митровград.

Закъснели и непълни заявления няма да се взи
мат под внимание. Срок 15 дни след обявяването. Така птиците загубиха пъ

рвото място. Изследваниятадавателският кадър, с изклю

1/\ГиУЧЛЛ/У^'Л1ГУУЧ^1*>|^.*'|

лашваха ги със смърт. Същевременно Лоц се стараеше да 
установи контакти с тях и да узнае за тяхната мисия. 
Обаче по време на един прием 1964 година към него се 
обърна военният аташе на Германската федерална репу
блика в Кайро с думите:

— Чух, че сте служили като офицер в 115 полк на 
Африканския корпус по време на войната?

Лоц отговори потвърдително.
— Интересно! Би трябвало да ви познавам. Аз бях 

в щаба на 115 полк. Наскоро Лоц забрави тази случка 
и никак не се съмняваше, че с това започва да се стяга 
въжето около него.

На 22 февруари 1965 година след приятно прекарана 
вечеря с генерал Гораб, Лоц бе арустуван пред своята лу
ксозна вила.

В салона го чакаше върховният
— Арествувани сте — каза той.

Вие не знаете какво правите — викате Лой Той 
аскаше до го свържат с генерал Гораб. Ц'

Офицерът дълго време разпитва съпрузите, пре
гледа Лоцовия германски паспорт и неговите членски 
книжки от много ексклузивни клубове в Кайро, но все 
пак не беше напълно убеден в тяхната невинност. Оконча 
телно им съобщи, че ще ги предаде на контраразузнава- 
телната служба. И това беше най-лошото за Лоц. Той ве
днага реагира като каза на полковника, че има много вли 
ятелни военни и полицейски ръководители в Кайро, ко
ито могат да потвърдят неговите твърдения, че случайно 
е залутал в базата.

— Кои са тия ваши приятели? — попита полковникът
— Полицейският генерал Гораб, бригадният генерал 

Фуад Осман и полковник Мохсен Сабри от Държавната 
сигурност.

Полковникът беше импресиониран. Повика Сабри по 
телефона, а след това даде слушалката на Лоц.

— Какво търсите в нашата тайна военна база? — 
пита Сабри с рязък и сух тон.

Светът на шпионажа

Таен агент 

в Египет военен прокурор.

по-

— Отчаян съм, Мохсен, че ви безпокоя с такава глу
пава приказка... Няколко минути след това убеден, че 
работата е съвсем безопасна, Сабри се обърна към него 
е приятелоки тон, след това каза няколко думи на пол
ковника и работата бе завършена.

ви от никакваИппл^НиЛИТе ваше “Участници вече не са
зитиеЛоцМсета!се^>с'Й1р>аеш^1^,^:^^^“*1

Газ^етачГ“ с€1Н?"уТ=’ Ата°Гщ”
иртГб“ ^ у=впи°.т^
на три години. На 5 юни чяп™*11™ затвор, а Влаграуд 
и Египет. Лоц тогава се нам™ войната между Израел 
фавруари 1968 година Лоц бе ^ов^кян затв0ра- На тРети 
управителя на затвора, който му съо^щиГ^6^1“™

Малко по-късно от Кайро се обади и генерал Фуад 
Осман, така че съпрузите веднага бяха пуснати на

свобода. Щом като пристигнаха в Кайро Лоц израти 
Тел Авив следната телеграма: „Потвържавам съществу
ването на ракетна база след лична инспекция".

в

Под сигурната защита на своите влиятелни прияте
ли, Лоц загуби всякъв смисъл за опасност. През 1962 го
дина Тел Авив поиска от Лоц да даде подброни данни за 
идването на 400 германски и австрийски техници, които 
бяха повикани да помогнат на Насър във въоръжаването 
на своята армия да включи най-модерни самолети и ра
кети. .. През есента същата година израелската разузна
вателна служба премина в офанзива. Германоките 
цн бяха преследвани

мина вВк!йрТо където Нв'мщнис?п4°™ СлеА това той за
работи се срещна с Валтрауд г5™В°Т° На вътРешните 
даде билети за самолет, койтоАдстет^аНС^МТ консУл им 
че Лоц И съпругата му по пйн™.™ а фРанкФУРТ. Оба 
ли още в Атина, където ?амолет1т начин б**а изчезна- 
там те заминаха в Тел Авив където иРдн1°ЯкеАИН час' °т където и днес богато живеят

техни-
на всяка крачка, а израелската ра

зузнавателна служба им обискираше квартирите, зап-
КРАЙ
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НАШЕНЦИ

Никола Стефанов — учтиел 

футболист, и журналист
1Ш ХУМОР шг САТИРА ;ш ЗАБАВА мм

Узо първо „Политику“ иьу 
си чстим откико сам научил 
словата от поп Димитрию. 
Четим, па не веруйем — у 
Босилеград напождипили че- 
творица руководител>е. Ко 
разбра секретарат на общи- 
нуту и началникът си рабо
тили кико преди войнуту — 
околисЬити началници. У ру 
ке ньим влас, у руке «ьим и 
правда. Целу опщину лъга
ли дека никой не може да 
н»им узне водуту, а излезло 
йоще на първото судеьье де
ка ем че даду водуту, ем че 
има и прит. Йедън па дирек
тор купил на свакога човека 
у комунуту по йедну крими- 
налну кгьигу и види се чо- 
векат йе мислил тия народ 
има све друго и струю и во- 
ду и пут и леб и с леб, па 
дай са да му купимо по йед- 
ну кпьижку да си чети уве- 
чер у кревет ка се върне од 
оранье или од коситбу. Од 
агрономиюту он нема кво 
да чети — све си знайе йо
ще од деду и прадеду.

Управникат на болницуту 
наюрил сви доктурийе па си 
турнул заплатицу от седам- 
стотин илядарЬе месечно, а 
на народат по планинете що 
не йе видел кико изгледа 
жив доктур доста йе и бла
га дума по радиото, дека 
скоро че работе све амбулан

Звънецът означи край на 
първия час. Срещам се с чо 
век в напреднала възраст, с 
посивияли вече 
рено лице. Разговарям с още 
един ветеран на нашето про 
светно дело, с доана на про
светата в нашия край Сте
фан Николов.

В просветата работи от 
1938 година
години ще получи заслуже
на почивка. Учителство за
почнал в село Лиоолай, не
далеч от Битоля, а след две 
години преминава в село 
Изатовци, край Димитров- 
град. Обаче зарад тежките 

условия и липса на професионални кадри често се пре
селва от едно място в друго. От 1940 до 1948 година рабо
тил в Долни и Горни Криводол, Сенокос, Невля, а три 
години прекарал като учител и в България. — Годеч, Ха
сково и Ту ден. През 1948 година идва в Димитровград, 
където работи като завеждащ народната просвета. Две 
години работил и като журналист в „Глас на българите”. 
Но този период е изпълнен с тежки моменти.

Денонощно пътувах от място в място по протеже
ние на границата и то в най-критичните моменти на Ин- 
формбюрото — казва Стефанов.

След това работил като директор на Стопанското 
училище, а след това като гимназиален учител в гимнази
ята „Йосип Броз Тито” в Димитровград. От 1957 до 1965 
година работил като секретар на основното училище „Мо 
ша Пияде”. След това преминава в Белград, където ра
боти като учител в основното училище „Бранислав Ну- 
шич”.

коси и оза-

и след няколко

Урежда: Д. Йотов

и СЕ УМЕШАМО У ЧОВЕЦИ
ТЕ ТЕКА бре писани и зла 

тни — йеднуш и нийе да се 
умешамо у човеци и с неща 
да се прика>йемо и обиера- 
мимо. Ка су Димитровград
ско и Босилеградско дожи- 
веяли откико йе свет и свет
ци да се за н»и писуйе, да 
знайе цела държава, па и 
отут. А са само за два-три 
дъна цел свет разбра за нас. 
Кой год весник да узнеш, че 
видиш час за Босилеград, 
час за Димитровград неща 

"писуйе.
Я па тия дни се бео неща 

заванул да докарам малко 
дървца, да смел>ем малко

брашънце, та не съм ни из- 
лазил до задругуту да чуйем 
кво има ново. МайБе йедно 
ютро намируйем я стокуту и 
ринем кошару, ока Санда 
комшията и държи цел гърс 
весници у руНе.

— Камте, бре Манчо, ки- 
къв си ти новинар ка нища 
не знайеш кво се прай по 
наще опщине. я гледе що йе 
вестник и у свак има за Ди
митровград и Босилеград. 
Нефта „Политика“, Ьефти 
„Братство“, „Вечерше ново
сти", Ьефти „Експрес поли
тика“.

От множеството ученици той изтъква своите няко
гашни ученици Тодор Петров и Богосав Асенов. Дово
лен е когато днес види своите бивши ученици като инже
нери, лекари, учители...

След няколко години ще се пенсионира, ще остави- 
дневника и ще се раздели с любимите си деца. На по-мла 
дите колеги, които сега започват да работят в просвета
та препоръчва да се отнасят към децата като родители, 
защото само с педагогическа работа може да се възпита
ва младежта. С това расте и любовта на учениците към 
преподавателите.

Има желание да остане и в бъдеще любим и обичан 
преподавател в очите на своите ученици с които е рабо
тил заедно повече от три десетилетия.

те.
— А са обърни, Манчо, тия 

весници да видиш кво па 
писуйе за Димитровград, ре
че СанДа па ми даде най-но
ви весници. Гледам наши же 
лезничаре и митничаре отва 
рали на човеци колети, ва
дили кво арексали, а унутра 
турали ретшЕге, печатали ко 
само они умею и прачали на 
човеци чък у Турску да се 
радую на даровете от уКе- 
ве, бащеве и балтьзе. Прету- 
рам по акъла да ли йе има
ло теквия пладнени айдуци 
некига у нашият край и не 
може да се сетим. Куде ли 
се извежбаше тека убаво, 
синове майчини. Све ми се 
чини мешаю се на гарата с 
млого народ оди друБе дър- 
жаве и требе да су узели од 
некога занаятат. Са че се од- 
море по некою годин, па мо 
же суднйете да *ьим и оста- 
йе по йедън транзистор та 
да ньим мшьуйе време.

Ка поразмнели човек све 
това и нейе толко лоше. Ди
митровград и Босилеград 
стануше градове за писува-

НОВИНИ С ОПАШКА
Дядо Манчо литна от рабоша на „Братство“, 

автгорът му Д. Йотов сега дялка рабош в радио 
Ниш.Сл. Кръстач

Тодор Славински се изказа, че най-много обича 
— зелник с две обги, а най-много яде печено с две 
бири.

Марин Младенов се хвана да води страница за 
земеделие — видя, че няма хляб в литературата.

Крадците от Димитровград и Пирот при една 
чанта часовници едвам сега видяха колко е часа.

3255^О Първите младежи от Димитровград, които пов 
дишаха въпроса за младежки дом сега искат пен- 
сионсрски дом.

Т/Ч**.
1? Ново работно време (за някои) в Димитров

градско и Босилеградско. До сега: чакане вестници
те и четене на вестници. Сега: четене вестници и
слушане на радио предаването за българската на- А със здравпйе до нову
родност. крацу и до нове смене,

Манча с.р.— Зиме ни учат, а лете ги няма...

Гузен не 

гонен бяга
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90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИ- 
ЕТО НА Г. ДИМИТРОВ.

зи година се навършават 90 години от рожде- 
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, известен бо- 

капитализма. В своя
^ нието на

рец против фашизма и 
революционнен път той се застъпвал за каузата на 
югославската работническа класа, а 
народи го помагаха в най-трудните моменти от не
говия живот. Затова в юбиларната година и нашият 
вестник ще даде бележки и статии за жизнения път

югославските

на великия революционер.
На снимката. Г. Димитров в Москва след Лай- 

пцишкия процес с майка си Парашкева

(Младост и движение !

!
; Шестнадесет младежи и девойки вече повече от 
( една година изучават балет по идеята на Мира Са- 
I нина. Примабалерината на Белградската опера бе

ше някога ученик на известния естонец Курт Йос. 
Великият художник е събирал талентливи млади хо
ра в Южна Англия, за да ги вдъхнови със своите ори 
гинални реформаторски замисли.

Мира Санина само в „Охридска легенда'’ е из- 
грала повече от три стотина пъти. Гостувала е 
Китай, Египет, Испания, Холандия и други страни.

в

гггвяяг»8кствено училищата (в рамки-

тура е обект на постоянни

",

Щтт-
‘.гЛИ*ТП>ГР|Ти: М ■яу.


