
След решението на републиканските органи *'Партийна избирателна дейност ;

Босилеградската община загуби първия 

спор с ВЕЦ »Власина«
ЗАВЪРШИХА ПРЕДИЗБОРНИТЕ 

СЪБРАНИЯ
Освен в местната органи- 

зация в Босилеград, в оста
налите партийни организа
ции на комуната завършиха 
предизброните заседания, на 
които се извърши кандида
тиране на членовете за ръ
ководства на организациите 
и за делегати на Общинска
та партийна конференция.

Досегашните предизборни 
заседания текат според оп
ределените от Общинската 
конференция на СК срокове.

Прави обаче впечатление, 
че между предложените за 
ръководства все пак има мно 
го лица, които и по-рано 
са били избирани в партий

ни тела. Обаче още е рано 
да се правят някои оконча
телни изводи, защото се ка
сае за предизборни събрания 
на които са само евиденти- 
рани кандидати.

Именно затова на Общин
ската избирателна комсиия 
предстои сериозна и обемна 
работа, тъй като тя има за
дача не само да следи избо
рите, но и да интервеиира 
във всйчки онези случаи, в 
които се стига до незачител 
не на заключенията на ЦК 
на СКС и Общинската пар
тийна коференция.

ДАЛИ тази пролет водоцентралата 
„Власина” ще започне строежа на 
Езовир в Горна Лисина и с това ще за
почне с реализирането на своята втора 
фаза — все още е неизвестно. Наистина 
ВЕЦ „Власина“ получи първия спор, 
защото от Републикански органи полу
чи позволение за локация на въпросния

обект.'Обаче за да отпочне с изгражда
нето на язовира необходими са ощ^_се- 
дем други писмени позволения, повече- 
то от които трябва да даде Общинската 
скупщина в Босилеград.

Защо и кой спор е загубен?
(На 4 стр.)
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недовършени. В особено ло
шо състояние са пътищата 
от IV класа (182 километра): 
Някои от тях нямат твърда 
основа.

Много събрания на Социа
листическия съюз поздрави
ха и приеха прекециите за 
раззитне на съобщенията, съ 
държащи се в проекто-сред- 
носрсчния план — 1971—75
година. Проектът предлага 
три източника за финанси
ране и то: самооблагане от 
селското стопанство и заная 
тчийството пет на сто и два 
процента от личните доходи, 
бюджета и пътния фонд на 
Общинската скупщина и по
мощ от страна на трудовите 
организации. По този начин 
годишно ще се набират по 
1 милион динара, т.е. 
милиона за пет години за 
колкото се

С небивал ентусиазъм тру
дещите се в Бабушнишка об 
щипа до 1968 година електри 
фпцираха 80 па сто от сели
щата, построиха 80 жилища 
в обществения сектор, много 
училищни сгради и киломе
три и километри пътища. За 
що от тогава този ентусиа
зъм рязко спадна, е въпрос 
от голямо значение за всич
ки обществено - политически 
фактори в общината и на 
първо място за Съюза на ко
мунистите и Социалистичес
кия съюз. Както и да е през 
последните четири години, 
макар че на лице бяха твъ
рде благоприятни условия, 
битката за надмогване на 
последиците от неразвитост
та на този край беше съв
сем преустановена. Такава 
инертност не можеше а да 
не влезе в открит конфликт 
с все по-изразителннте изи
сквания за по-добър жизнен 
уровен и за по-културнп ус
ловия на живот и в най-отда 
леченитс селища.

Анализирайки проблеми
те и активността в община
та в духа на XXI заседание 
на Председателството на 
СЮК, Общинската конфере
нция на Социалистическия 
съюз предприе редица почи
ни за раздвижване на кому 
палната дейност в община
та и на първо място изтък
на значението па пътищата в 
общината, конто въпреки по- 
раншнитс акции останаха

Ащионна програма на СЮК

РЕШАВАЩОТО ВЛИЯНИЕ НА РАБОТНИЧЕ
СКАТА КЛАСА Е СЪЩНОСТ НА БОРБАТА 

ЗА ПО-РАДИКАЛНО ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА 

СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ
Това е една от основните 

констатации 
програма, която на 27 януа
ри прие Втората конферен
ция на Съюза на югославс
ките комунисти.

Да се осуетят неприемли 
вите социални разлики

Набляга се основните ор- 
сдружения

труд да поемат ролята 
основен носител на всички 
видове самоуправителна ин 
теграция върху база на сво
бодно изразени икономиче
ски и обществени интереси 
на преките производители.

„Комунистите са длъжни 
да се противопоставят на вс 
якакъв опит за установява
не на техно-менажерски 
други несамоуправителни от 
ношения, сс казва в Акцион 
ната програма и се търси та 
кова развитие на системата 
на разширено възпроизвод

ство, която ще осигури ук
репване на материалната ос 
нова на самоуправлението.”

В документа на Втората 
конференция на СЮК изклю 
чително значение се прида
ва на акцията за осуетяване 
на неприемливите социални 
разлики. Изтъква се. че е 
необходимо да се надмогнат 
причините за обществено не 
оправданото социално нера
венство, което е залегнало 
особенно в икономическата 
нестабилност; в неоправда
ните разлики в доходите на 
работници със съща профе 
сия, квалификации и тру
дов принос в различните от 
расли и сдружения; в под
държането на нееднакви ус
ловия за получаване на до
ход; в неефикасната данъч
на система и политика; в за 
държането на статистически

— По радикално измене
ние на социалния състав в 
Съюза на комунистите — 

„Съюзът на комунистите 
е изправен пред необходи
мостта от засилена и по-ре 
шителна борба за развитие 
на самоуправителните . соци
алистически отношения, в 
които работническата кла
са трябва да има решаваща 
обществена роля. Това е съ
щността на борбата за по- 
радикално продължаване на 
социалната революция в съ 
временния етап на нашето 
обществено развитие. Тя оп
ределя посоката на разви
тие и съдържанието на по- 
задълбочено трансформиране 
на Съюза 
укрепването 
деща идейно-политическа ро 
ля, на неговото единство и 
отговорност за революцион
ната акция”.

в Акционната

пет

въвежда самооб- 
Само от самооблага-лагане.

не за пътища ще се изразход 
ват три милиона динара. 
Част от средствата ще бъдат 
вложени като участие за мо 
дернпзацня на пътя Садиков 
бунар — Своднье и за моде
рнизация на пътя Бабушни- 
за — Звонци.

Изпълнителният отбор на 
Общинската конференция 
Социалистическия съюз счи
та, че трябва да се разрабо
ти план за всяка акция и за 
такъв проект да се изкажат 
събранията на избирателите 
чрез референдум.

М. Бакнч

• ганизации на
на

на
IIна коумнистите, 

на неговата во

(На 2 стр.)

В ТОЗИ БРОЙОт тридневното заседание на МО на СКС в Босилеград

Обвиненията без самокритика усложниха 

»Босилеградския случай«
По н.шснска

Тошо веселякакоято за един- месец да прецени посочените0 Формирана комисия, 
грешки

Тоите маратонки заседания на местната пар
тийна организация в Босилеград, в която членуват 
220 ^мунисти най-отговорни за обществено-полити 
ческия и стопанския живот в комуната, не успяха 
да решат поставените на дневния ред въпроси, О,- 
вен това засягнаха се още много други въпроси 
важни и неважни, лични и обществени.

Накрая на третото зассда- 
прие ое предложение да 

се сформира седмочлена ко 
мисия, коягго в срок от един 
месец да прецени и разсвс- 
гли с материални доказател 
ства грешките не само 
онези, които са посочени в 
материалите на Общинския

седанис па Председателство 
то на СЮК и разискване въ 
рху отчета за двугодишната 
работа иа Общинската кон
ференция па СК и нейните 
органи. Наш очерк

Във всичко това имаше нс 
коректност и липса на гра
дивна критика и самокрити 
ка. Всеки, който бе критику 
вам, намираше 
мо да се защищава и то ка
то критикуваше друп* и 

сваляше

«Струю увели — на венер 

гледан) телевизию!«
актив и Общинския комитет 
на СК, но и в трудовнитс ра 
зисквания иа заседанието па 
местната организация.

ние
за нсобходи-

Мнозипа счетоха, че с мо- 
и кампа- (За оптимизма на 

братя Каменови от Смиловци)
менг за разплата

Затова сс и отклонява нисвоята вина 
друг.

яия.
ха от дневния ред: решава
не за конкретни отговорно- 

на 21-то за

на

(На 4 стр.)сти в светлината



може да има излишек демо 
за трудещия се, нотически въпроси за развитие 

на Косово по-решително да 
се реализират в рамките на 
сегашните икономически
ПТоТИ-1говори 

АШ на аграр

вечемичсското положение 
дълго време е исблагоприят 
но и че до това се е стигна 
ло зарад обективни обстоя
телства, па и зарад бавното 
и непоследователно развитие 

самоуправлението, зарад
на ета-

избива да я имат противни
на демокрацията, враго 
на социализма. На са- 

общество

занистите ще се застъпва 
такива решения в системата 
и политиката на цените, с 
които се създават условия
те да се формират според ус 

, при 
от^ кон

(От 1 стр.)
начин придоби 

в приходи
ците

или по друг 
ти привилегии; 
без и покрай трудово отно
шение и труд (препродажба 

имот, право на собствено 
друго);, в злоупотреба- 

обществени средства, 
което има за цел 

забогатява

ветемоуправителното
е нужен собствен ред — от 
оня на улицата до отговор
ността за изпълняване на об 
ществени уфвкции

нито стабилено, ни

за оживотворяване 
ната политика.ловията на пазара, но 

необходима система 
трол и обществено регули- 
не. В предстоящия период 
трявба да се обърне по-гол- 

внимание на движение-

па
на дългото задържане 

тистически отношения и ДРУ 
ги форми на отчуждаване 
на излишека от труда за 

изоставане 
на обществено

без кост и , 
та на Значителна придобивка на 

револционното развитие
В третата част се разглеж 

актуални въпроси от ра 
политическата

ето няма 
то решаващо обществено по 
ложение на самоуправителя 

казва в документа.

иумдцество, 
лично и групово

нееднаквите общество 
за осигуряване 

еднакви

ямо
то и на съотношението

тяхното, формира- 
се съгласува с полити 

стабилизация и раз

производителите, 
в развитието 
икономическата система, ст 
руктурни проблеми в произ 
водството, съпротивления и 
идейни колебания по отно
шение на ориентацията към 
реформа и пазарно стопани 
сване и липса на по-дълго
срочна политика на разви
тие и система на планиране,

пане; в
ни условия 
на приблизително 
възможности за развитие и 
образование.

Подчертава се, че 
ходимо чрез обществен до
говор се утвърдит мерила 
за преценка на социалните 
разлики, които са обществе 
но неприемливи и да се фор 

нов концепг на оо- 
политика. Приходи

—. седат
звитието 
система.

„Комунистите 
енергично да отстраняват вс 
яко съпротивление по ожи- 
вотворяване на кон9Р”^я' 

амандмани. Комуни- 
така, трябва да 

на всяко

нацените, а 
не да 
ката на 
войната политика.

битка заДа се продължи 
единство на СЮКса длъжни

е необ- стаби По-нататък в документа се 
измене

на икономическата 
лизация и на развойната по 

е посветена отделна
търси по-радикално 
ние на социалния състав на 
организациите на СК в пол 
за на непосредствените про 
изводители и по-решително 
откриване на организациите 
на СК към тях. Укрепването 

работническото ядро чрез 
по-голямо участие на не

посредствените произволите - 
Съгоза на комунистите.

онните 
стите, също
се противопоставят

литика
глава на Акцпонната програ 
ма. В тази част на докумен 
та се констатира, че иконо-мулира 

циална
и\ иумщество, придобити по 
незаконен начин, трябва да на

всесе отнемат.
Набляга се и върху ефика

сни наказателни, администра 
тивни и други държави и 
обществени мерки против 
стопанския криминал, мито 
то и корупцията и останали 
те видове злоупотреби на 
обществени средства и иму 
щество.

„Дълг на комунистите е 
със своя пример и дума, на
всякъде където работят н 
живеят, да раздвижат и по
дкрепят обществената акция 
за осуетяване на обществе
но неоправданите социални 
разлики, 
тото, корупцията и другите 
незаконни актове, с които 
се получават материални 
блага за сметка на трудещи 
те се и цялата социалистиче 
ска общност”, се казва в до 
кумента.
Икономическата стабилиза
ция и развойна политика

ли в
ще укрепва и прякото влия 

интереса, на работни
ческата класа към станови- 

които ое примеат и 
които водят всички 

и форуми

ние на

щата,
акциите, 
организации 
СК. Подчертава ое също та
ка, че ъвв всички форуми 
па СК, ръководства на обще 
ствено-политическите органи 

' зации, в представителните и 
други тела, и то на всички 
равнища, трябва да бъдат 
избрани колкото се може по 
вече политически активни 

производи-

на

забогатяването, ми
я

непосредствени 
тели.

По-нататък се набляга вър 
ху продължаване на реши
телна битка за укрепване на 
единството на 
идейно-политическо 
та и решително противопо
ставяне на всички схваща
ния и акции, които слагат 
под въпросителна съвместни 
те програмни определения и 
бъдещето на нашето револю 
ционно движение, същност
та на неговата идеология и

к

I
а

СЮК чрез 
разпла-§

я
В продължение на акцион 

ната програма се говори за 
цените, конвертибилността 
на динара, износа и данъчна 
та система. Особено се под
чертава, че Съюзът на кому

&
« «

на
правително организираното 
стопанство. Също така вър
ху икономическото положе
ние пряко са се отразявали 
политическите ходове в стра 
ната и състоянието в СК.

В документа се казва, че 
икономическата 
ция представлява първосте
пенна обществена и полити
ческа задача.

По-нататък се набляга вър 
ху решителна акция на ко
мунистите в представителни 
те, политическо изпълнител
ните органи и други обще
ствени институции, за да мо 
же да се осигури успешно 
функциониране на югослав
ския пазар във всички него
ви елементи.

самоуправително споразумя
ване и договаряне да ое фор 
мализира, договорите по ва 
жни въпроси на общноситта 
да се затворят изключител
но в известни тесни тела, 
без възможност за по-широ- 
ко обсъждане по тях в други 
самоуправителни механизми 
и в политическата обществе 
ност.”, се изтъква в Акцион- 
ната програма.

Повечето становища в та-

единния политически курс. 
Увеличената самостоятелност 
на СК в републиките и по
крайнините във водене на 
политическа и идейно-поли-

След решението на републиканските органи
тическа акция означава тя
хна по-голяма отговорност за 
самоуправителната социали
стическа насока в своята ре 
публика и покрайнина и за 
Югославия като цяло, за бъ
дещето и за резултатите на 
социалистическото движение 
в югославската общност. Не 
обходимо е решително про
тивопоставяне на всеки опит 
самостоятелността на СК на 
републиките и покрайнини
те да се изкриви в собствено 
затваряне и в идейно-поли
тическа дезинтеграция.

„Становището, което се при 
еме в СК на една република, 
т. е. покрайнина, 
автоматически да се отъжде 
ствява с политиката на СЮ(К. 
До общо становище на СЮК 

и се стига само чрез съвместно
на тру- обсъждане и съгласуване

дещите се и на техните са- становищата и приемане на 
моуправителни общности и заключения в най-висшите 

ност„ „„„„„„ захономер разрешаване на обществени органи на СЮК", се изтъква
. °С™’П0ЛаСЯНе т Рискове въпроси чрез пряко споразу в Документа,
и на иколзмиечека отговор- мяване и договаряне Р " Ввимя.п.
ност за постъпките и реше- Изнесено 1. „Р Внимание заслужава
нията, нашата самоуправите то че са налиже с™новище' новището, че непосредстве- 
лна система не може успе- и субективни^сло™ктивни ното участие на членството
шно да функционира" се втората Хяя У“овия във в обсъждането
казва в документа. Р ’ ционнитепроме^„и К°НС™ту- То-Не могат

Напомня се, че поускоре- правГреиХе^Гкрач^а за ^ СЪбрЗНИя На
ното развитие на недосттъч- надмогвате 
но развитите републики и 
на Косово ,е в интерес на 
по-развитите части на 
ната и затова на тази

Босилеградската община 

загуби първия спор 

с ВЕЦ „Власина“

стабидиза-

зи част на документа са по
светени на втората фаза на 
конституционната реформа. 
Една от нейните основни це 
ли е „последователна подго
товка на демократическа по 
литическа система за пълна 
афирмация на водещата ро
ля на работническата класа”.

В реализирането на основ 
ната насока на самоуправи- 
телното развитие необходи
мо е, преди всичко, полити
ческата система в общината 
да съдействува, улеснява и 
подтиква непосредствено 
свободно свързване

Републиканският секрета 
рият за градоустройство и 
жилищно комунални дейно
сти анулира решението на 
общинската скупщина в Бо 
силеград, с което бе отхвър
лен иска на ВЕЦ „Власина“ 
за локация на язовир в Гор 
на Лисина.

Своето решение тоя Репу
бликански орган обоенбвава 
със следното:

На планираното място за 
изграждане на язовира не 

\ съществуват просторно - пла 
нови пречки. Това означава, 
че за въпросното място, ко
ето е ненаселено няма изра 
ботен просторен план, пред
виден в закона за градоуст
ройствено и регионално пла 
ниране.

Като второ Републикан
ския секретарият изтъква 
значението от изграждането 
на втора фаза на ВЕЦ „Вла 
сина“, която е съдържана в 
редица програми и планови 
документи, както и в техни 
ческата документация на ин 
веститора. А тази докумен
тация — посочва се в реше
нието е била изработена о- 
ще 1946 година, когато 
планирана втората фаза на 
„Власина“.

Работническият съвет на 
електростопанската общност 
на Сърбия е също взел ре
шение да се ускори реализа 
цията на втората фаза.

Републиканският секрета
рият посочва и две взети ре- 
шенйя от Републиканския 
изпълнителен съвет във връ 
ката в Сърбия за период 1971 
зка с развитието на енергети- 
— 1975 година, включително 
и изграждането на втор 
фаза на ВЕЦ „Власина“.

Секретариатът в решение
то си се позовава и на дру
ги компетентни Републикан
ски органи, които са реша
вали върху просторния план 
на Сърбия.

Освен това в решението 
се изтъква и обществения 
интерес от реалзирането на 
втората фаза на ВЕЦ „Вла
сина“.

Срещу това решение Об
щинската скупщина в Боси
леград има право да повди
гне спор при Върховния съд 
на Сърбия.

По въпроса за

„Съюзът на комунистите тр 
ябва решително да ое проти 
вопостави на явленията и
тенденциите за задължаване 
без икономически . санкции, 
и на явленията целещи към 
прехвърляне на оговорност- 
та върху цялото общество, 
на стремежа да се живее за 
сметка на друг, без пазарно 
стопанисване, зачитание 
икономическите

не може

ата

на
на

и ста

и решаване- 
да заместват

комуни
стите, нито конференции на 
СК в предприятията, местни 
те общности и общините”. 

Акционната

на политическо- 
представителния . характер 

наи1ата скупщинска сис 
тема. Голямо значение се 
придава и на преминаване
то към делегатна система.

Социалистическата демо 
крация трябва да се разви-

т̂пака,че Аа стане много по-сп°собна и да МОЖе да
се защищава от всички по-
аюшиЛняВа И Аеструктивни акции на класовия враг В 
нашето общество никога не

програма за
дължава Председателството 
на СКЖ,

стра- 
зада-

ча следва да се даде съотве 
тен третман в средносроч- 
ния план. Необходимо е съ
що така да се положат уси
лия и да се осигури подкре 
па на Съюза на

централните орга- 
републиките, ко 

митетите в покрайнините и 
Конференцията на СК в 
ЮНА, изхождайки от стано 
вщцата изнесени в този до
кумент, да утвърдят свои за 
дачи.

отвзимане- 
то на водите, което е също 
спорно ще решава Републи
канския орган за водостопа 
нство.

ни на СК в

е и комунисти
те заключенията на Предсе
дателството на СЮК по акту 
алните обществени иВ. В. поли-
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Желюша Стопански теми

Отговорност от осени член и 

системно приемане но нови 

членове в Съюза на комунистите
Безработицата е проблем за много страни

Безработицата, която има 
мс у нас, не е всякога дей
ствителна. Мнозина чукат 
на вратата на фабриките и 
бюрата за работна ръка, или

АМЕРИКА: През АВСТРИЯ: Няма безарбо- 
тни. В миналата есен е има
ло 63.000 души, търсещи ра
бота, но това е съвсем нез
начително. Австрия приема 
на работа даже чужди рабо 
тници (турци и наши хора). 
Но ако безработицата засе
гне по-чувствително Швейца 
рия и Западна Германия, къ 
дето работят доста австрий 
ци, може би тя ще предпоче 
те да даде работа на своите 
хора, които там ще останат 
без работа.

ШВЕЦИЯ: Двойно повече 
безработни, отколкото пре
ди година. Към 116.000 души 
търсят работа. Най-засегнати 
отрасли са строителството и 
металургията. Северните ча 
сти на тази страна са по-за 
сегнати от безработицата, 
зарад механизирането на се 
чта на горите. Правителство 
то ще предприеме мерки за 
смекчаване на безработица-

месец
октомври е имало 5.900.000 
безработни, т.е. 300.000 пове 
че, отколкото 1970 година. 
Най-засегнато е строителст
вото в ■уази страна. Но при 
този растеж на безработица 
та, казват, трябва да се има 
пред вид че трудоспособно
то население в САЩ се е 
увеличило с около 1,5 мили

В СЕЛО Желюша, Димит
ровградско, неотдавна бе про 
водено отчетно-изборно съб- 
брание в организацията на 
Съюза на комунистите.

Новият ръководен състав 
на тази организация, който 
бе избран на това събрание 
е: секретар на орагнизация- 
та на СК — Драгомир Стефа 
нов, заместник-секретар — 
Георги Денков, касиер — Ва 
сил Ставров.

На предходното ръководс
тво начело със секретаря Ва 
сил Ставров бе отдадено ну 
жнот9 признание за успеш
но водене на организацията.

нията на общсствсио-полити- 
ческите организации, нито 
на събранията на избирате
лите, а Марко Марков каза, 
че от такива трябва веднага 
да се иска отговорност и от
говор защо не е бил на съ
бранието.

Задачите за в бъдеще бяха 
набелязани въз основа на до 
клада и разискванията. В об 
щи черти те са:

— Всеки член трябва да 
провежда в дело решенията 
на последните значителни за 
седания на Президиума на 
СКЖ и да носи пълна отго
ворност за работата на ор
ганизация на СК.

— Нужно е решително про 
тивопоставяне на всеки вид 
национализъм, на бюрокра
тизма, корупцията и митото.

— Системно организация
та ще укрепва редовете си с 
приемане в СК на заслужи
ли тази чест младежи от се
лото, на работници от фаб
риките и на други професии. 
Също така в организацията 
ще могат да се върнат и са- 
моотлъчилите се, ако стоят 
на позициите на СК и прие
мат решенията на 21-то засе 
дание.

заминават на работа в чу
жбина, не защото нямат ра 
бота тук или средства за 
препитание. Понякога причи 
ната е в модата — да не се она души и това води 

увеличаване на безработица 
та. САЩ миналата година са 
имали към 85 милиона ра
ботника. Прогнозата 
се свежда до това, че безра 
ботицата там няма да полу
чи размерите на оная 
шейсетте години.

към
стои на село, понякога 
стремежа към забогатяване 
(работа в чужбина), поняко 
га съвсем други мотиви, ко 
ито все пак не са свързани 
с пълна липса на препита
ние.

в

обаче

от

АНГЛИЯ: Цифрата от 1 
милион безработни е най- 
голяма от 1939 година насам 
в тази страна. От началото 
на миналата година до края 
на същата броят на безрабо 
тнитс се е увеличил с 50 на 
сто. Най-засегната от безра 
ботицата е Шотландия, а 
най-малко областта на Лон
дон. Специалистите считат, 
че в тази година кризата ще 
бъде спряна.

ИТАЛИЯ: Счита се, че 
безработните са над 1 мили 
он души. Тази бройка се 
поддържа няколко години, 
но изгледите са да се уве
личи. Решенията на САЩ 
по валутния въпрос могат 
да струват на Италия още 
около 180.000 безработни. 
Южна Италия е по-засегна
та от северните й части.

КАНАДА: Шестстотин хил 
яди безработни е голяма 
бройка за тази страна — око 
ло 6% от работоспособното 
население. В сравнение с 
1970 година броят на безра 
ботните се е увеличил с 12%. 
И тук расте броят на иска
щите работа, а това особе
но важи за областта на Кви- 
бск, където 10% от активно 
то население търси работа.

Естествено има хора, кои 
то действително се нужда
ят от работа, защото и на 

село нямат имот или пък 
са деца на работници, и за
вършили училище, търсят

*
Събранието бе успешно 

проведено. Отчетният доклад, 
засягащ двугодишен период 
на работа, бе изпълнен с ре
дица цифри за трудови успе 
хи в селото, което е най-гол 
ямо в Димитровградско и ва 
жи за едно от най-дейните в 
благоустрояването. Но в от
четния доклад и в разисква 
нията много място бе отделе 
но и на актуалните органи- 
зацаионни и идейни пробле
ми. На първо място бе под
чертано, че в бъдеще орга
низацията трябва да попълва 
редовете си чрез системно 
подготвяне за партията пре
димно на селската младеж. 
Също бе изтъкнато, че и са- 
моотлъчилите се членове би
ха могли да се върнат в пар 
тията при условие, че са на 
позициите на решенията на 
21-то заседание на Президи
ума на СЮК.

Сериозни упреци и крити
ки бяха отправени към без- 
действуващите членове. То
ва особено важи за ония, ко 
ито живеят в селото, а рабо 
тят в предприятията и 
работят в организацията 
то в предприятието, нито 
селото. Васил Ставров ^ая- 
ви, че тях ги няма на събра

та.
свое съществуване. ШВЕЙЦАРИЯ: през окто 

мври миналата година е има 
ло 101 безработни. Швейца
рия е „рай за работа”. Там 
засега има близо 700 хиляди 
чуждестранни работници. Но 
ако положението се влоши 
— сигурно е, че швейцарци 
те няма да уволняват своите 
хора, щом цяла чуждестран 
на работническа армия е в 
страната им.

Причините са различни в 
различните страни, но об
що казано някои, които мо
гат да се счетат за основни 
са валидни за всички:

Частично това е валутно
то затруднение, макар и да 
не е валидно за всички стра 
ни в еднаква степен.

На второ място идва раци 
онализацията на труда, из
вършвана в едрите предпри 
ятия по света. Следват и дру 
гите причини: увеличава се 
рязко работоспособното на
селение в много страни, а 
също и стремежът да се на 
мали темпът на производст
вената експанзия с оглед 
търсенето.

Но безработицата не е са
мо наше явление. Тя е, та- 

каже, общо явле- 
иякъде по-Силно, ня

ка да се 
ние
къде по-слабо изразено.

,АФренското списание 
експанзион”. преди няколко 
месеца публикува тревож
ни дани за безработицата в 
страните на Запада. От тях 
се вижда, че даже и стра
ните, които приемат чужда 
работна ръка имат свои без 
работни.

Ето данни за безработи
цата в някои страни:

— Идейното издигане тря 
бва да е важна съставка ~ в 
работата на организацията 
и на всеки член единично.

В отчетното събрание уча 
ствуваха и мнозина гости — 
от кожара „Братство”, от 
ССРН, Съюза на бойците,

ЗАПАДНА ГЕРМАНИЯ: 
Сравнително малко безра
ботни има в тая страна. За 
една година броят им се е 
увеличил с 50%, но пак е 
само 250.000 търсещи рабо
та. Това е около 1% от ра
ботоспособното население. 
Но тук има и нещо друго — 
незаетите не приемат всяка 
ква работа, макар че има 
място за 600.000 работници. 
Все пак броят на незаетите 
ще се увеличава — конста
тира списанието.

младежката организация, ча 
ст от които даже взеха уча 
стие и в разискванията. От 
страна на ,Общинския коми 
тет на СК присъствува Си
меон Костов.

Комунистите от Желюша 
предложиха за възможен се
кретар на Общинския коми
тет на СК в Димитровград 
председателя на ОК на ССРН 
др. Илия Петров.

не
ни-

в
м. н. н.Д. С.

При такова положение не 
мекото Върховно командва
не се задодоволява с „запаз 
ване на най-важните обекти, 
чисто запазване с от жизне
но значение преди всичко за 
Белград, като главен град”.

Още в своите подготовки 
за нападение па Съветския 
съюз Върховното командва
не на Третия райх заплану
ва на окупираните краища в 
Югославия да формира ели 
тни части, конто ще използ
ва на източния фронт. Подо
бни идеи е имал и италиан
ският Гснералщаб, който 
предвиждал па окупираните 
територии в Далмация и Сло 
вения да направи мобилиза 
ция па хора за попълване 
ма своите части. Обаче въоръ 
жепото въстание в Югосла
вия из основи промени пла
новете на окупатора. „Зарад 
пораженията и борбата про
тив въстаналите банди, пра
вителството на НДХ не е в 
състояние да формира и из
прати предвидения корпус 
на източен фронт, пише в до 
клада на немския предста
вител в Загреб, полковник 
Кашс. По този начин още в 
началото на войната пропа
днаха плановете па окупато’ 
ра да включи югославското 
население във война против 
Съветския съюз и западните 
съюзници.

Окупаторите и домашните 
квиелнмги бяха изненадани

от масово и организирано 
въстание. „Вълнението се ра 
зшпряваше из цялата стра
на. В скоро време се показа, 
че на тази стара ветрометн- 
на на Европа и от едната и 
другата страна на Дрина не 
се касае само за местни хай 
дутски банди, но за начало 
па въстаннческо движение, 
писа Ернест Вишаупт. За ге 
рманското върховно коман
дване партизаноката война 
в Югославия беше твърде не 
приятен фронт, защото изи
скваше изтегляне на войски 
и от главните фронтове. Гер 
майското командване за К> 
гонзток в началото на октом

Боголюб Илиев

Мястото и ролята ка Народоосвободителнота война но 

Югосаовия през Втората световно война
ма представяна и социалис
тическа революция, единс
твен и феноменален пример 
през Втората световна импе
риалистическа война. Имен
но по тези причини ще да- 
дем в най-груби черти меж
дународните аспекти па НОБ 
в Югославия.

С въстанието в Югославия 
и неговото прерастване в на 
родоосвободителиа война 
против силите па остта, Гер 
мания, и Италия, появи 
един нов фронт, който има
ше значително влияние вър
ху военния и стопански по

па главните фроиго 
Втората световна вой

то и по международното си 
значение представява съста
вна част 
война и антихитлеристкага 
каолиция въобще. Обаче, ня 
кои историци не му дават бс 
лези на масова народна во 
йна, а белези на съпротиви 
телно движение срещу оку 
патора. НОБ още през въс 
таиието надмина 
ните граници и в своя по 
нататъшен процес израстпа 
в значителен фактор на ан 
тихитлеристката 
и съставна част на общесъю 
зния фронт, който предста
вляваше стратегическа връз 
ка между източния и афри
канския, а по-късно и запа
дния фронт. Предвид па то 
ва, че в периода между две 
те световни войни под ръко 
водството на КУКП израстпа 

рсволюционно-дсмо-

свобо дителн ата война 
II и социалистическата 
^революция на народи

те в Югославия имат изтък
нато място в съвременната 
световна историография. По 
литическата и военна исто- 

останалите об- 
отдадоха

на съюзническата

рия, както и 
щественни науки,

ври прехварли в Югославия 
от Франция 342. дивизия а 
от Гърция 125. пехотен полк 
и 220. артилерийска група. 
Подобно нещо направи и ита 
лиаиският Гснералщаб, кой
то на 24 юли 1941 година за 
борба против партизанските 
части в Черна Гора даде на
реждане от Албания да се 
прехвърли 14. армейски кор
пус.

признание на бор-високото 
бата на югославските народи 
през Втората световна вои
на. Обаче все още има слу- 

дори при световни уче

нациопал

се
чай,
ни, вероятно поради непозна 

на нещата, да не схва
щат същността, формата и 
характера
освободителна война и 
щинския й принос към ан- 
тихитлериегката каолиция. 
Народоосвободителната вой
на в Югославия по широко
то участие на народните

на военни- 
въобще бор-

коалиция

ване
тенциал 
ве на
па. Първите акции на юго
славските партизански части 
по най-чувствителните точки 
за окупатора причиняваха на 
неприятеля трудности във ва 
жните акции. „Цялото стопа 
петво на тази страна пише 
немския историк Вишаупт, 
влезна като съставна част па 
народа. На Дунава се про
явиха партизански групи и 
застрашваха водния път, ко 
йто служи като важна арте 
рия за прекарване на нефт 
от Румъния за Германия".

на нашата народо
съ- Вснчко това имаше голямо 

влияние за водене на герма- 
ио-италиянските операции на 
източния и африкански 
фронт. С ангажиране на по- 
голямн части, които бяха ну 
жни на фронтовете в Европа 
и Африка, 
фронт прсдставяваше 
вна и стратегическа част на 
фронтовете на аитихитлерис 
тката каолиция през втората 
световна война.

ма
силно
кратично движение, което в 
условията на окупацията и 
борбата за национално осво 
божденис води решителна 
битка за социални промени, 
обществени и 
афирмация, народоосвободи 

война по своята фор

си, по размерите 
те операции и 
бата. която е водена, гю стру югославският 

съста-ктурата, характера и систе
ма обществено-полити

ческите организации, 
и по
онните промени дотогаваш- 

буржоазна власт, как-

мата както националнасъщността на революци
телнатаната Страница 3
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Из нашите общиниИз нашите общини *
Обвиненията без самокритика ^ 

усложниха „Босилеградсиия случаи
• формирана комисия, която за един месец да прецени 

посочените грешки
(От 1 стр.)

Из нашите общини *

- I гоФНАШЕНСКО
ТОШО ВЕСЕЛЯКА

- п»д селската кръчма неколцина възрастни хора. Оп- 
П %НИ на тояжките си. клатят глави, а по сери^но- 
1 1 то' изражение на лицата им отдалече забелязваш,
че си имат някаква мъка. „потопенОт най-близката къщичка през отворения -прозорец 
излитат4диви крясъци на някаква „бит-музика , вероятно 
от транзистор или батериен грамофон, и се носятОт
далече — някъде дб края на селото, отдето започват ска
лите на планината. _

1 _ Е хайде-де, научете ме сега, какво да правя
почти шепне един от старците. — Говорих :говорих, ка- 

_ ама дърво чува ли, та и той. Еи, го, сега, пус

кой е виновен 
отношения в здра 

е ползвал ед-

кажеча да 
за лошите 
вния дом и чеиздадените удостовере 

почиг.ка в

между които са: прелеела- 
тел иа ССРН Цонс Тодоров, 
секретар на местната парти 
йиа организация и прелеела 
теля на съвета на трудовата 
общност в общината Симеон

Кой е виновен за конфлик 
та между ИО на ССРН и 
ОК на СКС?
Във връзка с материалите 

на общинския актив и 
ОК на СКС не сс каза нищо 
ново.

но от 
ния 
НР България.

за годишна

ОК на СКССекретарят на
Стоичко Ангелов изтъкна,
че удостоверенията са изда-
вани почти три Г°АИНИ. Спо 

намалял рефлексът

иа
рах се
нал е това чудо, та ушите ни ще изпукат.

— То да е барем музика, бе Стое, а то ни вълчи 
квичене, само ушите ни раздира с това.

се на гърмофони,

Единственият нов мо- 
който твърде рязко сс ред него 

на мнозина комунисти в ко- 
отношение на за- 

14 заседание

мент,
повдигна иа заседанието, е 
съществуващото конфликтно 
положение между председа- 

Общинската конфе- 
ССРН Цоне Тодо 

иа Общин- 
СКС Стоич-

вой, ни свинско 
Ама ако налетиме с тоягите, ще стане 
да знаеш — се заканва един.

Старецът не отговори на заканите.
мунага по 
ключенията на

ЦК на СКС.теля на на
ренция иа 
ров и секретаря 
ския комитет на 
ко Ангелов.

За това положение говори 
най-много Тодоров. Той до- 

ССРН бездейст- 
неговата рабо- 

от най-отго-

И после се видяхме с размирника иа селото. Един 
толкова млад мъж, с шеговити очи, и при

за стопанско-Огговорност 
то положение на комунатасимпатичен, не 

казлив — не ти е работа.
— Сърдят се старците — рече и 

ло не бяха такива, пусках им народни песни и приятно 
им беше. А сега псуват модерните плочи, ама ще им пос- 

ушите. Няма да им се продънят, както казват те. 
Какво ли ще се продъни, когато те вече половин са оглу-

се позасмя. Отнача- говорихаНа заседанията 
и няколко работници

от стопанските ор-
ко-

казваше, чс 
вува, защото 
та се игнорира 
рните в комуната, които му 
се намесвали и не му позво 
ля вали да подема политиче-

мунисти 
ганизации. Така например 
Васил Василев от „Услуга“ 

че най-отговорните

викнат
вшели каза,

комуната не тряова да си 
скриват грешките, но да по- 

сметка за всичко оно 
ва, което по тяхна вина е 
останало нерешено.

Съдията Никола Димит
ров изтъкна, че поради съз
дадените лоши отношения и 
недоверието се губят от вид 
най - съществените пробле
ми в комуната. Според него 
за нерешените въпроси, кои 
то измъчват общината, а не

Веселя се. Всъщност, кой знае дали се веселя. Това 
е всичко що спечелих в чужбина за две години — гра
мофон и транзистор с магнитофон. А когато заминавах 

планове, какви мечти! В Германия се залетях да 
ида. Две години се маях по постройките там и ми омръз
на, та се върнах. И печалбата ми е това. Нищо друго не 
донесох. Може би не съм печалбвник, или кой знае какъв 
съм, ама не спечелих. Впрочее приказки са тия печалби. 
Ако живееш като скот — може и да поприпечелиш, но ако

тогава си е както у нас

Ц. Тодоровски акции.
Противоположно от 

говори Ненко Иванов, член 
иа Изпълнителния отбор на 
ССРН. Той каза, че за паси 
визацията на подружниците 
ССРН е виновен и Тодоров, 
и местните орагнизации 
който между другото не_ 
ка да мине на щатна работа 
в тази организация, макар 
че според него за това има
ло условия.

Обаче Стойне Иванов, кой 
то е също член на Изпълни 
телния отбор на ССРН, изтъ 
кна, че между тоя форум и 
Общинския комитет на СКС 
не съществува никакво сът
рудничество. Според него 
партийният комитет е под
ценил работата на Изпълни 
телния отбор, което е и глав 
на причина за създаденото 
конфликтно положение.

Секретарят на ОК на СКС 
Стоичко Ангелов, взимайки 
дума по тоя въпрос заяви, 
че за бездействуването на 
ССРН пряка отговорност и- 
ма нейният председател.

Партийната организация 
взе решение тези два поли
тически форума да проведат 
съвместно заседание и да 
решат всички спорни въпро

ложатнегокакви

наискаш човешки да живееш —
— стига за хляба, за обличането, но да правиш дворци, ис-

V- . -не може.
Ето, рече сериозно, «свиря си сега. Ще посвиря още 

някой ден и ще отида да .си работя в някое строително 
предприятие у нас. По-весело ми е тук, сред свои друга
ри и познати. Топлинка има, разбиране ... и по-лека 
работата, никой не те гоня, никой не ти гледа чак _ 
кова в ръцете.

поотделим лица, не се рази
сква и предлага. Тук в тази 
партийна организация — ка 
за той, води се борба за об
щинско лидерство. Това е и 
поклатило доверието на ра
ботниците към дейността на 
авангарда им — комунисти-

е
тол-

■
— Е, добро е момчето — рекоха хората, когато се 

заприказвахме за него. Малко е намирник, малко шегад
жия и така на своя глава. Иначе си е добро момчето.

Той и тук не е стоял много на едно място. Свира 
се малко по кооперацията, писа се едно време чиновник, 
после отиде строител, па в Германия ходи, и ето сега пак 
е тук. Ама е весел.

Тука преди години, докато си беше на село, заедно 
бяхме партийци. Тъкмо го бяхме приели за член. И на 
едно събрание той вдигна ръка. „Искам другари,
.малко критика и самокритика да си направим”. Н 
спогледнахме — откога тая точка я няма в дневните редо
ве, а той сега, новак, пък критика и самокритика.

Секретарят ни поогледа, примижа и рече: „Хайде, 
какво имаш”. А той развърза: „Другари ,така и така, аз 
съм млад тук, ама нали сме другари и сме еднакви, нали. 
и най-сетне пита секретаря. „Другарю секретар, искам да 
питам, може ли другаря татко да ме рита, когато си пои
ска, щом и аз съм, нади, член на партията и сме равни 
с него?”

Ние се изсмяхме всичкчи, а баща му още на събра
нието му се закани, че ще му изскубе ушите, щом стигнат 
у дома си. И момчето, момче беше тогава да, не дойде вече 
на събрание. „Стари сте вие там, и не разбирате млади- 
нята” — така беше казал на секретаря, когато бе го спрял

те.
Работниците — комунисти 

разискваха за конкретните 
трудности в стопанските си 
организации, а мнозина от 
обществените служби, кои
то винаги имат осигурени 
заплати — изтъкна Димит
ров, повечето се залагат за 
лични разплати. С триднев
ното си разискване не допри 
несохме нищо за решаване 
на стопанските проблеми в 
комуната. А тук в тази пар 
тийна организация членуват 
най-отговорните за това не
що.

С. Ангелов

Захариев, командирът на ми 
лицията Радован Пуртич, на 
чалник на службата за вът 
решни работи Винко Стоя
нов, както и за журналиста 
иа в-к „Братство“ Взне Ве
линов, че уж тенденциозно 
информирал от партийните 
заседания, за случай, който 
е на дневен ред.

В разискванията на други 
се показа, че защитата 
Деспотов има за цел „всич
ко или нищо“ и че той при
лага тактиката „нападението 
е най-добра отбрана”. Но въ 
проса за издаването на удо
стоверенията се вече нами
ра в ръцете на 
Между другото 

мал и лошо отношение 
подчинените в службата.

Единствена 
ност показа 
търговското

рече, 
ие се

си.
Димитров посочи, че е вре 

ме да се спре по-нататъшно
то на трупване на функции 
и че принципът на преизби
ране трябва последователно 
Аа се_ приложи при всички.

Най-добра преценка, по 
наше мнение, за тридневно
то заседание даде Иван Ан
донов, председателя на об
щинския съд. Между друго
то той каза: — Още от само 
то начало разискванията 
лучиха твърде лошо направ 
ление. Вместо да се разпра
вя за носителите на отрица
телните прояви — започна 
изцяло да се 
ботата 
кава

наЗащищаване с нападения

Ръководството на местна
та организация безуспешно 
настояваше да призове ко
мунистите иа откровен, но 
и конкретни разисквания, 
които да бъдат лишени от 
лични разплати.

Секретарят на общината 
Иван Деспотов, 
бяха отправени най-остри 
критики, в разискването си 
имаше за цел да докаже, че 
издаване на удостоверения, 
с които е доказвано, че е 
някой от българска народ
ност, е било обосновано вър 
ху закона. Според него тук 
нямало никаква политическа 
отговорност. По-нататък с 
редица архивни и общи ма
териали Деспотов 
ше, че не се е намесвал в 
работата на самоуправител- 
ните органи.

Макар, че в началото на 
разискванието си каза, че 
ще бъде самокритичен, 
грешка. Вместо това 
не призна нито една 
други. Затова поиска парти- 
че за всичко били виновни 
йно наказание

да приказват.
После му се загубиха следите. Година мина, две на

вършиха и чак тогава се върна за десетина дни. Бил ста
нал майстор строител в някое предприятие и добре пе
челел — се говореше тук. А когато се върна, все лудории 
правеше. На съседа им бе напил петела. Оня се уплашил, 
че е болен, та го бе заклал. Чак тогава Тошо му бе казал 
какво е направил и бе извадил хилядарка да си плати 
кефа.

прокурора, 
той и- 

към
на когото

самокритич- 
Директорът на 

п и . „ предприятие 
„Слога , Любен Митов. Той 
наистина призна, 
шил

по
А на баша си, бе напил гъските, а той пък да не 

умрат зян, бе ги оскубал зарад перата. Добре ама сут
ринта гъските се отрезнили от ракията и пред вратата 
грачачт за храна. Бабата, като ги видяла голишави и ни- 
какви ое припаднала на прага и си бе натъртила къл
ката. А I ошо след тия поразии изчезна пак и ето сега е 
донесъл тия чудила да размири селото.

че е сгре 
с-договора с „Матица 

хръватска“, обаче критикува и ра 
на службите им. Та- 

идентификация услож
ни и замъгли 
трябваше 

Сега

не оъдат продадени, книги- 
могат Аа се върнат на 

„Матица хръватска“.
Директорът

дом д-р Анани Стоянов 
стояваше да

онова, което 
Да решим.

се поставя въпрос — 
изтъкна Андонов — как за- 

апРеА нормално и успешно 
Аа функционират службите, 
когато, след тези заседания, 
още повече ое изостри лъжо 
™ Ни сътРУАничество и 

риятелство. Вместо да се 
изоорим за единство, оттук 
^,„ИЗлезнем повече не- 
АОНОВТВеНИ ~ 3аКЛЮЧИ АН"

Не мина много време от тая среща а ние с веселя-
КЕй“Гчо^к"аК н«Ше В еАИН Рест^ант1с компан^ка. 
„Ьи-мои човек — извика, когато ме видя.

Превъртяхме някоя и друга чашка коняк с него и 
ми разказа че си работи в старото предпрмтие че си 
печелел добре, и че грамофонът се бил развалил оше на село, та мирясали старците. развалил още на

А когато то

доказва

на здравния
на-

докаже, че той 
напускане 
- здравна

не е виновен за - 
на лекарите от тази 
организация, че 
■е заделена от 
лните органи 
между другото, той

той
каза,
своя

те тлй е питах вярно ли е за петела
те, той се усмихна и рече: „Всеки трябва 
данъка на младостта. Аз вече Р °

и за гъски- 
да си плати 

съм си го платил”.м. н. н.
заплата му 

самоуправите-
и др. Обаче,за осем души

4 Страница премъд-
В. Велинов
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Из нашите общини * Из нашите общини * Из нашите общини
Суров миньорски живот на Бесна кобила Наш очерк

Борят се за норми и 

против природната стихия „Струю увели — на венер 

гледаю телевизию!“В хладните прегръдки на високата 
Весна кобила мъжествено

планина
стоят на трудовите си по- 

стове около 200 миньори. Една трета от 
околните

тях са от 
села: Мусул, Барйе, Горна Любата. Оптимизъмът на братя Каменови от Смиловци

На пръв поглед изглежда, 
че миньорите са заточеници 
на безмилостната планина, 
в която владеят сурови кли
матични условия. Обаче чо
векът бързо привикне и на 
най-трудното, а особено ко- 
гато няма друга възможност 
и когато обикне професията

Така е тук в създаващото 
се, но все още безименно се
лище, което От година в го
дина става все по-голямо. 
Тук прииждат нови миньо
ри, но остават само онези, 
чието сърце е наистина мъ
жествено.

Всъщност оловото създава 
почти на самия върх на ви
соката планина и седище и 
нов живот. Разбира се, че 
той е своеобразен. За сега 
промените са му видими, без 
оглед на това, че тук все о- 
ще най-силна е природната 
стихия. Вали сняг и тогава, 
когато навсякъде около вре
мето е хубаво и топло.

Когато започне зимата, ко
ято е особено сурова и дъл
готрайна в безименото сели
ще, всичко остава в заточе

ние. Дори се прекъсват и 
връзките с Крйва фея — фло 
тационния гигант на мината 
и селище, за което може да 
се рече, че е преобразувано 
от оловото. Но въпреки това 
и тук владеят трудно поноси 
ми условия за живот.

За благодатските миньори 
особено сурова е тази зима. 
Вече два пъти по няколко 
дни мината остава без ток и 
телефонна връзка. За това 
време животът е тук изцяло 
парализиран. Обаче с голя
мото другарство и разбира
телство, което съществува 
между миньорите, се реша
ват и най-сложените въпро
си. В такива моменти по- 
сложен и няма от оня, кога
то някой от миньорите забо 
лее. Прехвърлят го на ръце 
до Крива фея или Горна Лю
бата и така му спасяват жи
вота.

Такъв е, най-кратко каза
но, животът в това селище, 
в което заедно и братски ра
ботят сърби, българи, маке
донци, албанци ...

Пристигаме в Смиловци. 
Кръчмата затворена, заклю
чава с учудване шофьорът 
на Общинската скупщина 
Симо. Малко необикновено 
за Смиловци. Но затова пък 
кооперативният магазин ра
ботеше. Та»ц има не само ба 
сма, а и бира.

Смиловци, в това време и- 
ма кални сокаци, а Видлнч 
снежна покривка. През тая

След това влизаме в къща 
та на Цветко Каменов. Той 
се оказа веселяк и отговаря 
на всички въпроси, като че 
ли до сега е имал кой знае 
колко конференции по печа

телно по-голяма, поскъпнала 
е работата и материала. Ми 
сля, че сега тая работи би 
стрували около 110ОбО ста
ри динара. По този начин 
съм спестил доста пари, а съ 
що така съм заработил и 
56 000 ст. динара в работа о- 
коло електрификация. По 
този начин ще мина и без 
да почуетвувам. Само дано 
имаме щастие по-бързо да 
се завършат останалите ра
боти.

— Може ли да кажете, ще 
светне ли тая година във 
вашия дом?

Всички се замсилят, дома
кинята Борка и малкият Ми 
ле, а отговор се чака от сто
панина Цветко. Той мисли 
един момент и деликатно от 
говори:

— Не може да се знае о- 
кончателно, но ние сме го
тови.

Така отговори той, а след 
това, за да не ни разочаро
ва поради дългия път и за 
да имаме какво да напишем, 
той добави:

— Много ще зависи и от 
това как ще бъде с парите. 
Ето очаквам да нараснат те 
лчината и едно ще дам. С 
това окончателно ще реша 
въпроса. И право да ви ка
жа, очаквам тая година да 
светне.

Братятта Каменови са оп
тимисти. Надяваме се, че 
техният оптимизъм ще над
могне всички трудности. Ня 
ма вече в селото да думат 
„Каменови струю увели, а 
на венер гледаю телевизию”.

И не само Каменови в 
Смиловци са оптимисти и 
Недко Тодоров, Иван Ман- 
чов, Мила Зарков, Драгиша 
Антонов, Цветан Давитков, 
Мирко Давитков и много 
други.

В техните къщи още тая 
година ще светне електриче 
ско осветление, ще бъде ве
селба, каквото не се помни. 
А смиловчани знаят хубаво 
да се веселят. .

та.
— Па, направих вътрешни 

те инсталации още преди 
пет години само зарад това, 
че щом се говори за елоктри 
фикация, то един ден ще

си.

н
<
I
5в
оВ. В.

1
а
иВ Босилеград ските търговски магазини

Вересиите — параван 

за криминал
Стопанският криминал в 

Босилеградската комуна на
последък получава обемни 
размери, но не по големина
та на средствата, а по масов 
ността си. Това е заключе
ние на съдията 
тел, Никола Димитров и на 
комнадира на милицията, 
Радован Пуртич.

Така например дефиците в 
повече то търговски магази
ни възлизат от 50.000 — 2. 
милиона стари динара.

Обикновено търговците се 
оправдават, че дефицитите 
са последица на неприбрани 
те вересии. Въпрос е обаче 
дали това е така и дали зад 
тоя параван не се скрива 
криминал. Защото ревизия в 
.магазините се върши само 
един път и то само към края 
на годината.

Показателно е обаче, че 
най-отговорните в предприя
тията с голямо търпение и

пасивност се отнасят към та
зи опасна проява. Така на
пример самоуправителните 
органи, след като установят 
дефицити, не предприемат 
мерки срещу виновниците. 
Не само, че не ги предават 
на следствените органи, но 
дори ги освобаждат от нака 
зания. В случая позволяват 
им да върнат дефицитните 

суми или ги пък освобождават 
и от това. Това е така, защо 
то в нито едно предприятие 
не съществува вътрешен кон 
трол.

При такова положение и 
следствените органи не мо
гат най-ефикасно да се бо
рят срещу гоя вид криминал. 
Въпреки това миналата годи 
на са били установени дефи 
цити от 13 милиона стари 
динара и срещу пссъвсстни- 
те търговци са възбудени де

Вгодина не много дебела, 
селото не само през тия зим 
ни дни, но години наред се 
говори за електрификация.

Тая есен и зима не само 
да се говори, но се и рабо
ти. ...

Бързо разбрхамс, че хора
та са.изпреварили електри
фикацията и нейния норма
лен ток. Над двадесет дома
кинства в селото вече имат 
къщни инсталации и са го
тови само да се прикачат за 
селската мрежа, която о- 
ще се работи. Бандерите из 
Смиловско поле и по маха
лите вливат оптимизъм, но 
оптимизъмът на братя Каме 
нови надминава всичко и 
действува като истинска ря
дкост.

— Ето, тия три къщи, кои 
то виждате там, това са къ
щите иа братя Каменови. Те 
си направиха къщните ин
сталации още преди пе^: го
дини! И сега чакат.

Бързо се отправяме там. 
Придружава ни Георги Ста- 
нулов. Пред къщата на Ев
тим Каменов заварихме Ст- 
румка, неговата жена, иа дъ 
рвника.

— Да, ние редовно сме си 
работили, с майстори от Пи 
'рот, — с тон на извинение 
започна Струмка. Имаме си 
и документи.

Георги, който ни придру
жаваше, искаше да я ^осво
боди” и започна да й обяс
нява, че това е само за ве
стник. Тогава жената запо
чна да се извинява, че сме 
я заварили така, неудобно 
за снимка.

стане ... Колкото по-рано, 
толкова по-добре.

Разглеждаме стаите. Ако 
не беше газената лампа на 
стената, щяхме да повярва
ме, че се намираме в елек
трифицирана къща. Круш
ката висеше на сред стаята 
на шнур, който, личеше си, 
има стаж от пет години. В 
другата стая също така.

— Ето чакаме, казва до
макинята Борка, и тоз час 
на масата беше поднесена 
ракия, сладки.

Трудно може човек да от 
каже на любезните домаки
ни. Малкият им син, оосмго- 
дншннят Миле, също така 
беше доволен от нашето по
сещение, защото изкара ед
на снимка за спомен.

— Преди пет години съм 
платли около 60.000 ст. ди
нара, а сега цената е значи-

следова-

Богдан Николов
ла.

В. В.

Босилеград
Изправна на отговора Много норушения-молко наказаниясе е действувало последова

телно и систематично
В партийните организации 

п Босилеградската община 
членуват 608 души, от които 
325 са земеделски произволи 
тели и 47 жени.

През миналата година за 
нови членове са приети 39 
души, а същевременно от 
членство са отчислени 50 ду 
ши.

при
приемане на нови членове, 
преди всичко на млади и спо 
собни, както и при отчисля

ла бездействуващите

рушители минали с благи на 
казания.

Неблаговременото решава 
нс на тсЗи нарушения вър
ви така, защото тази служба 
почти през цялата 1971 годи 
нач11е с била кадрово укре
пена.

Това нещо е имало За пос
ледица повишаване числото 

нарушения в тази област.

В. В.

През миналата година на 
съдията за нарушения в Бо 
силеградоката общила били 
са предадени на решаване 
241 съставенни актове за иеза 
конно сечене на листников 
фуралс, непозволена испаша 
в новосъздадените млади го
ри, за безправна сеч и скспло 
атация на горите и др.

От всички тези актове съ
дията за нарушения с ро
шил само петиадесот, и на-

ване
членове, които само форма
лно членуват.

Общинският комитет на 
СК взе решение върху тоя 
въпрос занапред да се заде
ли по-голямо внимание с точ 
но определена и изработена 
политика.

По мнение на членовете от 
Общинския комитет на СК 
върху организационния въп
рос партийните организации 
не е заделяно необходимо 
внимание. Преди всичко не

на

В. В.
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с нашетаНаша анкета: Какво ста«а Комунистите предлагат 

електрификацияЗемеделското производство се 

развива стихийно момент да се
^овдигнЛъпроса За електри
фикацията на селата от тоя 
район. Те предложиха 
нага да се формира
по електрификация и Аа се
започне сьс събиране на сре

селата на 
коитоКомунистите от 

тлъминския 
членуват в 
зация Долно 
двете свои 
предизборни събрания 
равиха обстоен преглед на 
нерешени въпроси, които 
мъчват не само тоя Ра«°“^изобщо Босилгерадска

дит, гфиГивсичко^струва^ми 
се от кооперациите. Лой 
трябва да работи сдружено 
с тях, за да има успехи. _

На благоустройството
нашите села трябва да се 
обърне по-голямо внимание. 
Повече от 600 домакинства 
в клисурския ни район са 
още без електричество, еле
ктрификацията в някои ме
ста, при днешни условия, е 

невъзможна. Нужна е 
на по-развитите

район, 
местната органи- 

Тлъмино, на
последователни

нап-

мик. Службите, които изку
пуват земеедлските продук- 
ти, не са добре организира
ни, та продуктите ни често 
пропадат. Човек идва до за
ключение, че няма смятка да 
бъде земеделец, че данъкът 

голяма тежест.

Земеделското производство 
върви без план, без опреде
лена насока. Селата не са 
привлекателни, и остаряват. 
Не е разрешен въпроса за 
осигуровките на земеделци-

Мога да кажа, че данъкът, 
когато става въпрос за пла
нинските краища, е твърде 
висок. По нашите места ус
пяват само картофи и

вед-
комитет

на
дства.

Твърде обстойно се
и за нерешени 

Изтък

воде
те. ха разгооври

”3сеРчеИтояРрайонс около 
4 000 житела, отдалечени по 

километра от це 
нямат

му еЗемеделците имат нужда 
от банкови кредити. Ако ис- 

подобрено земеделие, 
и частен производи-

но и
К°СпореА тях нсогранизира- 
ността на частните зсмедал-
Пл=ГеТе^сГгбрГ

райони, има за последи- 
икономическо

каме
тогава 30 и повечеече-

итъра на комуната, 
никаква здравна защита. Ам 
булаторията в Долно Тлъми- 
но все отце не работи. Бяха 
посочени и трудностите, кои 
то в областта на съоощения-

почти об-помощ 
щности. Само със 

няма да стане.
самообла- ски

положение.6 По тяхно мнение 
ТОВа е една от причинили

Босйлегр»д ганеЗемеделците нямат доста- 
занаятчии. НямаЗдравни осигуровки и за земеделците

Общинският синдикален те цели и като такива тряб- 
обсъди ва да се приложат 

новата кретните условия в комуна
та В светлината на тоя до- 

на Общин-

тъчно свои 
ковачи. Има нужда от елек
трическа мелница.

за недостатъчните 
успехи на комуната.

Комунистите от тлъмин
ския район считат, че има

населението от тоята търпи 
район. В. В.

(записал Ц. Димитров)на кон-съвет в Босилеград 
проектозакона на 

здравна 
зисите на обществения до
говор на синдикатите от Съ
рбия във връзка с урежда
нето правата и взаимно от
ношенията на работниците 

сдружения труд. Иска се 
основа на новия проек-

защита, както и те- говор членовете 
окия синдикален съвет кри
тикуваха съществуващите 

прояви на незаконно прие
мане на работна ръка. Осо
бено остро се порица 
приетата практика _ 
та на търговията да се зае
мат предимно лица, които 
са собственици на помеще
ния за търговски
По- конкретно; такива слу- Ечемикът има широко при 
чай има в земедел^те кюо^ ложенне _ храна, фураж, 
перации в Горна Аисина суровина за пивоварната
Долно Т™»“™СТНГН промишленост, за производст
царското предприятие „Кин ^ уис1Ш_ за спирт „ Пр.
СТ^ * Тая култура се отглежда в

При решаване на въпроса хълмисто-планинските обла 
на незаетите Завода за зае- сти, ,КЪдето пшеница поради 
мане е формално присъству- ниски температури трудно 
ващ. По тоя както и други 
съществени въпроси при са- 
моуправителното 
синдикатът не участвува пря 
ко. Той се явява сетне в ро
лята на адвокат, който пред 
съда застъпва правата на ра 
ботниците. В. В.

Производство на ечемик в 

Димитровградсковъз- 
в областв

въз
тозакон да се стигне до уед 
накване на здравните права 
на всички социални струк- 

земе- магазини.
по-точно смесени сротово. А 
такова изродено семе не мо 
же да даде добри добиви. 
Днес има редица добри сор
тове ечемик 
пролетен, които дават по-ви 
сок добив. Сортовете са на
годени за дадени области.

Низкото производство на 
единица площ резултира от 
недостатъчно общо произво 
дство на ечемик в тая кому 
на. Целокупното производст 
во от 223 тона годишно (сре 
дно взето) обезпечава (изхо
ждайки от целокупния фонд 
на добитък в комуната) го
дишно харчене по 19 кг или 
дневно изразходване от 50 
грама за едно условно доби 
че (крава от 400 к), което е 
недостатъчно за каквато и да 
е продукция.

тури, включително и 
делците.

Изтъкна се, че здравната 
защита трябва да бъде гри
жа на всички, при което е 
нужно да се прилага и при 
нцип на солидарност. В слу 
чай на приемането на 
закон Общинския синдика- 

необходи- 
от сериозно и обемно

пак ое виждат средните до
биви с изключение на ряз- 

неродиите години (62 и 68 
год.). Десетгодишният сре
ден добив от 13,1 м цента 
от хектар е малък в сравне
ние с добивите, постигнати 
в други подобни области. 
По отношение на добивите 
от преди войната (1930—1939 
год.), когато сме имали до
бив от 9,7 мет. цента/ха, по
стигнат е напредък, но пло
щите са намалени. През спо 
менатото разгледано десетле 
тие най-големи добиви сме 
имали през 1966 г., 15,7 мет. 
ц./ха, а най-малки през 1968 
г. — 7,3 мет ц./ха. Обществе 
ният сектор през тия десет 
години е реализирал по-ви
сок среден добив от 16,8 мет 
ц./ха (най-висок добив сме 
имали през 1966 г. — 28 мет 
цента от ха, а най-малък 
през 1968 — 5 мет. цента. По 
-добрите добиви в обществе 
ния сектор са резултат на 
по-добра технология и на у- 
потреба на по-добивни сор
тове. Частните стопани глав 
но сеят стари сортове или

ко
есенен или

тоя

лен съвет вижда 
мост
кадрово и материално укре
пване на здравния дом в Бо

успява.
решаване Табелката, направена спо

ред статически данни, гово
ри за производството на ече 
мик в димитровградската об 
щина. Както се вижда през 
десетгодишния период под 
ечемик сме имали средно 
170 ха. Тия площи са нез
начителни защото дими 
тровградско е хълмисто-пла 
нинска област с основна на 
сока към животновъдство. 
От обработваемите площи 
на ечемик отпада само 1,2 
на сто. Данните показват, 
че се явява тенденция към 
намаляване на площите с е- 
чемик.

силеград.
Във връзка с тезисите на 

обществения договор на син 
дикатите от Сърбия се изтъ 
кна, че те оправдават свои-

ЗА ЛЕКАРСТВАТА

Калциев пангамат (калгам) (витамин в15)/

Препоръчаха ми витамин В15. Какво ли е 
лекарство и какво ли лекува — се питат хората.

Витаминт В15 е сравнително ново лекарство у 
То проникна първо от Съветския съюз, прена

сян от пътуващите там, а от година-две може да се 
купи и в доста наши аптеки.

Историята му така да се каже давнашна — от 
1950 година, когато японски учен открил този ви
тамин и го причислил към В витамините, давайки 
му и поредния номер 15.

В Съветския съюз този витамин се получава син
тетично, но е идентичен с природната пангамова 
киселина.

това

В нашата страна се пред
приемат мерки 
мо производство на, есенен 
и пролетен ечемик. Е сеният

за по-голя-нас.

се подтиква заради развоя 
на животновъдството, а про 
летния (двуреден) поради 
нови мощнеоти «а пивовар
ната промишленсот, за коя
то ечемикът е основна суро 
вина, може да се очаква по 
вишаване

Добивите, както се виж
да, са неуеднаквени, но все

ПроизЬодсшЬо на ечемик на производство 
на пролетния ечемик. Това 
трябва да сеКАКВИ СА ЛЕЧЕБНИТЕ МУ СВОЙСТВА? има предвид,

Хектара когато се планува производ
ство на учемик на частния 
и обществения

Тона мц/хаТой лекува доста заболявалия, но е добър и за 
профилактични цели. Установено е, че той привли
ча мазнините в организма, стимулира кислородна
та обмяна в тъканите на човешкото тяло и усилва 
способността на организма да разрушава и обезвре
жда токсините.

Против преждевременното остаряване този ви
тамин действува така, че подобрява редица проце
си, които съпровождат стареенето. Той е ефективен 
при лекуването на обща склероза, пневмосклероза, 
при сърдечно-белодробна недостатъчност и бронхи
ална астма.

При захарен диабет по-лека форма Витамин В15 
понижава захарта до нормални граници, а също из
чезва захарта от урината.

Витаминът също помага на болни от хроничен 
алкохолизъм с тежки органични изменения. Също 
и при сърдечно-съдови заболявания, хепатит и ци
роза на черния дроб.

е
о сектор.о б

общ. с.всичко общ. с.всичко 1 моРч 8 Инженер—агроном 
Маноил Маноилов1961 208 11 322 24 15,5 22,01962 181 10 173 20 9,6 20.01963 223 7 293 18 13,2 25,01964 157 2 211 4 13,4 18,0 'вшшш1965 168 16 219 21 13,0 12,91966 170 3 263 8 15,5 28,01967 163 1 256 2 15,7 20,01968 141 4 102 2 7,3 5,01969 145 13 207 33 14,3 25,01970 140 186 13,3

Средно
за 10. г. 170 7 223 13 13,1 18,6
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■ ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ С УЧАСТИЕ 
НА ИЗТЪКНАТИ ПИСАТЕЛИ

■ ОТНОВО ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖ 
НЕНИЯ В ПРОГРАМА

■ ЩЕ ГОСТУВАТ ТАНЦОВИ СЪСТАВИ 
И ПОЕТИ НА НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИ
ТЕ © СР СЪРБИЯ

■ В ОБЩАТА ПРОГРАМА: И НАЙ-ДО
БРИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ОТ РАЙОННИТЕ 
ПРЕГЛЕДИ

Гимнастически упражнения 
на гимназистките: младост 
красота движение — някога 
тяхната поява бе приятно 
събитие

ПОДГО ТОВКИ ЗА ФЕС ТИВ АЛА ьМАЙСКИ СРЕШИ« В ДИМИТРОВГРАД

ФОЛКЛОРНОТО БОГАТСТВО - ОСНОВА НА ФЕСТИВАЛА грама трябва да приеме но- 
воизборният тазгодишен фе
стивален комитет по чествува 
не от седемнадесет души, на 
чело с председателя на об
щинската конференция на ди 
митровградската младеж — 
др. Симеон Костов. Очаква 
се, тези дни комитетът да на 
срочи първото си заседание.

Ст. Николов

кива — като по тоя начин ос 
попълни празнотата, която 
миналата година се чувству 
ваше в течение на празнич
ните дни.

Разбира се, че посоченото 
тук повече бе изказано във 
формата на заключения, 
съвсем не като определена 
програма. Конкретната про-

жират хора пряко или кос
вено занимаващи се с изсле 
дванс на фолколрното богат 
ство в Димитровградско.

В спортната част отново 
се набляга върху въвеждане
то на гимнастическите уп
ражнения — ако не се съз- 
дадат младежки групи, по
не училищата да офомят та-

Миналата година бе допуснат един основен пропуск 
— липсваше добър комитет по чествуване, а това преди
звика редица слабости и в самата програма. За да не се
повтори това, тази година отрано се предприемат подго - 

като се изисква участие на всички, които могаттовки,
да допринесат за създаване на фестивална програма на а

ч едно по-високо равнище.
Това бе сърцевината, около която се водиха разгово- 

съвемстното заседание на Изпълнителния отбор нари на
Социалистическия съюз и Председателството на Съюза на

почин на двете об- За младите като самоуправителимладежта, състояло се неотдавна по 
ществено-политически тела.

НА ДУМИ - ЗА ТЯХ, НА ПРАКТИКА 

- ПРЕНЕБРЕГВАНЕ
знаеше, точно кой за какво 
отговаря. Всъщност мнозина 
нс бяха наясно кой организи

Анализът на мин ало годиш 
ната фестивална програма 
„Майски срещи” в Димитров 
град, имаше за цел, не да из 
дирва вината на тоя или оня 
за допуснатите слабости, а 
да се измъкнат поуките и да 
не се повторят същите греш
ки.

ра и провежда програмата 
— избраният фестивален ко 
митет или Културният цен
тър. Ако към това прибавим 
доста несполучливата орга
низационна намеса на „Бра 
тство” в устройване на „Ми 

поезия”, съвсем е 
защо за тазгодишното 

25-ти май —

• ЕДНА СПРАВКА В „ТИГАР'’ — ФАБРИКА „ДИМИТРОВГРАД” ПО
КАЗА: МАЛКО МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ В САМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОР
ГАНИ И РЪКОВОДНИТЕ ТЕЛА НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Самият факт, че именно то 
таз- 

на 25-
тинг на та за обуща от 25 души са

мо един е младеж, а също 
един младеж е член на из
пълнителния отбор, наброя
вам седем души. По-добро е 
положението във фабриката 
за технически стоки. Там в 
работническия съвет от 15 
души — петима са млади, а 
в изпълнителния отбор от 
седем души — трима са мла 
дежи и девойки. А най-лошо 
е положението във фабрика-

предприятието членуват са
мо пет-шест млади хора, до- 
като в предприятието рабо
тят над двеста души.

Очевидно е, че показатели 
те говорят в полза на стано
вището: „почакай ...”, което 
е в разрез с общите усилия 
на СК да заангажира млади 
те върху решаването на пар 
ливитс въпроси на съвремие 
то ни.

Не е достатъчно само да 
се изясняваме за по-голямо 
участие на младите в стопан 
СКИЯ, културния II ДР\7Г ЖИ
ВОТ. II това становище дос
та шумно да се изказва на 
различни равнища. А щом 
стане дума да сс осъществи 
на практика — то да се пре
небрегва.

А примерът, който посочи 
хме именно засвидстслству- 
ва това. Уверени сме, че и в 
останалите димитровград

ски предприятие не е по-дру 
1ч>яче. За такова мнение нн 
дава основание и едно от 
заключенията на конферен-, 
цпнта на Съюза на младеж
та, в което решително се и- 
знеква повече доверие у, 
младите, тяхното по-чнслси- 
но избиране в различните 
самоуправителни и предста
вителни тела.

ва е изходна основа за 
годишното чествуване _ 
ти май, обнадеждава. Защо

НЕОТДАВНА на заседани
ето на общинската конфере
нция в Димитровград бе из
казана и мисълта, че млади
те „трябва повече да се 
включат в самоуправителни- 
те и представителни тела”. 
Пак на тази конференция бе 
особено подчертана и мисъл 
та: „Ти си дошел вчера, а 
аз съм тука десет, двадесет 
години, почакай, ти още не 
си дораснал всичко да раз
береш ...”.

Нарочно отделихме 
две противоположни 
вища”, за да подчертаем, че 
мненията се делят, 
стане въпрос за 
на младите в самоуправигел 
митс и представителни тела 
— от предприятието до ко
муната.

Нашата проверка, паправе 
в „Тигар" — фабрика 

„Димитровград'', имаше за 
цел с цифреими показатели 
да установи какво с състоя
нието в „базата". Его резул
татите:

Във фабриката има общо 
200 младежи и девойки.

ясно,
чествуване на 
Деня на младостта, се заго-то подобни договори за чес- 

твуването на Празника 
младостта се правеха на ме- 

половина

вори още отсега.
Макар че на заседанието 

не стана дума за конкретен 
план, все пак в общи черти 
бяха определени контурите 

фестивал

на

оец или месец и
самото тържество. Ощепред

повече радва, че се разисква 
на такова равнище, каквото 
е Изпълнителният отбор на 
ССРН и Председателството 
на СЮМ в града.

на тазгодишния 
„Майски срещи”.

Както се установи, фести- 
вече своя физио-

културно-забавна и
валът има та за гумени нишки: там в 

работническият съвет (15 ду 
ши) само един е младеж, а 
в изпълнителния отбор (7 ду
ши) — няма пито едни! Или 
общо: в четирите работнпче 
ски съвета на фабриките от 
74 души — младежи са само 
десет, а в четирите изпълни
телни отбора (наброяващи 
28 души) — само четири мла 
ди хора.

тезиномия;
спортна. В разискванията се 
очерта мнение, че културно 
забавната част трябва да се 
състои от литературно 
не на двама изтъкнати писа

на танцови със

„стаио-
Почти всички участници се 

съгласиха, че миналата годи 
на нямаше строго разпреде-

когато
чстс- участисто

ление на компетенциите, за- 
задължения, та затуй 

и не се

тели, участие 
тави и пости от народите и 

Република-дачи и 
често се смесваха народностите в

та.
като сс заОг друга страна,

за по-добро органи- 
провеждане на рай

па
Не по-завндпо е положени 

с то и в ръководствата на об 
щсствсио - политическите ор 
гаимзацпн във фабриката, 
относно фабриките. Така па 
пример в Изпълнителния от
бор на синдиката от 15 ду
ши има само една девойка, 
а в нпдзиратслиия отбор ня
ма пито едни младеж. Също 
то положение е в Сскрета- 

иа Съюза на комуни- 
— от 9 души няма ии-

стъгшха
зиранс и 
онните прегледи, разисква
щите приеха заключение — 
най-добрите изпълнители от 
районните прегледи да уча
ствуват в централната прог
рама на 25-ти май в града.

А именно тази програма, 
ще бъде новина в таз 

чествуване, тряб-

пад
От тях във фабриката 
металически произведения в 
работническия съвет наброя 
ващ 19 души има трима мла 
дежи. В изпълнителния 
бор, наброяващ седем души 
— няма пито един! В работ
ническия съвет на фабрика-

пп

което 
годишното
ва да се изпълни „по сцен
арий”, за

риата 
стите
то еди и младеж. Всъщност, 
в организацията на

от-
което ще се аига-

Ст. Н.СК в

В партийните организации 
в Босилеградската община 
членуват 608 души, от които 
325 са земеделски произволи 
тели и 47 жени.

През миналата година за 
са приети 39

Малко младежи има в СКСЪОБЩЕНИЕ
които само формаРЕДАКЦИЯТА НА „БРАТСТВО" ОЩЕ ПРИ- 

ЛБОНАМЕНТИ ЗА 1972 ГОДИНА.

АБОНАТИТЕ ДА ИЗПЛА- 
ДЪЛГОВЕТЕ СИ ОТ 1971 ГОДИНА.

необходимо членове,заделяноио е
внимание. Преди всичко не лно членуват, 
се е действувало последова- Общинският комитет

и систематично при- СК взе решение върху тоя 
въпрос занапред да се заде- 
Л1: по-голямо внимание с точ 

определена и изработена

нови членове 
души, а същевременно от 
членства са отчислени 50 ду

на
ЕМА те лно

приемане на нови 
преди всичко на млади и сно 
собни, както и при отчисля политика, 

бездействуващито

членове,ши.
УМОЛЯВАМЕ По мнение на членовете от 

Общинския комитет на СК 
върху организационния 
рос партийните организации

но
В. В.въп-ТЯТ пано на

У I
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наНа тема: Предучилищно възпитание 

децата
— Днй! — каза Гоца Гора- ЦЯ III РДЗКАЗ
-- ,1 размаха камшика.. ПЛШ ГпОПЯО 
Кобилката сс напъна, по

веде подпре си целия свят, 
натоварен в каруцата. Коле
лата се търкаляха меко, по- 

нсуловимо за пътниците 
п като че, не пътниците, а 
природата неоколо сс раздви 

и тръгна нанякъде: вър- 
градпните, върбите кран 

реката, кравите, изкарани 
паша, баирите над река- 

най-оетне белите облаци 
над баирите, някои от които 
бяха кръгли, а други имаха 
други форми.

Слънцето — и то тръ

сков

\

II. Предучилищно детствоЙОРДАН РАДИЧКОВ
чтн

(от 3 до 7 год)жн

КУЧЕТО ЗАД 

КАРУЦАТА
вяха

на природно >цедание да опоз
нава нещата „сред самата 
природа".

То сега е голям наолюда- 
тел и експериментатор, „от
кривател" и „раицонализа- 
тор“. Това се забелязва 
рите му — индивидуално 
или с връстниците си, осо
бено в игрите, при които сс 

мате- 
играта

та и Преди двеста и повече го- 
считаио задетето е 

човек" т.с. че то има 
способности.

Затуй педаго-

дини 
„малък 
същите
и възрастният.

често се заблуждавали, 
повече опрдсляли различ 

във възпитани-

както
гиа нанякъде.

Гоца Гсрасков гледа 
ше как ое движи при
родата и си мислеше, 
че до Нова година ос
тават още осемдесет и 
шест дни. Жена му, се 

върху

зитс в иг-
па
ни принципи 
ето, а по-малко проучавали 
детето и неговият живот.

Това прекъснал известният 
френски педагог Жан Жак 
Русо, който през 1762 годи
на търсел „правото детето 
да бъде разбрано”. В произ
ведението си „Емил или за 
възпитанието", той казва:

„Ние нищо не знаем за де 
тството. Изхождайки от по
грешни становища за детст
вото, ние толкова повече лу- 

колкото по-дълбоко на 
възпитанието

употребява различен 
риал. Следователно, 
на предучилищното дете — 
това е неговата най-голяма и 
най-интересна активност — 

работа. И не случай-

днала до него 
дъската, също гледаше 
природата, но си мис
леше върху свои рабо
ти. Тя беше едра и яка сел
янка, с пълни бузи, с пълни 
гърди и крака, и можеше ка 
кто да оре, тъй и да 
дърва; седеше с ръце на ску 
тите, озарена от сиянието на 
слънцето, а върху скута и 
падаше сянката на един не
правилен облак. Тя започна 
да оправя краищата на сян
ката, но все не успяваше и 
когато Гоца Гсрасков я по
гледна, жената сведе очи за 
срамена, че мъжът й е видял 
да се занимава със сянката 
на един облак.

И докато селянката се чер 
веше, Гоца я поглеждаше и 
си оправяше мустаците: той 
имаше големи хайдушки му 
стаци и изпъкнала адамова 
ябълка, а върху главата си 
носеше сламеница. Мустаци 
те му бяха станали кафяви 
от цигарите, защото той пу
шеше, но не бяха чак толко 

афяви, че да изглеждат

бе кучето, вързано със син
джир за стърчишката.

Слънцето грееше меко и 
топло.

това е
но се казва, че онова, което 
за детето е игра — за възра- 

работа, и обратно — 
онова, което за възрастния е 
работа, за детето е игра. И- 

„Оиова, което за расте
нието е слънцето, това за 
предучилищното дете е игра 
та. Без игра детето би повех 
нало, неговите телесни и ду
ховни сиХи биха копнеели".

Интересите и желанията, 
които детето проявява в иг
рата, чрез подражаване или 
поставяне на въпроси на ро
дителите и средата, всъщ
ност е любопитството, с кое 
то детето е обременено. На 
детето трябва да се дават от 
говори на въпросите, но пре 
дварително да се изровоци 
ра и попита, какво то мисли 
за това или онова.

„Светът на нещата" посте-

своята бяла овца с пухкава 
вълна върху потоницата. По 
сле зад нея видя двете си 
деца, които седяха зад овца
та, усмихнати, с нови шапки 
]\|Ъ 42, купени вчера от мага
зина на селската кооперация. 
Той искаше да погледне зад 
каруцата, но му пречеше 
щитът; той само чуваше по- 
ддрънкване на синджир $1 
здаеше, че там, вързано за 
стърчишката, весело подтич
ва кучето. Понеже щитът му 
пречеше да види кучето, се
лянинът размаха камшика и 
се вглаби в себе си.

В съзнанието му отново се 
• мярна калният път, овцата, 
циганките, калното поле и 
мръсното небе, което бе ка
то остригано, после там се 
заредиха други картини и 
отнякъде изплува сцена от 
„Геновева", гледана в учи
лището на младини.

А кучето подтичваше зад 
каруцата. То тичаше бодро, 
равномерно и опашката му 
стърчеше нагоре извита съв 
оем леко в дъга, по посока 
на гърба, а не в обратна по 
сока. И всичко това върве
ше, движеше се, теглено от 
кончето, пълно с облаци и 
видения, с възпоминания и 
преживелици, а най-отзад

стния есече
Беше толкова хубаво, то- 

че кучетолкова приятно, 
скочи вдъхновнео' в каруца
та и изяде бялата овца, коя 
то кротко стоеше на пото- 

блеиуваше. Гоца

ли:таме,
влизаме във

децата. Най-умните дър
жат, какво трябва да знаят 
хората, при което не обръ
щат внимание, че децата не 
са в състояние да научат то
ва. Те у детето винаги тър
сят човек, без да водят смет 
ка какво всъщност детето 
представлява, преди да стане 
човек."

Поставя се въпрос: защо 
тъкмо при предучилищното 
детство изтъкнхаме горното? 
Просто затуй, че детето от 
3 — 7 година е по-зряло и че 
се намира в периода — при^ 
тежаване на собственото 
„аз“. До 3-та година детето 
към външния свят се отнася

на
цицата и 
Герасков усет и нечие диха
ние зад себе си и в съзна
нието му се мярна отново Ге 

кошутата. Той се 
овцата

новева с
обърна, но вместо 
те си деца, които се усмих
ва под новите пашки № 42, 
купени от магазина на сел- 
видя кучето и зад него две- 
ската кооперация. Селяни
нът почувствува 
че нещата в каруцата запо
чват да добиват особени дъл 
бочини и смисъл, а така 
също и възпоминнаията му 
за Геновева, за стриганите 
за овцата, която той помага 
циганки с ръбестите глави и 
ше да откарат на доктор.

внезапно,

пенно минава в таканарече- 
ния ,,свят на идеите" — в 
училищния свят, където си
стематически, организирано 
и с планова работа получе
ните знания и опити се про- 
дълбочват, разширяват и ак
туализират във всекидневния 
живот и в училищната прак 
тика.

ва к
грозни, а мекокафияви и при 
ятни, макар че бодяха леко, 
което най-добре знаеше же
на му, която, освен че може 
ше да сече дърва, можеше 
още лятно време да коси се
но и да сече тухли за къща
та. Докато при лянто време 
да коси сено и да сече тух
ли за къщата. Докато при-

пасивно, нещата приема ме
ханически, а сега негоовто 
отношение към предметите 
и явленията, както" и към хо 
рата е активно т.е. то прави 
опити и често му се удава 
да намери причинно - после- 
дичните връзки с външния 
свят. Действително, още най 
вно, без нужния опит, но с

— Марш! — каза Гоца 
Герасков и удари кучето с 
камшика.

Тогава кучето скочи и, 
изпълнено все още с патос 
и вдъхновение, изяде собст
веника на тази история. Слободан Василевглаждаше мустаците, мъжът 

се обърна назад и видя ов
цата.

Овцата стоеше права вър
ху потоницата, бяла, с пух
кава вълна, и приличаше на 
облак, паднал от небето в ка 
руцата. Изпълнена с реали
зъм, тя гледаше зеленината 
отвъд ритлиет. Бяло сияние 
изплува в душата на Гоца 
Герасков и докато гледаше 
овцата, той си спомни, че 
веднъж като малък помага
ше на баща си да откарат 
на доктор една болна овца. 
Те я водеха пешком по пътя, 
пътят бе кален и Гоца, опле- 
скан с кал до ушите, месте
ше свинските си цървули из 
калта и подкарваше овцата. 
А самата овца, стригана и 
мръсна, кихаше и ситнеше 
по пътя, а пред тях и зад тях 
вървяха други селяни, мъже 
и жени, и някои от тях воде
ха крави, някои пък бяха без 
крави, а един селянин, дру
госелец, водеше коза и тя 
тъй силно врещеше, че се 
чуваше по цялото острига
но и мръсно поле. Беше мок 
ро, студено и противно.

После срещнаха каруци с 
цигани. Каруците бяха 
ни догоре с остригани деца. 
И циганките бяха

На здравни теми От събранието на избирателите в
БосилеградДО КЪДЕ ВОДИ ПУШЕНЕТО?

Ще водят спор с »ВЕЦ« 

Власина
„Човек, който продължава 

упорито да пуши, след като 
е достигнал 35-годишна въз 
раст, съкращава живота си 
с пет години — така накра
тко може да се формулира 
резултатът от научните из
следвания, извършени в по
следните десетилетия", пи
ше, стокхолмският вестник 
„Дагенс нюхтер”. В него се 
помества схема, която негле 
дно показва пагубното дей
ствие на тютюна върху чо
вешкия организъм.

За пушачите са характе
рни следните болестни про
мени:

— Нарушение на нормал 
ния сън и отпадналост, свър 
зани с това.

— Намаляване на слуха.
— Разклащане на зъбите, 

последвано от тяхното пада

— Възпаление
— Възпаление 

лните пътища и бронхите, 
което у пушачите е 15%

у непу

Други белодробни бо
лести, като емфизема, кой
то води до инвалидност, по
разяват по правило пушачи

ое намалява с 5 до 10%, кое 
то води до влошаване на са 
мочувствието.

— Нарушенията на кръво 
обръщението в краката се 
наблюдава почти изключите 
лно у пушачите. Явяват се 
периодични пристъпи от 
болки в краката, а после и 
гангрена, при която се стига 
и до сечене на крайниците, 
ства са често явление у пу
шачите.

— Странично явление е 
влошаването на нормалния 
вид на кожата, особено у 
жените.

— У пушачите особено че 
сто се среща ракът на гър
лото, както и други форми 
на рак — на устата, в сто
маха, черния дроб, панкреа
са и пр.

На проведеното 
седмица събрание на изби
рателите в Босилеград се ра 
зисква

миналата водството 
тоя въпрос бяха премахнати.

Събранието на избиратели 
те единодушно прие предло
жение щото, против решени 
ето на Републикаснкия 
ретарият да се повдигне спор 
при Върховния съд на Сър- 
оия. Освен общината в тоя 
спор ще участвува и местна- 
та общност от Босилеград. 
Но понеже предстоят събра
ния на избирателите и в
гпп™ СеЛа’ сигУРно е, че в спора ще участвуват още ня 
колко местни общности.

На събранието 
телите твърде

на общината по

за новосъздаденото 
положение във връзка г _ _ 
строежа на язовира в Гор
на Лисина, а след 
решение от страна на Репуб 
ликанския

със
сек-взетото

секретарият за 
жилищно-комунални дейности и градоустройство, с ко-
т?ттСе т?03ВОЛява локация на ВЕЦ „Власина".

Над 200
граждани от ^си^щрад^и 
Добри дол поискаха 
отговорните в общината да 

- представят 
материал от 
днес за

от най-пъл-
им на избира-

снабдявн “ Въпр”На°водо 
° на Босилеград, 

за е?»?1* И А°бри долГКа 
НИТР ’ яеиЗа ТаЗИ Цел гражда- 
“ашат Л® Трета г°Аина зап- 
но все ^естно самооблагане, но все още няма вода и за
отправени^ Потреби- Бяха 
онези остри критики до

Аане на вода в^силегр^Г*

не. целокупния 
началото до 

създаването на 
между Босилеграсдката 
щина и Сурдулишката 
доцентрала. Защото 
зина вече 
създава

остригани, 
а един селянин каза, че са 
остригани по нареждане на 
властта. Зад 
ше навързани кучета — те 
бяха мокри и кални н люде- 
еха калните си опашки. Де
цата в каруците се свиваха 
заморничаво, голички и 
вите им изглеждаха ръбес
ти, сякаш по тях бяха пасли 
овце.

— Ракът на белите 
бове е най-точно 
пагубна последица от пуше 
нето, която води почти неиз 
бежно до смъртен изход. Бо 
лестта

дро- 
доказанатана венците, 

на дихате- спор
каруците има- об-

во-по
по-често, отколкото 
шачите.

при мно 
започнало да се 

съмнение, че най-от
говорните в общината 
ОТ своите пълномощ™ и за-
ганизании Н3 общинските ор анизации, подписали дого-
сие' за са Аали съгла-

застрашава дори тези, 
които пушат по 10 цигари 
дневни, а се увеличава 10 
до 30 пъти ако се пушат по 
40 цигари дневно.

гла- вън

— Сърдечният инфаркт е 
10 пъти по-чест у пушачите, 
отколкото у тези, които не 
пушат.

те.
Всичко това си спомни Го 

ца Герасков, докато гледаше — Снабдяването 
ните с на тъка- 

кислород у пушачите
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култура ★ просвета * изкуство » култура » просвета + изкуство
Полугодишният успех на основните училища в Димитровградско Съобщение на редак

цията на списание 

„Мост“
ДИМИТРОВГРАД: Според очакванията 

— добре, но според 

възможностите — недостатъчно На разказа „Първоток” 
под шифра „Циле 71”. на сти 
хотворението: „Философия” 
под шифър „Век”, получило 
първа награда, „Когато” под 
шифра „Илюзии”; на стихо
творенията, получили трета 
награда; „Утро”, под шифър 
„Кръстопът”, „Ядрен взрив“ 
под шифър „Космически язо 
вири”, „Младост” под 
фър „Младост“, „Ти“ подши 
фър „5157” и „Роден край” 
под шифър „Копнеж“.

Умоляваме авторите на спо 
менатите творби да се обад
ят незабавно на редакцията.

ОТ Редакция на сп. „Мост”

По решение на журито, 
което разлгеда и оцени при
стигналите на литературния 
конкурс творби, автор на ра 
зказа „Нишката на живота”, 
награден с втора награда, е 
Харалампи Иванов, препода 
вател ог осилеград, Автор на 
разказа „Не може ли без ме 
не”, получил една от двете 
трети награди, е Йордан Ми 
ланов, преподавател от Звон 
ци, Бабушнишка община. 
Милка Христова, ученичка 
от гимназия, „Иван Караива

лен успех — 252, а с отрица 
телен успех — 233. (С пет и 
повече слаби бележки — 68 
ученика).

Общо за училището в Ди
митровград: ученици — 1003 
От тях отлични — 187, ми. 
добри — 224, добри — 225, 
задов. — 66. С положителен 
успех — 702, а с отрицате
лен 196 ученика. Трима нео 
ценени и двама напуснали 
училището.

Подведомствените учили
ща имат: в Лукавица сред
на бележка 3,54, Желюша I 
иШ клас — 3,59 и П и IV 
клас — 3,49. и Градини — 
3,58. Или обща средна беле 
жка — 3,55.

Разбира се. че тоя успех 
не бива да тревожи. Още 
повече, когато се има пред
вид, че „по принцип“ през 
второто полугодие успехът 
значително се подобрява, 
главно зарад по-систематич- 
но учене от страна на уче
ниците.

Тук бихме отбелязали о- 
ще, че през полугодието учи 
лището разви твърде богата 
извънучилищна дейност, ка
то по различни поводи твър 
де богата извънучилищна де 
йност, като по различни по
води на няколко пъти се пре 
дстави пред гражданите от 
града.

Същевременно, доста успе 
шно бе участието на пред
ставители на У-те пионерски 
игри в Битоля — СР Маке
дония, както и няколко кул
турно - художествени про
грами. изпълнени в навече
рието на държавните праз
ници и други тържества.

Ст. Н.

Успехът на учениците от димитровградско ос
новно училище „Моша Пияде" в края на първото 
полугодие, в сравнение със същия период от мина
лата година, не бележи особен напредък. В долни
те класове средната бележка е 3,76, а в горните — 
2,87, което според очакванията е добре, но според 
възможностите — недостатъчно.

Успехът по класове. I
клас: отлични — 37, мн. до
бри — 47, добри — 29, задо 

• волителни — 7; с положи
телен успех — 121, а с отри
цателен — 14 души. Трима 
неоценени. Средна бележка 
3,74.

V клас: общо 122. От тях
— отлични — 21, мн. добри
— 21, добри — 24, задов. — 
8. С положителен успех — 
74. С отрицателен успех — 
48. (С пет и повече слаби бе 
лежки — 13 души). Средна 
бележка — към 3,02.

VI клас: общо 141. От тях 
отлични — 12, мн. добри — 
20, добри — 29, задов. — 15. 
С положителен успех — 76. 
С отрицателен успех — 64. 
(С пет и повече слаби беле
жки — 17 ученика). Средна 
бележка — 3.00.

VII клас: общо 112. Отли
чни — 13, мн. добри — 15, 
добри — 22, задов. — 6. С 
положителен успех — 56. С 
отрицателен успех — 56. (С 
пет и повече слаби бележ
ки — 15 ученика). Средна 
бележка — 2,55.

ши-

нов” е автор на стихотворе- 
„Не, никога”.

Все още не са се обадили 
следните твор-

н пето
II клас: общо 128. От тях 

— отлични 31, мн. добри — 
44, добри 1 — 30, задов. — 7;

— 112,
авторите на 
би:с положителен успех 

а с отрицателен — 16. Сред
на бележка — 3,62.
III клас: общо 134. От тях 
— отлични 34, мн. добри — 
35, добри — 46, задов. — 8; 
без слаби бележки 123, а със 
слаби бележки 11 
Средна бележка —
3,48.

Наш лексикон
души.
около

Бупевардна
литература

IV клас: общо 117. От тях 
— отлични 30. мн. добри — 
29, добри — 28, задов. — 7. 
Без слаби бележки — 94, а 
със слаби бележки 22 души. 
Средна бележка към 3,87.

VIII клас: общо 111. Отли 
чни — 9, мн. добри — 13,
добри — 17, задов. — 7. С по 
ложнтелен успех — 46, а с 
отрицателен успехдори — 
65 души. (С пет и повече 
слаби бележки — дори 23 
души!). Средна бележка — 
над 2,80.

Или в горните класове: 
общо 486. От тях: отлични — 
55, мн. дебри — 69, добри 
93, задов. — 36. С положите

Или в долните класове: 
общо 517 души. От тях — 

132, мн. добриотлични
— 155, добри — 133, задовол.
— 30. С положителен успех
— 450. С отрицателен успе-
— 63 ученика. Неоценени са 
мо 3 ученика.

СЪВКУПНОСТ от белетристични и по-рядко ли
рически произведения, издавани в буржоазнокапи- 
талистическите страни от частни издателства с тър
говско-спекулативна цел в които произведения лнп- 

художественост и прогресивна идейност, пред- 
булевардната литература са „подвизите” на

сва
мет на
престъпници, крадци, гангстери, контрабандисти, из 
нудвачн идр. неуловими от полицията, любовни при 

на мъже и жени от господващата класа

Из албума на наши художници '«лллллллалллаллалллллллл»

ключения
обществото, които стигат до вулгарен цинизъм 

разврат, неочаквано възникнал
на
или леко прикрит
конфликт между отделни лица или групи с дина- 

се събития, изпълнени със случа-мично развиващи 
йности, изненади, невероятностн и др.

В булевардната литература се рисуват образи 
и обстоятелства, които са далеч от действителността
и не отговарят на общоприетите изисквания на ес- 

Измежду жанровете на булевардната лн- 
различннте детективски брошури, раз- 

и особен вид долнокачест-

тетнкага.
тсратура са
казн, повести, романи 
вени любовни и приключенски романи. Пишат се 

литературен вкус, търсещ заба- 
заиитрнгуващо четиво, което разпалва въобра-

желания. Под

за читатели с лош
вно,
жеииото, събужда низки страсти и

влияние на булевардната литература по-вредното 
падат предимно 
конто сс стремят към приключения, паразитен жи
вот и усвояват поведение, което в разрез с нравствс 

Тези книги влияят особено силно ка младе-

юношнте и младежите, някои от

костта.
жи, които не са си изработили верен критерий за 
художествено произведение и нямат навици и вкус 
да четат литература с богато идейно-естетическо
съдържание.

Голям дял от прост ьпленияята, извършени от ня 
девойки се дължат на бу-кои юноши и младежи и 

левардната книга.
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НАУКА * ПРИРОДА * ТЕХНИКАЗа отклик йа едив прекрасен почин

«Учениците от основните училища 

баскетболиста За какво мечтаят 

учените
^ Републиканско баскетболно състезание за 

ученици, което организира Баскетболният съюз на 
Сърбия под покровителството на вестник „Полити
ка'’.

автомобил, който дд скачаЦ Да направят 
като кенгуру.

( Да направят 
ход, който да се движи като паяк._

снегоход, които да ходи

безколесен крачещ всъде-

Щ Да направят 
със скоростта на пингвин.

Щ Да направят танк, който да притежава
маневреността на мравката.

ц да създадат земериначно устройство,
което да работи' катй червей.

щ Да създадат машина, която да копае 
подземните тунели като къртицата.

щ Да създадат летален апарат, които да 
стигне скоростта на водното конче, маневрен- 

икономичния полет на щър-

татъчно щс бъде/ дп речем, 
ако
в състезанието ма междугра 
дско състезание,
Пирот.

А СИЛИ, II възможности до 
ри (димитровградското осно 
вно училище разполага и 
със зала!), струва ни ос, има 
Следователно, би трябвало 
веднага след ваканцията Ди 
митровград да маяви своето 
участие в това интересно ба 
скетболно състезание, като 
по тоя начин се отдължн по
не на традицията. А ако по
стигне по-забележителен ус
пех — ще ни ра\ва още по
вече.

достойно се представим

например

остта на мухата и 
кела.

Н Да конструират торпедо, което да се 
движи със скоростта на калмара.

Н Да конструират параход, който да пре- 
долява съпротивлението на водата като дел
фина.

ЕГл

ю х т н а « о о

I ° I
§5С 

и в а &

5 Броят на земните буриВпрочем, думата ще имат 
преподавателите по физичес 
ка култура, понеже: „От из
вънредно значение и този 
път е ангажирането на оне
зи най-упоритите, най-преда- 
нните спортни работници, 
без които спортът в учили
щата няма бъдеще ...”, как- 
то очакват организаторите 
на това баскетболно състе
зание.

Всяка година на земята се появяват около 44 000 
бури с гръм и мълнии.

Всяка секунда жителите от различни области на 
земята виждат около 100 от тях. Тяхната средна продъл
жителност е обикновено около час. В тропиците например 
и високо в планината. Кавказ те продължават по някога 
до 12 — 13 часа. На остров Ява са зарегистрирани най- 
голям брой в годината — 220, а при град Богор — дори 
322!

Басетболннят съюз на Сър 
бия раздвижи голямо състе
зание сред учениците от ос
новните училища в републи 
ката — „Учениците от основ 
ните 'училища — баскетболи 
сти“, а вестник „Политика” 
се нае да бъде покровител 
на това състезание. Целта 
на тази акция е популяризи
ране на тоя интересен, бърз, 
подвижен и облагородяващ 
спорт сред най-малките.

не на традицията искаме от
крито да поставим въпроса: 
защо и Димитровград да не 
се включи в тази за всяка 
похвала републиканска 
ция. Това не значи, че иепре 
менно трябва да се заеме 
едно от челните места. Дос-

ак-

Ст. Н.

90 години от рождението на Георги Димитров
Всъщност, предвижда се 

провеждане на баскетболни 
състезания първо в училища 
та, след туй в града, а по- 
късно между градовете. По
бедителите най-вероятно ще 
се срещнат на турнир, който 
през май щс се състои в Бел 
град. За победителите — от 
училището до финалните бо 
рби — се предвиждат награ

Относно българските емигранти в Югославия
през 1923 год.Изказване на Г. Димитров във Великото на

родно събрание на 28 януари 1947 година

От този брой на това място ще помества
ме изказвания, изватки от статии, писма, до
кументи из живота на Георги Димитров по 
случай 90 години от рождението му. Тези ма
териали ще бъдат свързани с неговата дейност 
към Югославия и югославското работническо 
движение и по този начин ще запознаем 
шите ччитатели с дейността на великия

ят и някои други, сега не си 
спомням точно. Аз бях тога
ва депутат в Народното съб
рание.

цар! (ръкоплескания от мно
зинството) — Ел, тоя човек, 
като български депутат, спа
си мен лично, много мои съ
селяни и някои наши свеще
ници и владици. „Когато м " 
казах: „Познавате ли 
-отговори: „Как, виждал съм 

околностите 
онеже аз бях 

изменен — за да спася гла
вата си, бяхобърснал брада
та си, — той не \Гожа да ме 
познае. Но, погледна 
прегърна ме 
„Да, хвърли 
ми, този човек е!” Когато ни 
изпратиха в Пирот и Ниш, 
там се явиха тримата влади
ци, които ние спасихме в Бъ 
лгария. Те направиха 
ки пред сръбското правител
ство да не се правят 
ви препяствия на български
те бегълци, които

Ли.

Засега в това състезание 
ще участвуват основните 
училища от градовете: Пи
рот, Ниш, Лесковац, Бор, 
Кральсво, Младеиовац, Ва- 
льсво, Титово Ужице, Смеде 
рсвска паланка, Чачак, Зае- 
чар, Смедерево, Крушевац, 
Свнланнац и Белград.

Защо но и Димитровград?

Баскетболният спорт в Ди 
митровград има дълбока тра 
диция. Нашият град след ос 
вобождението бе от малко
то градове,' в които тоя 
спорт бе намерил плодород
на почва и се развиваше.

Всъщност, с това позовава

По поръчение 
партия аз много се интересу 
вах от положението на 
наши сръбски братя военно- 
пленици. Имах няколко 
чая, благодарение на 
интервенция и прради опас
ността въпросите да бъдат 
внесени в Народното събра
ние можах да спася живота 
на трима сръбски видни вла 
ДИЦИ и на десетки други сръ 
бски _

на нашата 3ГО:на- тиярево
люционер и неговите становища по различни 
въпроси свързани с нашата страна.

го в лагера, в 
София”. Псслу-

моята
на

... Във време на Европей
ската война, при режима на 
Радославов, както помните, 
едно огромно количество сръ 
бски веоннопленици се

мираха на наша, българска 
територия. Между тях има
ше селяни, работници, инте
лигенти, лекари и 
владици: нишкият, пиротски

ме
и ме целуна: 
се в обятиятаняколкона-

военнопленици, офице
ри и войници.

Когато ние с Коларов и 
някои други ее явихме на бъ 
лгаро-сръбската граница, 

след Септемврийското въста 
ние, нас ни посрещна 
вбто село една група 
които са били военноплени- 
ци в българските

постъп

никак-Избор д-р Джордже Игнято- 
вич и Богдан Николов в пър- 

хора, се нами
рат на югославска 
Те ни

територия 
спасиха — сръбският 

народ, който беше благода
рен на българският

лагери през 
първата балканска война. Аз 
помня много добре 
— Коларов

Ш?
случая 

го няма тук, — народ,
спаси. (Продължителни 

ръкоплескания 
вото).

ни
когато кметът : 
казваше на нас

на това село1) 
всички: „Вие от мнозинст-

знаете ли българския 
тат Георги Димитров? Е-е-е, 
ако този човек би 
га тук, аз десет 
ната ще

Георги Димитров 
Белград, 1947

дошел се
дни в общи- 

като

-) Стенографски 
ВНС, 293, 28 
Дина.

дневници на 
януари 1947 го-го гощавам

Страница 10

братство а 4 ФЕВРУАРИ 1972



Годишно събрание на спортните рибари в 

Димитровград ео ХУМОР 00 САТИРА ее ЗАБАВА но
БРАКОНИЕРСТВОТО - 

НЕПРИЯТЕЛ НОМЕР ЕДНО
сакао да Биподокну шим, 

педепсуйем, да н.им кажем 
дека тува човеци дооде и от 
страну, дека това нейе уба-
во.

— Миле — рече, йедън — 
вич кво сака тия дърБел. Он 
се вану полък дидза от сто- 
лат погледа ме ботураБи,та 
ми се следише жилете, мину 
до мене, почушну ме малко, 
па му шъпну на уво:

— Това ти йе за акъл, а 
ако йош дърнкаш, че иска- 
раш и нещо друго.

ГЬеговото дру.ство удари у 
смей, я се смали у столът, 
кока стану половин човек.

— Бре Манчо, вану да ока 
мене Стратко, колко сам ти 
пути казувал да се небуташ 
у теквея работе. Те ви ви
диш ли кво напран с твойе- 
те педепсуваше. Саде шим 
напрай смей. Нело, да бега- 
мо отува, додека несмо иска 
рали бой.

Преместимо се у „Гацино- 
то". Ожали се я на Тошу Бел 
нератога, кво сам чудо ви
дел у „Балкан", а он се бийе 
у колена оди смей.

— Та ти ли мислиш дошъл 
си са на по-арно место. Я 
мела да те одведем у нови- 
ти нужници що напрайимо 
първе. Имаше дористрашно 
огледало стурише га, имаше 
чешма да се измию мущери 
йе ка дой ду и оне нестадо- 
ше.

Н Търсят се по-строги наказания за на
рушителите

У За нов председател на дружеството 
•избран Илия Димитров

Спортното риболовно дружество 
„Нишава" в Димитровград наброява 197 
членове. От тях 131 са възрастни, 47 пи
онери и 19 души младежи. Миналата 
година са дадени 38 заявления при съди 
ята за нарушения срещу 49 бракониера. 
От тях само 17 души са наказани или 12 
заявления решени. При това са възлага
ни благи наказания, което не може да 
пресече пътя на взимащото все по-голе- 
ми размери бракониерство.

Урежда: Д. Йотов

ДомЬеле, ни где ми те 

нема!
лина. Някои от тях също пра 
вят нарушения, а едно огро
мно число затваря очи пред 
бракониерите и не иска да 
съдействува за тяхното пре
следване.

Като посочи всички слабо 
сти и пропуски и предложи 
мерки за отстраняването им, 
събранието избра нов пред
седател — др. Илия Димит
ров, и прие същевременно 
няколко решения за по-ната 
тъшна работа на дружество-

Почти целият доклад, как 
то и разискванията, на годи 
шното отчетно-изборно съб
рание на спортните рибари 
в Димитровград измина под 
знака как да се запази ри
бното богатство от унищо
жение. И докладчикът — до 
сегашният председател на 
дружеството 
Денков — 
с-з съгласиха в едно: към ри 
бното богатство в общината 
почти всички се отнасят ка
то към „ничие имущество“. 
Нарушителите постоянно се 
увеличат, а недостигът на ма 
термални средства пречи за 
установяване на ефикасна 
контролна служба.

За съжаление, изтъкна се 
на събранието, между бра 
кониерите се намират и ав 
торитетни лица в комуната 
ако не пряко, а то косвено 
Немалък е броят и на ония 
които вместо да се застъп 
ват за непримиримо преслед 
ване на бракониерите, 
те ходатайствуват, като че ли 
рибното богатство на реките 
в Димитроврадско не е обще
ствено имущество.

На събранието също бе от
четено, че между самите чле: 
нове не съществува дисцип-

яци. Гледам Би дълБе шим 
дрейе, косе ко на бучави ов- 
нове и тека ка Би гледаш 
демек не знайеш мушко ли 
йе женско ли йе. Потсети- 
ше ме на Дионисию калуБс 
ратога от свети Нирик, бог 
да га прости. Не мину мло- 
го йедън оди ни изока Белне 
ратога:

Улеземо тува първе с при 
ятел>е да се почерпимо у но 
вият „Балкан”. Я никигаш 
несъм бил тамо, та тамън ми 
добре и дойде да видим ки- 
ко йе. Улеземо унутра, све 
чисто, све убаво на гледу. 
Седомо на йедну масу с бел 
месал>, а столове потплатене 
с кожу, па меБе. Вану я да 
придзилинкуйем да видим 
кико йе уредено, у кво до- 
чекуйемо гоейе. МайБе, за
гледа се у моюту столицу, а 
она на йедно место продзъв- 
бена. Реко Стратку да се по 
дигне — и шеговата продзън 
бена.

— др. Никола 
и дискутантите,

— Я донеси бре шишето 
овам да те не мучимо дай- 
ма да доодиш. Побише ши
шето на масуту, па ка уда
рите и йедно пийенье, па у 
пояше. Нема 
извади плавез па ване да пи- 
суйе по чаршават, а ония 
до шега с нож вану да дел- 
ка столат. Що ми треба я да 
се умешам у това, ама ли ме 
йе тековага майБа родила,

то.
Преди всичко, предвижда 

се по-строг контрол, органи
зиране на излети, провежда 
не на състезания, по-големи 
наказания и навременни ин
тервенции от страна на съ
дията за нарушения и пр. 
При това, особено ще се во
ди сметка стопанските орга 
низации да не изхвърлят 
реката отровни вещества и 
по тоя начин отравят риби
те, а за всички досегашни 
щети ще се търси необходи
мата компенсация.

След събранието за члено
вете на дружеството 
ден коктейл, който 
във весело, рибарско настро 
ение.

Ко чу това Стратко тиБе 
рече: я че идемо дома да уда 
римо по йедну трупу, а ба
бата че си н>и сгрейе реЬию. 
Тека и напрайимо.

нема яедън
па ти, Манчо, 

тиБе задзърташ ко теле у ша 
рена врата, узиме айде ре- 
Биуту да ти не истине — ре 
че ми Стратко. До нас насе- 
дала момчетийБа и пию

Кво се
в

С със здравийе 
Манча с. р.сами- вин

бе да-
измина

РУСКИ ХУМОРПОЛСКИ ХУМОРЮГОСЛАВСКИ ХУМОР
Ст. Н. Собственик на малолнтра- 

жна кола вози приятеля си.
— Кажи, каква е тази ка

менна стена, покрай 
вървим?

— Това не е стена, а тро
тоар.

— Слушай, Владиславе, ни 
как не ми се ходи на гости 
у Ковалски.

— Искрено казано, и 
мен не ми се ходи. Но пред
стави си колко ще се зарад
ват, ако не отидем ...

— Имаш право ... Хайде 
да се обличаме ...

Американците се върнаха 
от Луната, но чудно защо не 
могат да се върнат от Вие
тнам?

която
I На 6 февруари 1972 година изминаха 40 дена от 
[смъртта на нашата мила и благородна съпруга, майка, 
[баба и сестра

на

"'‘V
Не е за препоръчване тес- 

награжда- Майка съветва токучцо о- 
мъжената си дъщеря:

— Дете мое, искам да ти 
дам един добър съвет. Нико 
га не спори с мъжа си. Вед
нага започвай да плачеш.

ЕЛЕНА ЕАЕНКОВА ПАВАОВА ногърдите да се 
ват с медали.

!Л: от ДИМИТРОВГРАД
•ч

Учените доказаха, че нщ 
Луната няма живот, но и на 
Земята не всеки е убеден, че 
го има.

Опечалени: съпруг Еленко, 
деца: Младен, Аца, Олга, Сто 
ян, Лгобча, зет Божа, снахи: 
Милованка, Ружа, Аница, вну 
чета: Аца, Елена, Надица, 
Драшко, Дубравка, Бален- 

Таня, Борис и брат Гро

— Научих, че жена вие би 
ла на вромето отлична сте- 
нографка.

— Наистина. И днес тя го
вори със скорост 250 думи в 
минута ...

П
Стар „морски влък" разка 

зва на зсмяците си!
— Как да ви обясня какво 

е това океан? ... Плуваш, 
плуваш — и никъде нито е- 
дин бар ...

0
тин,
здан

Любовта към отечеството 
е абсурдно да се доказва 
със свидетели.

1/^пП/зрасяг? нй- В1/А&Л0'—
, лгрь срото см , л нмв в

7*0& А ГО 0ИВИМ 
Утгрез //оцп4- и ггрм лев/:? 
У*ЗА7'воре»и врлгаДЛ?^\

»Мръсно
бельо« I

!
петров
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>
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Ученикът Петър Каменов от Смиловци се
време да погледне стадото. Нога има повече

ваканцията му беше и наи-тъ- Черквата в Божицаднешния ден от
жен. В поятата той завари своето любимо агне Нашите краища изобилству
със счупен крак. ват с много паметници

средновековието

Реактивен самолет „Ястреб”, родно производст
во, с който е въоръжено нашето Военно въздухо
плаване, се ползва със световно признание като е- Погановски манастир
дин от най-добрите самолети в своята класа.

На снимката: един „Ястреб” във фабриката
„Соко“ с част въоръжението си.

вестник на българската народност в сфр югослдтта ^ т,
колегия * И. Д. Директор, главен и отговорен редактор ло«^3лиза всеки петък * V™.,,
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