
_ Междуобщннският щаб за
борба против Съобщение Досега назаразни более- 
ТИ препоръчва, доколкото е 
възможно,

територията на 
Бабушнишка, Димитровград
ска

Електрификация на Висок
и Пиротска община 

ма болни от
да се избягват ня-

пътувания във
на страната, да се забранят 
посещения на болни, да 
затворят пазарите 

а лица които
Косово да се контролират от 

*П. Междуобщинският щаб 
за борба против заразни бо
лести търси, също 
се направи списък 
лица, които са 
на Косово през последните 
20 дена. Доколкото

Започна внасянето на сумите за 

електрификацията
вътрешността едра шарка, аКива- Аа се ваксинират, и да 

се намират под постояннен 
контрол.

От Републкански

общинските скупщини и зд
равните организациисе контро
лират положението.за доби -

Вя секрета 
риат по здравеопазване Зд
равния дом в

Димитровград са забра
нени всички масови събра 
ния на неопределен

идват от
В район Висок се отпочна 

със събиране на средства за 
електрификацията. Датата за 
началния внос от 500 динара 
е от 19 март до 23 март т.г. 
До тая дата е внесена сума 
от 37.250 динари. Най-голям 
отзив беше в село Каменица, 
където 23 домакинства внесо 
ха началната сума.

Касиерът на. районния ко
митет Виден Зарков на 19 
март 1972 година направи о- 
биколка на четири села в 
район Висок. Отзивът беше 
голям и почти всяко се
мейство прояви голямо заин- 
тересваност за по-бързо до
веждане на тока във Висок.

В. Петров

Димитровград 
получи телеграма, в която се

срок.
гражданите тр 

ябва да се обръщат към Ме 
5к ду общинския щаб в Пирот 
на тел. 23-31 и 22-54, в Бабу 
шпица на телефон 71-013 и 
в Димитровград на телефон 
81-135.

За справка
казва болнитака, да 

на всички 
пребивавали

да не се изпра
щат на 
ските здравни 
изключение на специфични 
случаи.

лекуване Белград
заведения с

има та-
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^ Предложения

ШИЯЖШШг,I111Роботниците могат до 

помогнат на селяните I
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върви без застой. Ако продължи така, до 
края на годината ще може да се конста
тира, че две трети от селата са електри 
фицирани, а за другите след година-две 
ще може да се каже, че и те са при края.

Трънско Одоровци бърза да завър
ши с тока до Седми юли. Седем забърд- 
ски села се надяват, че токът ще засве
ти до Деня на републиката, а височкият 
комитет по електрификация смята да ос
вети селата до края на годината.

Всичко това обаче е свързано с едно 
условие — пари.

Населението събира средства, про
дава добитък, други произведения, пес
ти, за да осигури парите. Но силите на 
това население не са безкрайни, когато 
става въпрос до средствата.

Очите първо бяха насочени към ре
публиканските фондове. То поне засега 
е илюзия. Общината дава, каквото мо
же, но и тя няма много. Последните 
надежди са отправени към изселниците 
— синове и дъщери на тия, които сега 
искат да си доведат ток. Някои вече са 
пратили пари на съселяните си да им 
помогнат в електрифицирането, някои 
още мълчат, но ще се събере известна 
сума, която ще помогне.

Струва ни се обаче, че има още една 
възможност за набиране на пари за по
мощ на електрифициращите се.

Спомнете си. Миналата година за ли 
нията Белград—Бар, кое заеми, кое да
рения, се събраха над 50 милиона стари 
динара. Работниците от предприятията 
дадоха по надница-две подарък за този 
строеж. И то без роптаене — добровол
но.
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На пъриото заседание па новоизбраната 
Общинската конференция на Съюза па кому ДУ 
кистите в Димитровград, освен 54 делегати, Д\ 
присъствуваха членът на Политическия актив 
при Централния комитет на СКС — Жика Яко \х 
влсиич, секретарят на Мсждуобщииската кон- Д) 
ференция на СКС в Ниш — Матев Игнятович, № 
секретарят на ОК на СКС в Босилеград — Сто 
ичко Ангелов, секретарят на ОК на СКС в Ба- КЧ 
бушница — Будимир Величкчович, директо- « 
рът на издателство „Братство” — Тодор Вел- йв 
чев, представители на граничните части на “ 
Югославската народна армия.

На стр. 3

81Я1ШШИш1ш1тш*1н)пншлутш.лтпкти*ишш'кшши мтиштит 88Нима няма възможност да се орга
низира една подобна акция и за елект
рифицирането на селата, от конто са 
дошли в града повечето работници и 
служещи.

Ако всички работници и служители 
от Димитровградска община биха пода
рили за тока по две надници, биха се 
събрали над 20 милиона стари динара. 
Това. превърнато в материали за тока, 
би означавало да се построят близо се
дем трафопоста, или седем километра 
електропровод, или три селски мрежи 
и пр. Такава помощ би била огромна за 
селяните.

Можо би трябва да сс направи опит 
за такава акция на солидарност със се
лото. Колкото н да сс събере, все ще е 
от полза, защото се намалява участието 
на самите селяни и сс ускорява довеж
дането на тока. А надница-две не е не
възможно да се отдели.

Профсъзите и ССРН бяха носители 
на акцията за линията Белград—Бар. 
Нима и сега не могат да поемат иници
ативата да сс организира помощ на се
лото?
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А СТОПАНСТВОТО НА ОБЩИНАТА БЕЗ 
КОНКРЕТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЪЛГОСРОЧ
НО РАЗВИТИЕ

А ЗА СЕКРЕТАР НА НОВИЯ ОБЩИНСКИ 
КОМИТЕТ ОТНОВО ИЗБРАН РАЙКО ЗАР 
КОВ
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Скървеница
Босилеград

Нова чешма и водопойИЗБОРИТЕ В СК ОЩЕ
НЕ ПРИКЛЮЧВАТ

Горската секция им помог 
ма с 25 чувала цимент, а дру 
тото
с доброволен труд. Сега те 
си имат четма и четири го
леми корита за поене на до
битъка."

малко
33 ССЛ° написани*ньв вест 

последните годи-редове са 
пика през

си построиха селяните

пи. горският ДРА
ГОМИР СТЕФАНОВ ии е пра 
тил една кратка бележка за 
трудолюбието на селяните 
от Скървеиица, с която 
съобщава, че селото си с по
строило нова чешма и водо
пой в местността наречена 
„Орсй".

Ето какво пи пише той:
Скървеиица има 40 дома

кинства, предимно възраст
ни хора, които не могат да 
се препитават само от ниско 
продуктивната земя но се 
занимават и е животновъдст 
во. В местността, където има 
най-подходящи пасища те пя 

за добитъка и в

мисията тези дни що разиск 
всички членове на мест

ните партийни организации 
в общината. Същевременно 
на тях е 
чат и
на Общинския комитет на 
СК.

Авторът ни осведомява и 
следното: двадесет дни са 
работили селяните, докарва- 

пясък от разстояние 4 
километра, майсторът зидар 
Стратко Томов с направил 
всичките работи по строене 
на коритата и другото, а вси 

селяни са работили ка
то един, с изключение на ма 
лцина, които сега се разкай
ват, че не са взели участие.

Освен браво скървеничани 
бихме могли да кажем и сле 
дното: Горноиерлянци, после 
двайте примера: на

защото и вие се нужда 
водопои. Сигурно гор

Ппечи няколко дни се пов 22 кандидата за избиране наПрели няколко д 17 члена за 0бщинския коми
тори изборното заседание н, ^ на ск. От предложените 
местната партийна организа четирма са земеделски про- 
ция в Босилеград за избор йзводители и трима работни 
на членове па общинската ц]1. От досегашния състав иа 
конференция на СК. Тази Общинския комитет за пов- 
ошанизацпя трябва да избе- торно избиране са предложе 
ре 26 члена. На първото за- ии само трима' души., 
седание тя избра 11, а иа вто По предложенията па х» 
рото само 6.

Заседанието ще се провс- д боСПЛвградскиЯ здраввН ООМ
де и по трети път. Обаче въ- --------------------------------------------------
прос е дали и тогава ще се 
успее с избора. Тряова да се 
каже. че в тази местна орга 
низация, която според член
ството е най-голяма в кому
ната, съществуват прояви на

ни
ват

ли са
оставено да излъ-

каидидат за секретар

чки
В. В.

маха вода 
съвместен разговор с горска 
та секция в Димитровград на 
едно събрание рошиха да по 
строят водопой в местността 
„Орей".

вашите съ

НЯМА ДОСТАТЪЧНО 

ВАКСИНА
седи, 
сте от
ската секция ще ви помогне 
както на скървеничани.

•1

Бабушнираагитиранс.
За отбелязване е, че досс- 

на Общинската 
конференция на СК е избран 

/ само един работник от непо 
средствено производство и 
нито един земеделски произ 
водител.

Макар, че изборите в боси 
леградската партийна орга
низация все още не са завър 
шени наскоро ще се проведе 
конституиране на новата Об 
щинска конференция. По то
зи повод комисията, която 
следи изборите в СК вече е 
изработила свое предложе
ние за състава на новите об 
щински партийни органи. 
Между другото тя предложи

епидемията в Босилеград с 
оформен комитет 
срещу заразителните 
сти.

Още в първите дни след 
появяването на едрата шар
ка в босилеградскня здравен 
дом са ваксинирани работ
ниците от транспортното пре 
дприятие, службата на вът
решни работи, пощата, бан
ките и медициския персонал. 
Обаче запасите на ваксина 
са изчерпани и в момента та 
зи здравна организация е 
останала без това важно ле
карство. По този начин мно 
зина, които са поискали да 
се ваксинират не са били об 
служсни. Очаква се управа 
та на дома да прибави вак
сина.

С оглед на опасността от

за борбага за член
болс- Съвещание

в профорганизациятаПри населението ис се за
белязва тревога, мито пак за 
сега съществуват случаи на 
заболяване.

Трябва да се изтъкне, 
граничния преход на Рибар- 
ци е закрит още от миналия 
петък. Българските гранични 
органи са забранили влиза
нето в България ма всички 
югославски граждани без ог 
лед на това дали са ваксини 
рани или не.

на личнитеразпределението 
доходи и дохода.

На 28 март в Бабушница 
се състоя съвещание на про 
фсъюзната организация в ко 
ето участвуваха 
на общинския съюз на про
фсъюзите и председателите 
и секретарите на профорга - 
низациите от предприятията.

чс
за обществе-По въпроса

договор по разпределе- 
и личните

членовете ния
нието на дохода 
доходи бе дадено уводно 
ложение, а след това предст 
авятели на организациите ра 
зискваха за обсега на тези 
договори, т.е. дали да 
за територията на общината 
или да вземат по-широки ра 
змери.

из-

Бяха ръзгледани въпроси 
от областта на общонародна 
та отбрана, по кръводарява- 

образованието на

важат

нето, по 
трудещите се и въпроси поВ. В.

„Главняча". По-добре ще 
умря, но по искане на поли
цията няма да съм свидетел 
в полза на лъжливи обвине
ния срещу своите другари... 
В скоро време няма да мога 
да стоя, защото силно отсла 
бнах... ,.Още по-енергично 
държание показа Броз на 
„Бомбашкия процес”, на кой 
то направи остра критика на 
буржоазния терор. На въп
роса на председателя на съ- 

счита ли се за вино
вен, Броз отговори”. Призна 
вам, че съм член на Комуни 
етическата партия на Юсго 
славия. признавам, че съм ра 
ботил за пропагиране на ко
мунизма, посочвах на проле 
тарите всички неправди, ко-

Тито на 80 години
Непосредствено след Осма 

та партийна конференция 
състояла се в Загреб на 26 
февруари 1928 година се за
сили обществено-политичес
ката и идейно-организацион 
на активност с цел да се лик 
видират франционните стъл 
кновения и създаде здраво 
революционно единство в 
ЮКП. Зарад своя авторитет, 
който е имал не само сред 
широките маси на работни
ците и партийните организа
ции. но и поради опита от 
нелегалната борба, Бюрото 
на Централния комитет на 
ЮКП на заседанието от 20 
юни 1928 избра Броз за член 
на партийното бюро. Към 
края на юни по решение на 
ЦК на ЮКП под ръководст
во на Йосип Броз бяха орга 
низирани в Загреб масови 
демонстрации срещу откри
тия и брутален буржоазен 
терор и атентата срещу по
сланика на Хърватския сел
ски съюз в Скупщината. Сре 
щу масовото участие на на
рода — работниците и селя
ните в
ции и разпространението на 
афиши с подписа на Йосип 
Броз полицията 
с масови репресалиги и аре
стуване. Повече от 
сец продължили акциите и 
хайките между Местния ко
митет на ЮКП в Загреб и 

нейния секретар със загребска 
та полиция. След една прово 
кация от 4 август 1928 годи 
на Броз беше арестуван. 
След три месеца, прекарани

в затвора в Загреб, Броз бил 
изведен пред съда на т.н. „Бо 
мбашки процес”, който се 
състоял от 6 до 14 ноември 
в Загреб. Още по време, ко- 
гато бил в затвора, покрай 
гладна стачка Броз подло
жил на остра критика теро
ра над арествуваните. Под 
заглавие „Вик от 
славските затвори 
ниците ,.Интернационал Прес 
-Кореспондент, орган на Ко- 
минтерна във Виена бе отпе 
чатана неговата статия, в уво 
да към което се казва: „Пред

даада на юго 
на стра-

ЙОСИП БРОЗ НА „БОМБАШКИЯ 
ПРОЦЕС“

нас се намира изцапано пар 
че хартия, изписано с непра
вилни треперещи букви на 
отслабнала пролетарска ръ-

ито им се правят. Не призна 
вам обаче съда на буржоази 
ята, защото се считам отгово 
рен само пред своята Кому
нистическа партия.. Аз съм 
комунист и затова разпрост 
ранявах комунистически 

гдеи, да превземем със сила 
политическата власт ако бу 
ржоазната класа и поната- 
тък ограбва народа. Сила със 
сила се задържа. Аз стоя на 
становището, че бомбите е 
поставила 
считам, че природните зако
ни са по силни от ония, кои
то е създала една класа, за 
да експлоатира другите. Аз 
съм готов за своите идеали

да жертвувам и своя жи
вот ...” Говорейки за самия 
комунистически процес вест 
никът на режима „Новости” 
не е могъл да не отбележи, 
а по тоя начин и да запази 
някои неща, които ни най- 
малко не са в полза на бур
жоазния режим. Ще

заседателната зала и три 
пъти извика: „Да живее Ко
мунистическата партия. Да 
живее Третия Интернацио
нал. .,Държанието на Броз 
пред съда на класовия враг 
намери дълбок отзвук в ця
лата Партия. Със своето дър 
жание той повдигна автори
тета на борците на 'ЮКП, а 
идеите на работническото 
движение направи по-близ
ки и приемливи на широки
те народни маси. Той тряб
ваше пет години да изкара 
в затворите на Кралство Ю- 
гославия под терора и ,режи 
ма, който провъзгласи шесто 
януарската диктатура.

Боголюб ИЛИЕВ

ка---- писмо което пред-
ставява обвинение

юнските демонстра-
против

тъмничния режим в Югосла
вия“. По-нататък е предаде-отговорила
но изявлението на Броз за 

арествуване и за 
в затво-

посо
чим само един детайл, кой 
то говори за края на проце 
са. „Комунистическия

неговото
рките прилагани 

ра.”... В затвора много

един ме-
ме

ме
про

цес, известен под название
то ,.бомбашки” завърши 
ра с акорд, който сложи Йо- 

Броз. След прочитане на 
присъдата той се обърна към 
многочислената публика, ко 
ято се готвеше да напусне

мъчиха, сега ме не пускат да 
отивам при лекар. .. От мен 
се иска да обвиня изтъкнати 
те работнически ръководите 
ли. Агентите 
със смърт и казват, че ще 
ме отведат в белградската

полицията... Аз вче

сипме заплашват
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Отчетно-изборно събрание на ОК на СКС
Димитровградв трябва много по-сериозно да 

се занимава. Работата на ня 
кои институции 
дат такива слабости, че тс

не могат да гарантират про
веждането на Акционната 
програма на Съюза на юго
славските комунисти”.От комунистите

отговорност и активност
съпровож-се изисква повече

НЕСЪГЛАСУВАНОСТ НА АКЦИИТЕ

В разискванията бе подчер
тана нуждата от съгласува
не на акциите между всички 
обществено-политически 
ганизации, изпълнителни те
ла, форуми. Именно

гне на едно по-високо равни 
ще работата на комисиите. 
Същевременно той се застъ
пи за съгласуване на акци
ите между отделните общес 
твено-полигически организа
ции и комисиите при тях.

Секретарят на междуоб- 
конференция нап

рави .,забележка”, че не са 
определени предстоящите ак 
ции в осъществяването поли 
тиката на
нсправие, както и в общона
родната отбрана.

В 01 четния доклад, разис- 
кванията и материалите кои 
то конференцията усвои'като 
програмна платформа за по
нататъшна дейност на 05щи 
нската конференция на СК
зяляоГ’КНа' че предстоящите задачи ще произтичат от съ
ществените въпроси на 21-то 
заседание на Председателст
вото на СКЖ, Втората 
ференцня и Акционната про 
грама на СЮК. На практика 
това значи, че от 
те се изисква

трудовите хора да създадат
съвременни предприятия _
те и занапред остават 
изградени 
Главно 
техническо

за да забавят темпът 
тензмвиране на селското 
панство. „Ние трябва 
противопоставим на 
явления, които поради някои 
моментални

на им
ето 

да се 
всички

ор
иедо-

и незакръгленм. 
защото

зарад
несъгласуваност членството е 
оставало с 
Общинския

недостигат 
технологически 

решения, а -и въпроса
впечатление, че 
комитет напри

мер се е откъснал и е дей
ствувал като орган за себе 
си. Това

трудности в зе
меделието или поради 
товност лично да се направи 
нещо повече в съществува
щите условия, се ползват за 
даване на доста отрицателни 
оценки за общото положе
ние в земеделието и генерал 
пата аграрна политика” — 
сс казва в доклада.

с кад
рпте не е решем. Липсата на 
перспективни планове 
звитие забавя хода

щинскатанего-
за ра- 

н прави 
крачките ма димитровградс
кото степанство 

Именно

е причина, че пър
вичните организации са 
пасивизирали, 
иня и на „измореност”, мало 
душис, бездействие сред ня
кои членове. От пасивните в 
предстоящия период ще тря
бва Съюзът ма комунистите 
да се освобождава, като се 
обляга повече

кон- се
национално рав-а има явле-по-тромави. 

зарад това от ко
мунистите в стопанските 
ганизации се търси всестран

комунисти 
повече отгово ор

Жика Яковлевич, предста
вител на Политическия 
тив при ЦК на СКС, се за
стъпи

ак-
• ' .

"• ’ " ■' ■ «У Р
за оспособяване 

първичните организации 
решаването 
въпроси. „Общинските коми 
тети — изтъкна той — тряб
ва да считат

на
върху комуни 

стите-производители и по-смс 
ло приема в 
младите, п рогресивни

за
на наболялите

редовете си 
прои

зводствсници и младежи ко 
ито изцяло са готови да се 
борят за последователно 
веждане политиката на СЮК 
във всички среди, в които де 
йствуваг.

; гГ . '-ч

■ "

-
себе си като 

изпълнителни тела на общин 
ските конференции, 
определят политиката и за
дачите ... Ако един форум 
доведе себе си в положение

коитопро

51?, Щ постоянно да решава някак
ви случаи и да гаси пожари, 
това значи, че в работата си 
не е бил достатъчно мобилен 
и ангажиран” 
той.

■- ‘

^забележките;’’ на гос-
&Ч1 ш заключиКато взе1^? участие в разис

кванията по доклада, отчети
Накрая конференцията из 

бра нов общински комитет 
от 15 души, а комитетът на 
учредителната си среща от
ново избра за секретар — 
другаря Райко Зарков.

„Строшена чешма” те и програмата за предсто
ящата дейност, 
па Междуобщинската 
ференция на СКС в Ниш — 
Матея Игнятович подчерта, 
че и тази общинска органи
зация не е съумяла да изди-

рност и активност в интен- 
зивиране на стопанството, по 
цялостно използване на при
родните възможности, реша
ването на наболелите социа
лно-битови въпроси, продъл- 
бзчаване на самоуправление 
то, като основна гаранция за 
бърз обществен напредък, оп 
ресняване редовете на СК, с 
млади, прогресивни хора.

Димитровградското 
нство успя да надделее зана 
ятчийския и да мине към про 
мишлен начин на производ
ство. През отчетния период, 
обаче, въпреки усилията на

секретарят 
кон

на ангжиране в разрешава- 
ннето на належащите произ 
Бедствени въпроси, което щс 
гарантира ускорено иконо
мическо развитие на цялата 
община. Изходът е в продъл 
бечаване процесите на интс 
грация и други видезе произ 
водствени отношения.

Конференцията особено ос 
тро порица явленията на де- 
зинтеграция в селското сто
панство, какъвто е примерът 
с новосъздадената земедел
ска кооперация във Височки 
Одоровии. Там са използвани 
някои лични недоразумения,

ОТКРИТИ СА ПРОЦЕСИ ЗА 
ДИФЕРЕНЦИРАНЕ

Когато стана дума за идео 
логическо-политическата бор 
ба ма СК срещу идейните ук 
лони и аитпсамоуправителни 
явления, а същевременно се 
обсъждаше по-нататъшната 
дейност на СК в инфрастру 
ктура, недвуслислсио бе из
тъкнато ,че процесите на ди
ференциране са започнали и 
тази днференцираност най- 
ярко проличачва при прове
ждаме на конкретни акции.

Има опити да сс открекат 
досегашните успехи в общо 
то развитие на комуната. Но 
тези явления са много но-иа- 
стървсни, когато успешно се 
провежда някоя акция. Така 
например тези дни във висо 
чките села се разпространя
ват неоснователни слухове, 
чсч електрификацията, в мо 
мента не с нужна, тъй като 
държавата слсд няколко го
дини ще бъде задължена да 
доведе ток до всички сели
ща Разбира ос, че тези слу
хове целят провалянето на 
акцията.

Ст. Н.

По следите на нежеланотостопа

Слухове или истина?
В редакцията получихме писмо от Долна Не- 

вля, писано с печатни букви и подписано с — Рад- 
мнла Сотирова. Заглавието е интересно — „Така се 
свързва голямо приятелство”, а съдържанието теж
ко обвинява учителския колектив на училището в 
Долна Невля.

^Учениците от година на година намаляват — 
пише в писмото — но пред края на учебната година 
се увеличава числото им”.

И по-нататък се обяснява как е възможно: уче
ници от Димитровград или от други места с много 
слаби бележки се премествали тук, защото леко за
вършвали училището, а учениците от Невля били 
повече „прецеждани”. А слабите на тези пришелци 
били и но седем даже, но тук бързо ги поправяли. 
Казва се по-нататък, че сега вече имало шестима 
новаци п то повечето в осмн клас.

Без да навлизаме в топа, дали законът позвол
ява такова местене на ученици, не можем да не се, 
запитаме защо ученици с по няколко слаби бележ
ки идват в Невля накрая на учебната година.

— Или действително леко завършват и с внеокн 
бележки, или пък някоя друга нужда ги кара да се 
местят.

Това с само слип пример. 
А има още примери, когато 
а т иса м оу \ гра в итсл 11 и 
настояват да отрекат пялото 
наше обществено развитие и 
всички завоевания па самоу 
иравителпата пи система.

За тяхната поява обаче бла 
гопрпятствуват и някои субе 
ктиапи слабости, нерешени 
кадрови въпроси, пеефикас- 

опрсдслеип служби

сили

Друго обяснение няма.
Но ако първото обяснение е вярно, това не пра 

вн чест на учителския колектив, който с години ве
че считат за уважаван и способен да се преборва 
с всички трудности.

Публикуваме извадките не с цел да изложим 
на поругание колектива. Целта ни е друга — и ние, 
и читателите да узнаем кое е вярно— това ли кое
то со казва в писмото, или нещо друго. А това тря
бва да ни каже колективът.

пост па 
— като различните мпепек- 

и пр. ,.И досега 
комунистите е

ции, съда 
Сшозъ т и а 
предприемал ясно определе
ни акции, които са заглъхва 

неспособността, безси-ли в
листо, нехайството 
желанието определени оъпро

или но

си правилно да сс решат до
край. Това е предизвикало 
недоволство между хората, 
недоверие в обществото, в 
Съюза на комунистите, кой- 

въпроси в бъдеще

И повтаряме, ако писмото е вярно, колективът 
нрави лоша услуга на себе си, на колегите от дру
гите уичлища н на децата.

М. И.

то с тезиза бъдещетопланове— гаранцияП роиз водствен ите
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Из нашите общиниИз нашите общини *Из нашите общини *
обществено-стопанския контролИз отчета наИ параграфът прави 

загуби Неликвидността създава последствия
тп стопанските организации. Постоянна 
тя блокада на текущите сметки и недо
стига на средства е намалявало Цирку
лацията на оборота, затруднявало бла
го временното снабдяване и заплащане
то па личните доходи.

Службата на общественото съчетовод 
ство от Лесковац е установила, че през 

година босилсградските сю 
от обща

об-Повече от три години в Димитровградската 
щ„„а няма служба за ^авна помо^ Причината^

нужните квалификации и 
на закона

миналата
папски организации са страдали 
исликвидиост и липса на средства

сметки. Поради това ие са 
заплащат оо- 

и онези, които

— някогашният служещ на тепроста
не се намерило лице с 
работата спряла. По-точно разпоредбите 
не позволявали лице без квалификационен изпит да 
води тази служба, а лице с изпит не се намирало.

Работата обаче се оправя. Изглежда, че и горе 
в Скупщината са разбрали вредата от тази разпо
редба и законът е променен, т.е. дава се право па 

работи и дипломиран

година службата на 
взела 1 3кущигс си

могли благовремеиио да 
щсствеиитс си дългове 
имат към доставчиците.

За иезаплатени дългове през мина- 
дата година стопанските организации са 
били съдени 160 пъти за сума от около 
3.000.000 динара, с оглед на деловото и 
финансовото им състояние тази проява 
е създавала редица трудни последствия. 
Само за съдебни разходи и лихви запла
тени са над 100 000 динара, което с пря
ко подсйствувало върху намаление 
дохода и изобщо па деловите резултат

През миналата
общественото съчетоводство е ----- 
петнения за отстраняване на различни 
незаконни постъпки, между които неи- 
миого има при иезаплащането' «азадъл 
женията към обществото и фондовете. 
Срещу четири стопански организации 
са възбудени и дела. От решените слу
чаи една стопанска организация с нака- 
чаиа с 8.000, а нейния директор с 3.01Ш 
динара. При останалите случаи съда все 
още не е взел решения.

да може датова място
правник, без изпит. ___

Неотдавна една отборничка постави въпроса за 
обяснение. Секретарят направна помощ и поиска 

общинската скупщина даде отговор: законните раз 
поредби вече не пречат, но трябва да се промени 
щатния правилник на управата. Разбира се, огбор- 

пълномощия въпросът да се уреди

па

ниците дадоха
бързо.

БосилеградСега обаче остава управата наистина да побърза, 
в границите на сроковете по разпоредбите.^

За три години, откак няма такава служба в об
щината, са направени доста загуби — материални 
и други. Загубила е общината от авторитета си, от 
доходите си и от времето си. Мнозина служещи на
пример са били принудени понякога да помогнат 
на неуки и бедни хора, макар че това не им е ра
бота. А в такъв случай е оставала редовната им ра
бота. Да се разберем, имало е и материални загуби, 
защото правната помощ се оказва на гражданина 
срещу заплащане в размер половина от адвокатски-

Хванат
контрабандист Общинският проектостатут 

- на обсъжданеНа 25. март през но 
ща митническите орга 
ни на граничния пре
ход при Градина са ко 
нфиску вали 11 
грама хашиш, 
се опитал да пренесе 
през границата турски 
ят гражданин Тунч Ка 
дир от Аладжа, сега на 
временна работа в До 
ртмунд.

Тунч Кадир се опи
тал да пренесе хаши
ша в специално напра 
вен бункер в колата

Тунч Кадир е нака
зан с 18.000 динара мит 
ническа глоба, и са му 
конфискувани

съвместен избирате- 
пункт. При това обаче 

редовно е избиран отборник 
от онова село, което има най 
много избиратели.

Новият статут на община 
та .много по-конкретно ще 
определи редица законопред 
писания, както онези, които 
регулират преизбирането, фи 
лансирането на местните об
щности, работата на общин
ския събор и др.

След приключването на ра 
зскванията окончателно ста
тута ще бъде приет от стра
на на Общинската скупщи-

кило-
който Проектостатутът на боси- 

леградската община, в който 
се предвиждат 
изменения по отношение на 
досегашния и който ще бъде 
съгласуван с конституцион
ните промяни на СР Сърбия 
предизвика значително вни
мание на събранията на из
бирателите в комуната.

Отделно внимане създаде 
онази част на статута, която 
регулира числото на отбор- 
ниците и въпроса за равно
мерната застъпеност с отбор 
ници на всички села в Об
щинската скупщина. Досега 
при избирането на етборни- 
ци по две или три села са

имали 
леи

съществени
те такси.

Но най-много са загубили хората. Вместо да 
плащат половин сумата, те са били принудени да 
плащат за молби, жалби и тъжби цяла такса на 
адвокатите. А динарът за бедните хора от 
комуна, с малко земя или приходи, е по-голям от

нашата

воденичен камък.
Та затова трябва да се побърза с измененията 

на щатния правилник и с обявяването на конкурса 
— за да не се продължава със загубите.

си.

М. Н. Нейков

хаши
шът и колата 

Против този контра 
бабандист е възбудено 
углавно дело.Пред разпределението на общинския

а. д. на.бюджет в. в.

ДимитровгадПо-гояяма реалност 

в исковете
Пролетна сеитба

Разгледан 
проектобюджета 

на общината Семена има, но няма 

торове
Общинският бюджет на бо 

силеградската община за та 
зи година възлиза на 5.164.000 
динара. Обаче, както и в пре 
дшините години исковете на 
бюджетните потребители са 
далече по-големи от средст
вата, с които се разполага.

Това се константира на по 
следното заседание на общ- 
нския съвет по стопанство, 
на което присъствуваха и 
ръководителите на бюджет
ните служби.

В исковете на потребите
лите и тоя път има много по 
малко необективности, а мно 
по повече анализи на същес
твено състояние и обективни 
потреби. Въпреки това само 
няколко организации плани
рат ненужно повишаване на 
материалните разходи.

проектопредложението 
на съвета по стопанство пре 
движда се на всички бюд
жетни потребители да се 
осигурят средства за лични 
доходи, увеличени с 10 на 
сто в сравнение с миналого
дишните и по 3.000 динара 
материални разходи за вся
ко работно място.

Според проектопредложе
нието сравнително повече 
средства тази година ще седемането на решаващи ак-

изразходват за комунални 
потреби, за финансиране на 
местните общности и за ка- 
питовложения в областта на 
културата.

Неразпределени средства, 
в така наречената бюджето- 
ва резерва остават около 
200.000 динара.

Трябва да се изтъкне, че 
бюджетното потребление в 
босилеградската община ра
сте от година в година, оба
че все още се намира под 
републиканския разрез.

На заседанието на Съвета 
по стопанство и финанси, бе 
обсъден проекто-бюджетът 
на Общината за 1972 година. 
В сравнение с миналата го
дина се предвижда увеличе
ние на бюджета с 965.000 ди
нара.

И тази година исканията 
на бюджетните потребители 
бях по-големи от разполага
емите средства. Съветът по 
стопанство и финанси и прие 
предложението на СОФК-а 
за увеличение на средствата 
с 30.000 динара и на горан- 
ската организация с 10.000 
динара.

Тазгодишната суха зима 
оказа влияние и върху есен 
ниците. Веднага да кажем, 
че не са измръзнали много, 
но едно предупреждение за 
по-нататъшното

ните не малки застудявания 
пречеха в поникването им. 
Поради липса на необходи
мата топлина (която иначе 
осигурява снежната покрив
ка) поникването не ставаше 
равномерно. Всичко това се 
отрази върху есенниците и 
те изглеждат малко слабич-

развитие, 
производителите ще трябва 
да схванат. Специалистите са
констатирали, че късно засе
тите есенници не са иззими ки,
ли добре. А ето защо: 
ата беше без сняг

Обаче навреме засетите 
есенници са иззимили доб
ре. Но и покрай това, пора
ди недостиг на влага вегета
цията е в значителен.застой. 
Разбира се, тя е в по-добро 
състояние и ще може да из
държи сушавите дни, които 
сигурно ще намалят добйви-

зим- 
и времен-В. В.

Босилеград
Нов шанс за местните общностив

За разлика от предишните 
години, през миналата е осъ 
ществено по всички важни 
въпроси по-голямо и разно
образно сътрудничество меж 
ду Общинската скупщина в 
Босилеград и местните общ 
ности /в комуната. Въпреки 
това всички възможност за

ции местните общности не 
са достатъчно помагани и 
от общинските служби и от 
обществено-политическите ор 
ганизации.

През миналата година об
щностите са ползвали сред
ства от общинския бюджет, 
които възлизат на 40.000 ди 
нара. В тоя период Общин
ската скупщина е озаконила 
повече решения на общнос

тите, отнасящи се до въвеж 
дане на местно самооблага-

За тази година от общин
ския бюджет общностите ще 
получат 100.000 динара 
то предполага значителна по 
мощ е решаването на - 
ца належащи селски комуна 
лни въпроси.

те.
И макар че има нитромонне.

кал и други торове както и 
достатъчно напрепоръки 
специалистите веднага да се 
отпочне с подхранването без 
дъжд ползата няма да е гол
яма.

кое-

реди-
сътрудничество не са изпол
звани. По-специално при по

В. В. М. Б.
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БЛИЦ ИНТЕРВЮ Г
ЛТук, край нас

Срещнахме 
— Доволни ли

ги на улицата и ги

Екранът и хоратапопитахме: 
сте от репертоара в киното?

За репертоара на кино-представле
нията в Димитровград, всички 
сни с едно: прожектират се 
сто, добри филми. Все пак, всички зри
тели под названието добър филм — под
разбират разлинчи 
във филмовото 
„Блиц-интервю”, 
мнения.

е в състояние да даде следното заклю
чение:КИРИЛ КОЛЕВ, работинк 

ровград”:
в „Димит- са съгла- 

все по-че- — В последно време се прожекти
раха два добри филма, но и покрай то
ва, по мое мнение, един добър филм 
какъвто е, Луди години”, нямаше мно- 
гочислена сериозна публика. Търсейки 
причина за тази абстиненция, събесед
никът счита, че още е живо убеждение
то на хората, че в вината се прожекти
рат само ковбойски филми и трудно се 
освобождават от него и тогава, когато 
репертоара се подобри и в киното се 
прожектират високохудожествени фил
ми. Такива мнения подхранват ковбой- 
ските филми, които отвреме-навреме .се 
прожектират.

Що се касае до младите в 
кино те са 

посетители. Забелязва 
се, че между тях има й множество мла
ди работници.

Да кажа, че главно 
Бих желал 
филми. Те

съм доволен, 
да гледам повече ковбойски течения и вку«чове 

изкуство. В рубриката 
предаваме две краткиса моето влечение. Трябва да 

кажа, че понякога бих искал да гледам 
те ми саи някои домашни филми. И 

близки.
Мнението на един виден гражданин, 

понеже искаше' да остане в анонимност* 
заради неговото зряло разбиране на въп 
роса ,публикуваме отделно.

Малко изненадва неговата конста
тация, но само на пръв поглед, че по- 
образованите хора по-рядко идват 
кино. Причината не е в репертоара, но 
зарад това, че гледат телевизия и поради 
удобствата, които предлага домашната 
атмосфера. Тази публика, по негово мне 
ние, слабо гледа и театралните предста
вления. И нашият събеседник не е чест 
посетител на кинопредставленията. Но

ГИНА ИСТАКОВА,
кс”:

напродавачка в „Ате-

Обичам филмите. Харесват ми. В 
последно време в нашето кино е про
жектират добри филми. Най-много оби 
чам филми от криминалния 
обичам и сериозните. Нашия репертоар 

харесва. С голямо удоволствие бих 
гледала домашни филми, но те рядко 
се прожектират. Добре е, че забраниха 
семките и пушенето.

димитровградското 
най-редовни

жанр, но
М. Б.ми

Състоянието на есенниците
М. Б.

Слаби са къснозасетите пшеници
Долна Лисина Тазгодишната суша твър

де зле се отрази върху пони
кването на посевите и разви 
тпето на пролетницпте. За
сега само кооперацията под 
готвя нивите за пролетна се
итба. И покрай липсата на 
влага, засети са с овес 60 хе
ктара от кооперативните ни 
ви. Покрай това кооператив 
ните трактори са подготвили 
80 хектара за засяване със 
слънчоглед, а за хибридна 
царевица — 40 хектара. Спо 
ред сведения, получени в уп 
равлението на кооперация 
„Сточар” в Димитровград — 
пролетната сеитба е още в 
началото си, кооперативните 
трактори са изорали само 60 
хектара в частния сектор.

Освен това, в управата на 
кооперацията казват, че ка
чествени семена на всички 
пролетни култури има доста 
тъч но. От тази страна, част
ните производители могат да 
бъдат съвсем спокойни.

Но друго нещо безпокои и 
стопаните и специалистите 
в кооперацията. Изкуствени 
торове няма а слаби са изгле 
диге навреме да се набавят, 
макар че в момента са твър
де необходими и на есенни
ците и на пролетницпте. В 
„Сточар” казват, че за недо
стига на минерални торове 
са виновни фабриките, кои
то вършат ..ремонт” по вре
ме на подхранване на посе
вите. Казват това, а като че

ли и играят на „криеница” 
със селскостопанските прои 
зводители. С други думи, фа 
бриките изчакват по-подходя 
щи цени. На времето са на
бавили евтини суровини, а 
сега изчакват удобен момент 
с повишение на цените на 
произведенията си — лесно 
да дойдат до екстра-печалби.

Каква ще бъде реколтата 
и кой накрая ще бъде вино
вен защо в Димитровград 
няма минерални торове — е 
въпрос за разискване и с не
го сигурно ще се занимават 
и кооперативния съвет и вси 
чкн обществено-политически 
фактори в общината, а ако 
се наложи, и в Републиката.

М. Б.

ИНИЦИАТИВА ЗА 
Е ЛЕКТРИФИК А ЦИЯ

Около 140 семейства от село Долна Аисина искат да 
се електрифицират. Тази инициатива населението поде- 
преди два месеца. В момента технически екип от електри
ческото предприятие на Аесковац готви съответния про
ект, а същевременно населението разчиства терена, по 
който ще мине далекопровода.

Долнолисинчани ще водят ток от Босилеград. Същест 
вуват изгодни възможности и предложения оттук далеко 
провода да продължи за Горна Лисина и Гложие.

На събранието на избирателите в селото бе избран 
комитет по електрификация от десет члена. В тоя комитет 
е избран и един член от Горна Лисина.

В. В.

Й0 години от рождението на Георги Димитров

КОГАТО ОХРАНЯВАХ ДИМИТРОВ
Аз сякаш израсна, и гласът му 

се извиси:
— Другари, дайте път 

майката—

Майките имат инстикт. 
мислено сипех проклятия — 
не знам срещу кого. Около 
нас се спряха други хора. Въ 
здухът сякаш се наелектри- 
зира.

— Георги Димитров! — из 
вика някой. — Браво!

Стремях се отговарям точ 
но, изчерпателно. А очите 
ми играеха „на четири”. Ужа 

е раздвоението.
на

сно нещо 
Умът ми беше в онези, чети 

ни следваха
Имаше и нотки на стро

гост. Хората се разстъпнха. 
Майката, зашеметена, подка 
ра количката, а хората ви
каха:

— Браво! ... Това е Дими 
тров!

Името му премина като ща 
стлмва тръпка по цялата ули 
ца. Аз нрошушнах на ухото 
му:

римата, които 
най-близко. Зърнах ги зад

Кимнах им: добре! До- 
колатанас.

лавях клаксона на
по-назад. А тряоваше

— А говори ли? — питаше 
майката.възрастният човек

— Казва ... казва .,мама” 
— едва изрече жената.

— А „тати” ... Другарю 
Димитров! ...

Тя искаше да му каже. че 
е много щастлива. Че той е 
докоснал нейното дете, и то

малко
да отговарям. Трябва да раз 

част от наи-кажа накратко 
новата история на София, до 
колкото тя е събрана в ней
ния център. И все 
повтарях, че имам

движехме като под ша 
все още не

Г. Димитровпак си 
късмет: — Да вървим!

И уж тръгнахме към Норо 
диото събрание, но Георги 
Димитров не бързаше. Той от 
говарише, смееше се, проти 
гаше ръка към протегнатите 

, питаше някого за не- 
разтаняше се в българо 

море и аз усещах, че 
Само

не се
пка невидимка, 
ии бяха „открили".

Стигнахме .,Раковски”. Ст
руваше ми се, че вървим ве 
че цял час. Пред нас май 
ка с количка. В количката 
детенце изправено, румено, 
с ясни очи. Гледа право в 
Димитров. Той се засмя, п 
детенцето се засмя. Възраст
ният човек се наведе над 
количката и го докосна по 

именно докосна, а 
Майката спря

ва ще й остане за цял жи
вот. Че то трябва да бъде, че 
то непременно ще бъде щас- 
ливо. Георги Димитров я по 
гледна в очите:

— Ще бъде щастливо бебе 
А улицата бучеше:
— Димитров-... Димитров 

е тук, на улицата!
Хората идваха от всички 

страни, трупаха се, свиваха 
кръга и нашите четирима 
юначаги едва удържаха пати 
ска. Един старец бе свалил 
шапка и повтаряше просъл
зен:

Но къде ще дава. Колата 
едва пъплеше и шофьорът на 
тискашс клаксона.

— Димитров! ... Димит
ров! ... — носеше се отвся
къде.

Лица се навеждаха, ръце 
се допираха до стъклото, а 
Димитров кимаше, махаше, 
усмихваше се наляво и надя 
сно.

— Другарю Димитров, да 
бягаме! ...

Изглежда в прегракналия 
ми шепот е имало страх, за- 
щото той ми кимна: „Съгла
сен, да бягаме!" И сс позас
мя. Тона ми стигаше. Прови 
кнах се:

— ГГьт. другари!
— Път! Път! — подеха и 

други и проправяха с тела 
тесен коридор към голялата 
кола, която ии беше добли
жила.

То разбрах как се намерих 
ме вътре. Казах само на шо
фьора"
— Давай!...

ръце 
що, 
ското
е щаслив като никога, 
аз бях зле. Трудно вървяхме. 
Хората сами образуваха не
що като кордон, иначе мои
те четирима сътрудници ни- 

можеха стори. Но на- 
отвсъякъде.ЩО НС

родът идваше 
Как сме стигнали до площа
да, но знам. Там не можеше 
вече да се продължи. Беше 

митинг. Огромната

бузата — 
не пощипяа. 
и ии гледаше доволна, но и 
малко смутена.

__ На колко е? — запита
възрастният- човек.

— На годна и пет дни.

Трудно беше да се изскуб 
но от тази хилядна човешка 
ирогьрдка. А и доколкото 
вече умеех да долавям по не 
уловими признаци неговото 
настроение, бях енгурон, че 
не му се иска да се изскубне 
така бързо...

Димитров! ... Ами 
митингите!

аз като на 
маса скандираше:

— Димитров! .. Димитров.
И напираше. Можеше, без 

да усети как и кога, да за- 
души любимия човек. Любов 
та на човешките 
свои опасни изблици.

го помня от
Прииждаха младежи:
— Къде е?
Отвсякъде се протягаха ръ 

це. Но Димитров си 
Димитров.

— Много точно.
Майката още повече 

смути. Личеше, че тоя вьзра 
стея човек за иея е странно 
познат. Тя усещаше, че 
случва ницо необикновено.

се

маси имабеше
се Той се изправи.

Стрия** I
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Нови маточни 

насаждения 

от малина, 

къпина, 
френско 

грозде 

(рибизла) и 

ягода

с т о ч а р «
/

ГОДИНА IБРОЙ 331 МАРТ 1972

ЗА ИЗМИНАЛИТЕ ШЕСТ ГОДИНИ
нещо ще разберем, въз осно 
ва ма това, каква обща про

со пада на един ра-

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗА 
ТЕЛИ ЗА РАБОТАТА НА КО 
ОПЕРАЦИЯТА

Обективните причини които наложиха интегрирането 
кооперации през 1966 година, намериха своето 

постигна новата кооперация
на шестте дукция

ботник, или ПЪК, какъв до-оправдание в успехите, които 
„Сточар” в годините от основаването й до днес.

В настоящата статия ще запознаем читателите с пости 
гнатите успехи като си послужим с данни от годишните 

сметки от 1966 до 1971 година. През този период 
нарасна стойността на общата продукция на

От 1966 година до 1971, зиа 
чително сс увеличи произво 
дителиостта на труда.

сс пада средно на единход 
работник.

Извънредно благоприятни
те почвени и климатични ус 
довия, които съществуват в 

част на общината за

Това
стопански 
значително
кооперацията, което се вижда от следните данни.

южната 
отглеждане на малината, къ
пината, френското грозде и 
ягодата, заслужават по голя 
мо внимание от страна 
земеделските специялисти —

Индекс1966 1967

47.601 103.532
9.876 19.471

Обща продукция па един 
работник ,
Доход па едни работник

217ИндексСтойност на 
продукцията 

15.139.084 дин. 
17.563.860 
20.659.603 
22.668.440 
28.417.137 
35.511.345

Година 197 на
1001966

— овощари, за по-скоро вне 
дряване на'тези култури в 
производството. Още повече 
тези култури с вендряването 
им в производство

ще подобрят материялно- 
то състояние на земеделски
те стопани от южната част 
на общината, където има и 
най благоприятни условия за 
отглеждането им.

лиостта на труда според рс 
ализирания доход на един ра 
ботник и тук имаме значите 
лно увеличение с 97°/о.

Твърде важен 
за работата са и постигнати 
те икономии. За тях можем 
да съдим, ако съпоставим 
стойността на общата проду 
кция с направените разходи 
за постигаме на тази продук 
ция.

1967 В 1966 година, коопераци
ята реализира обща продук
ция на стойност от* 15.139.084 
динари с 318 заети работни
ка, докато в 1971 година, ре-

1968
1969
1970 значител

2351971 нопоказателотпродукцияализира 
35.511.345 динари с 343 рабог 

Само с 25 работника
В първите години след ин 

тегрирането, в първите годи 
ни на стопанската реформа, 
кооперацията все още търсе 
ше подходяща вътрешна ор
ганизационна форма за рабо 
та. Това нещо се отрази и на 
успеха на работата на коопе 
рацията. Само една година 
след интегрирането 
година са внесени парични 
средства във фондовете на 
кооперацията за около три 
пъти по-малко, от колкото в 
предишната 1966 година. В 
1968 година, стопанската сме 
тка на кооперацията приклю 
чи със загуба от 601.766 дина 
ри.

Очебиещо е ежегодното 
увеличение. Общата продук
ция реализирана в 1971 го
дина, сравнена с тази от 1966 
година се увеличи с 235°/о или 
повече от два пъти. Този ус- 

показателен,

пика.
повече в 1971 година, е реа
лизирана обща 
повече от два пъти, от тази 
в 1966 година.

продукция За сега от всички тези кул 
тури е внедрена в произвол 
ството само малината, но на 
сравнително 
Тя е застъпена на по големи 
площи само в с Поганово, до 
като в останалите села гра
ничещи се с Поганово, зае
ма много малки площи при 
отделни земеделски домакин 
ства.

През 1967 година копера- 
цията ,,Сточар” внесе и без 
платно даде на земеделските 
стопани от района на Боро
во 200.000 малинови фиданки, 
Обаче, още в първата година 
я изкорениха или напуснаха 
да буренясва. Колко голяма 
грешка направиха тези сто - 
пани като се лишиха от един 
сигурен източник на доход.

е твърдепех
като се има предвид, че : по 
стигнат в годините на сгопан 
ската реформа, която със свои 
те инструменти наложи пъл 
на мобилизация на кадрите, 
прилагане на подходяща те
хнология и земеделска меха
низация в производството.

.малки площи.Ако съдим за произволите
— в 1967

1971 год. 
35.273.167

1966 год.
15.033.309Обща продукция

= 1,20 —= 1 32
29.261.07111.334.378РазходиСлед покриването на всич 

ки разноски по осъществява 
на общата продукция, 

който
родукциония и други матери 
али в 1971 година.

Успеха на работата на ко
операцията можем да съдим 
и по това, каква е доходност 
та. Това нещо можем да раз 
берем, ако съпоставим в съо 
тношение дохода с ангажи
раните основни и оборотни 
средства. '

От тези данни ясно се виж 
да, че в 1966 година всеки 
вложен динар в производст
вото, донася 1,32 динари, до 
като в 1971 година, донася 
1,20 динари. Това ни показ
ва, че икономичността на 
работата в 1971 година е по 
малка

1966 година. Главната при
чина е, поскъпване на реп-

нето
реализиран е доход, 
също така показва непрекъс 
нато увеличение.

Имайки предвид,, че загу
бите през 1968 година се дъл 
жат повече на субективни, 
от колкото на обективни при 
чини, това нещо ангажира- 
силите на ръководството и 
кадрите на кооперацията за 
премахване на всичко онова, 
което носи загуби. За тази 
цел, се направи обстоен ана 
лиз на дотогавашната рабо
та в бъдеще. За целта, се уве

ИндексГодина Доход
динара

1966 3.140.837
1967 2.629.463
1968 2.522.589
1969 3.934.751
1970 4.395.739
1971 6.250.274

100

с около 10%, от тази
Плодовете на малината, 

къпината, френското грозде 
и ягодата се наложиха на 
вътрешния и външния пазар. 
Вече не става дума за изли
шък на производство, а за 
недостиг. Днес може да се про 
даде толкова, колкото се про 
изведе. Цените са повече от 
задоволителни с изгледи за 
задържането им и в бъдеще. 
Всичко това повиши интере 
са на земеделските стопани 
към тези култури. Овощните 
разсадници и Институти, ко 
ито произвеждат посадъчен 
материял, не са в състояние 
да задоволят нуждите на па 
зара. Поради тази причина, 
кооперацията пристъпи към 
създаване на собствени ма
точни насаждания от тези 
култури. През есента на ми
налата година се наседиха 
6.700 фиданки френско гроз 
де, а през есентта на 1970 го 
дина засадиха се 200.000 ко
рена ягоди. През тази пролет 
в село Поганово се засадиха 
къпинови и малинови фидан 
ки на площ от 4,5 декара. 
Произведения посадъчен ма
териал в тези насаждения 
щу служи за задоволяване 
на нуждите на земеделските 
стопани от нашата община.

в
199

Ако съпоставим реализира 
ния доход в 1971 година с то 
зи в 1966 година, същия е у- 
величен с 99°/о, или за 
пъти. Обаче, 
кооперацията приключи сто
панската сметка със загуба от 
601.760 динари. През този пе 
риод, навред с увеличение 
на общата продукция и дохо 
да, значително нараснаха и 
личните доходи на заетите 
на работа в кооперацията.

личиха площите засети с 
пшеница и слънчоглед, за 
които култури бяха гаранти 
рани цените и пазара. Съз
дадоха се нови площи изку
ствени ливади, подобри се 
гледането и храненето на до 
битъка. Особено внимание се 
обърна на дисциплината. Вси 
чко това допринесе да се въ- 
станови силата на коопера
цията и успехите в работата 
на коперацията в следващи 
те години бяха налице. Ми
налата година, кооперация- 

100% та внесе парични средства във 
фондовите на стойност от 
1.145.562 динара или за 68% 
повече от колкото в 1966 го-

1967 год. 
6.250.274

Индекс1966 год. 
3.140.837два

в 1968 година
= 0,33 = 0,48 145

9.448.-638 12.960.038

Цифрите ни показват, 
в 1966 година всеки ангажи
ран динар основни и оборо
тни средства в производство 
то. донася 0,33 динари доход, 
докато, в 1971 година, 0,48 ди 
нари или с 45% повече 
1966 година.

Доходността можем да съ
дим и според това, 
съотношението между анга
жираните средства за фондо 
ве и ангажираните основни 
и оборотни средства в произ 
водството.

че
какво е

Година Бруто лични Индекс 
доходи

1966 2.283.523
1967 2.431.306
1968 2.483.808
1969 2.710.417
1970 3.253.146
1971 4.088.407 179

от

1966 год. 
687.061

дина.
За осъществяване на такъв 

обем на производство, коопе 
рацията има следния брой за 
ети работници:

1967 год 
1.208.946

Индекс

= 0,07 = 0,09Бруто личните доходи 
през 1971 година са по-голе- 
ми със 79% от тези в 1966 го 
дина. Напомняме, че общият 
брой на работниците в 1971 
година е по-голям само с 8% 
от броя в 1966 година.

За успеха на кооперацията 
можем да съдим и по това, 
какви парични средства са 
внесени във фондовете на 
кооперацията през този пе
риод.

9.448.638 12.960.038

Година Брой на 
работници 

318
Индекс

И тук всеки ангажиран ди се, все още не са изчерпани 
наличните условия и възмож 
ности. С още по-големи 
лия, с повишена отговорност 
към работата, може

1966 100 нар на основни и оборотни 
средства в производството в 
1966 година донася 0,07 дина
ри за фондове, а в 1971 годи 
на 0,09 динари, или доходно 
стта в 1971 година е нарасна 
ла с 29 % от тази в 1966 го
дина.

От всичко казано

1967 337
1968 361 уси-
1969 328
1970 309 значите1971 343 108 лно да се увеличи общата 

продукция, да се 
производителността

Брой на заетите работници 
през този период е непосто
янен. Най-много работници 
има в 1968 година, когато 
кооперацията приключи сто 
панската сметка със загуба. 
Броа на заетите работници 
в 1971 година в сравнение с 
този в 1966 година е по-гол
ям само с 8%.

подобри 
на тру

да и икономичността в произ 
водството. Това нещо ще до 
принесе да се подобри мате
риалната основа за работа 
и увеличат доходите 
ботниците.

На края да напомним, че 
тези култури освен големите 
доходи представляват богат 
и продължителен 
на пчелна паша. В това отно 
шение особено внимание за 
служава къпината, която обе 
зпечава богата пчелна паща 

продължение на един ме-

Година Динара
за фондови

1966 687.061
1967 • 195.975

Индекс
до тук, 

можем да извлечем като за-100 източник

1968 клиочение, че за изминалите 
шест години кооперацията 
е постигнала значителни ус
пехи в работата си. Разбира

1969 552.526
534.520

1.145.562
1970 на ра-
1971 Е168 сец.
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особено значение е във всички среди да ос създадат условия за ма
сово професионално образование и подготвяне на хора от всички на
роди и народности. Това ще допринесе да се подобри квалификацион
ната и националната структура на заетите. За това трябва да допри
нася и политиката на стипендирането и кредитирането.

За осъществяване на политиката на ускорено ра 
боразвититс краища и на САП Косово освен подкрепата от страна 
на общността от първостепенно значение е максималното осланяне 
на собствените сили и активизирането и рационалното използване на 
всички съществуващи ресурси.
- Централният комитет ма СКС и Президиумът на РК на ССРНС, 

имат пред вид дългосрочиостта на проблема на слаборазвитите 
и значението му. считат че в най-кратък срок трябва да се създаде 
една институция,’която да се занимава с всичките проблеми на слабо
развитите краища в СРС.

Развитието на Косово трябва да осъществи по-високи показатели 
на икономически растеж от средните показатели за Югославия и 
СР Сърбия, за да се намалят разликите в развитостта. По-ускорено- 
то стопанско развитие изисква решително застъпване за политика, 
която да доведе до превъзмогване на относителната едностранчивост 
на съществуващата икономическа структура в САП Косово. Това спс 
диално се отнася до развитието на преработвателната промишленост. 
За тази цел трябва да се продължи с инвестирането на значителни 
материални средства в стопанството, инфраструктурата, учеоното де
ло, културата, здравеопазването и социалната защита. С инструменти 
на кредитната и данъчната политика трябва да се насърчват пред
приятията от развитите краиша да инвестират средства и в тази по
крайнина. Със систематически решения следва да се правят улесмс- 

стопанското развитие на Косово и да се насърчава инвсстира- 
чуждестранни средства в тази покрайнина.

следва да става съгласно Реше- 
Президиума на СЮК и угвърдената политика за развоя на 

САП Косово, както и съгласно с приетите концепции за срсдносрочни 
те програми на стопанското и общественото развитие на Югославия 
и Сърбия в периода от 1971 до 1975 година.

Съюзът на комунистите и Социалистическият съюз на Сърбия 
подчертават, че развитието на слаборазвитите краища в Сърбия из
вън покрайнините трябва да се насърчи с тю-толеми средства на ре
публиката, които да се употребят в стопанството, инфраструктурата 
и общото потребление съгласно с приетата политика за развитието 
на СР Сърбия.

С оглед на стопанската структура за повишаването па възпрои- 
зволствената сила на стопанството в слаборазвитите краища и в со
циалистическите автономни покрайнини от особено значение с пре
махването на съществуващите диопаритети на цените. При това е 
особено важно да се осигурят равноправни условия за осъществява- 

селското стопанство, съобразно със значението, което

звитие на сла-

като

ния за 
него на

Изпълнявнето на тези задачи
ният на III

От отношенията в обществената основа, основани на водещата 
роля на работническата класа и на сдружения труд, трябва да се 
учреди цялата самоуправигслпа система, в рамките на която единст
вено може да се обезпечава истинско равноправие на народите и на
родностите в СР Сърбия и в Югославия.

Приетите конституционни допълнения са важна стъпка към 
осъществяването на самоуправнтелнн социалистически отношения, 
към равноправието на народите и народностите, към укрепване само 
стоятелпостта ма републиките и покрайнините и към тяхната отговор 
лост за собственото и общото развитие. Съюзът на комунистите и Со
циалистическият съюз на Сърбия считат че прилагането на конститу
ционните допълнения представлява осъществяване на политиката на 
националното равноправие.

В развитието на политическата система националното равно
правие трябва да се вгражда в основните организации на сдружения 
труд, в местните общности и в общностите от съвместен интерес, в 
други институции ма политическата система, като се почне от об
щината и се стигне до покрайнините, републиката и федерацията. 
Това обаче не може да се приведе до нормативно уреждане на на
ционалните права, въпреки че и то с нужно, но трябва да се схване 
като -задължение за най-широко идейно и политическо ангажиране 
във всекидневната практика.

Самоуправителната практика в трудовите организации и в ко
муните .ще обезпечи условия щото трудещите се от всички народи и 
народности да решават успешно общите въпроси, да уреждат своите 
национални отношения п да осъществяват своите национални нрава. 
Така ще укрепва и съзнанието за общ интерес, за взаимна свързаност 
н насоченост към съвместен живот.

Социалистическите автономни покрайнини, демократичните и 
самоуправнтелнн общесгвспо-аюлптпческп съвмсстностп се утвърди
ха като автентичен облик на осъществяването На национално равно-

не на дохода в 
то има за икономиката па страната.

Елин от важните пътища и методи за ускоряване развоя па сла-

носители Кна промишленото развитие и на модерния начин нв сто- 
папската дейност.

Сътрудничеството и свързването на стопанствата на развити ге 
и слаборазвитите краища, интеграционните г.роцеси, основапащи ос 
на самоуправителии договори и икономическата ^
се са най-ефикасният начин да сс активизират вътрешните резерви, 
л.а се повиши производителността и успешно да. “ включат 
славското и международното разделение на ‘РУМ- Смоа У
пистите и Социалистическият съюз трябва Р«ши™лио да се прюгито 
поставят на всички явления на автаркия и на рс ио"™"° затваРр"® 

настояват за свободно движение на сюкигс, на гп. р Ри ли
лещите се в единния югославски пазар.

Динамичното развитие на стопанството, прилагането на СЪВР^' 
менните научни и технически достижения. за-
спомагателните дейности, ще създадат по-големи възможности за з 
смане на трудоспособните хора във всички краища на Сърбия, ш
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правие и за съгласуване на междунационалните отношения. Те, като 
съставки на СР Сърбия и устройствен елемент на федерализма, имат 
важна роля за развоя на самоуправителните обществени отношения 
и за демократизирането на обществения живот. Засилването на са
мостоятелността и на отговорноста на социалистическите автономни 
покрайнини е в полза на социалистическото и демократично развитие 
на СР Сърбия и на СФР Югославия.

За осъществяването на национално равноправие е от същест
вено значение това че СР Сърбия се учредява като самоуправителна 
социалистическа общност на трудещите се хора и населението и като 
държавна общност на сръбския народ и на части от други народи 
и народности, които живеят, в нея. При това съответната национална 
застъпеност във всички политически И самоуправителни структури в 
републиката е един от елементите за осъществяване на националното 
равноправие.

За цялостно осъществяване политиката на национално равно
правие е необходимо не само да се действува идейно-политически ог 
страна на обществено-политическите организации. Нужно е и ефикас 
но да функционират самоуправителните органи, да се спазват само- 
управителните и обществени договори, ефикасно да работят държав
ното управление и органите на правосъдието, да се зачитат консти- 
туционността и законността, като условие за зашита на самоуправи- 
тслните отношения и на националното равноправие.

Равноправието на езиците и на писмата в общественото кснму- 
нициране е един от важните елементи на националното равноправие 
и едно от съществените условия за равноправно участие в обществения 
и политическия живот. Затова борбата за политически, материални, 
кадрови и други предпоставки за равноправието и за безпрепятствено 
развитие на езика на народите и народностите в национално смесе
ните краища е постоянна задача. Съюзът на комунистите, Социалис
тическият съюз и другите обществено-политически организаци следва 
повече да развиват практиката на многоезично общуване в работата

Еднакво опасни са: илюзията, че социализмът, а това значи са
моуправлението и правата на производствениците и населението, мо- 
же- да укрепва без политиката на национално равноправие, и това, 
че нациите в Югославия, или която и да е от тях, биха могли да за
щитят своите интереси в централистически и бюрократично устроена 
общност.

Единствено политаката на равноправие на нациите, на само
стоятелност и отговорност на социалистическите републики и покра
йнини и на демократично действуване на съвместните югославски 
институции може да води към истинско единство и към стабилност 
на Югославия. Югославската общност не може да се заздрави от ад
министративен централизъм. Той може само^а предизвиква нови яв
ления на сепаратизъм или хегемонизъм. Комунистите в Сърбия са 
длъжни да предотвратят опитите хцото в тяхната среда, и в името на 
тази среда,
та на национално равноправие.

Положението на народностите в Социалистическа република 
Сърбия на първо място зависи от стопанското развитие на Югославия 
и на Сърбия, специално на краищата, в които живеят народностите. 
Особено внимание трябва да се посвети на развоя на Социалистичес
ка автономна покрайнина Косово. Сега основното съдържание на на
ционалния въпрос в СР Сърбия и в Югославия е стопанското развитие. 
То е база на политическия, културния и на целия обществен прогрес, 
и на първо място значи развитие и нарастване на влиянието на работ 
ническата класа и на самоуправлението.. По такъв начин може да 
се осигури от редовете на всички народности да се оформи работни
ческа класа на Югославия, да се обезпечи нужният приток на обра
зовани хора за издигане на общото културно и производствено равни 
ще и за равногфавно участие в стопанския и обществен прогрес на 

стРана- Без ускорено развитие на слаборазвитите краища ня- 
Р?ботиическата класа, пито истинско равноправие и едиис1во между националностите.

да се угрози осъществяването на политика-

сп.

И
IV Условия за осъществяване на национално равноправие при вис- 

икономическо, политическо и култтоно пячнитир са:
ннотоТоргапиз1.гоане3паЛИТ<:ЛНИТе СИЛИ’ моАеРНИзирането и съвреме- 
АУВДИЯ Гср стопанството и увеличаване на общата про
моупр!вление?о ■ "Р^ставляват материалната база на са

ла станеЪосновВеЯнаносител в°нс™тУЦионния принцип сдруженият труд

национално равноправие и^гадщ-ане ЗНачение за осъществяването на 
ния в СР Сърбия са-Рчгкпг2ил^ИГаНе На межЛунационалните отноше- 
Сърбия, преди всичко наРКоспип3^™6 На слабоРазвитнте краища в 
носителното изоставане на стопа’н?^,РеШаВаНет0 на пР°блема за от' 
ито са съществени съставки на ° Разви™е на Войводина, ко-
на развитие на СР Сърбия. * Т€1сущата и Дългосрочната политика

ша степен на
Свободното всестранно развитие на националните култури на 

народите и народностите е постоянна и съществена съставка на на
ционалното равноправие.

Възпитателно-образователното съдържание и учебният процес 
следва още по-ефикасно да допринасят за укрепване на братството 
и единството и на интернационалистическото съзнание, върху 
вите на самоуправлението и на равноправието на народите и народ
ностите. Съдръжанието на обучението на всички степени на образо
ванието тряова да влияе за оформяне на съзнанието за многонацио
налния характер на нашата социалистическа общност, за рвноправие 
то на народите и народностите и за еднаквата им отговорност за соб
ственото и съвместно развитие. Обучението по история, литература 
език. изобразително и музикално изкуство трябва да допринася за 
упознаването и сближението на народите и народностите. Учебните

осно-



култура ★ 1П191*;{’177я ;а//лТ/. а » просееш ★ изкуствоа, I
По случай деня ана гимназията В босилеградската просвета

Лесковашкият театър 

в Босилеград
Още 11 неквалифицирани

В основните училища в бо- 
силеградската община работ 
ят 103 просветни работници, 
от които 11 нямат съответна 
квалификация за предмети
те, по които провеждат обу
чение. Най-много такива 
имат училищата в Горна Ли 
сина и Долна Аюбата. В ос
новното училище в Горна Ало 
бата няма неквалифицирани 
просветни работници.

Босилеградската община 
има и две средни училища: 
гимназия и училище за ква
лифицирани работници. Гим 
назията работи с 13 паралел
ки и 372 ученика, а учили

щето за КВ работници с три 
паралелки и 96 ученика. В 
гимназията работят 21 прос
ветен работник, от които 7 
нямат необходима квалифи
кация.

За сега средният личен до 
ход за учител е 1.200, за пре 
подавател 1.400 и за гимнази 
ален учител 1.650 динара.

Цената на образованието 
по ученик е различна в учи
лищата. В основните учили
ща тя средно възлиза на 
1.645, в гимназията на 2.000 

училището за КВ работ 
ници на 1.230 динара.

По случай Деня на босиле 
градската гимназия — 
март, която носи името 
великия революционер —

По повод празника на гим 
назията и първото гостуване 
на театъра пред многолюдни 
те зрители произнесоха поз
дравителни слова директора 

гимназията Любен Арсов 
и директора на театъра То- 
мислав Цветкович.

Между другото другаря 
Цветкович

Посещението ни на боси- 
леградска община — най-от- 
далечена и бедна в републи
ка Сърбия потвърждава, че 
театъра в нашата страна 
е достигнал до всеки зрител, 
който обича този вид култу
ра. Първото 
за гимназистите също така 
потвърди, че крачката, коя
то правиме в тази област, за 
да получим нови привърже
ници на театъра е резултат 
и на една нова създаваща ое 
културна политика. С осем 
театрални представления в 
тази година в 
ние ще дадем свой

27
на
ко

нена

представление
каза следното:

— Благодарение на разби
рателството на местните об
ществено-политически ръко
водители и на културната 
общност, приета е идеята на 
лесковашкия театър и в Бо
силеград, както в останали
те шест общини в конто го
стуваме извън лесковашкия 
регион, театралните предста 
вления за посетителите 
бъдат безплатни.

Босилеград и в
принос

ма това нещо — каза накрая 
директора на лесковашкия 
театър. В. В.

да
В. В.

В^босилеградската гимназия
Конкурсната комисия на Основното училище

в Смиловци, Димитровградска община, обявяваНАГРАДИ ЗА НАЙ — ДОБРИТЕ
КОНКУРС

Учителският съвет на боси 
леградската гимназия „Иван 
Караиванов” по

парично помогнати от учи
лищния фонд , Иван Караи
ванов”.

Двама ученици: Йелица 
Христова и Славчо Григоров,
които са се квалифицирали 
за Републиканско състезание 
по математика ще бъдат спе 
циално възнаградени от гим 
назията.

за наименование на директор на училището 
(преизбиране)

Освен общите условия, предвидени със Закона 
за трудови отношения кандидатите трябва да изпъл 
няват и отговарят на условията, предвидени в пра
вилниците на училището и то:

1. Да 'имат виеше, полувисше или средно обра
зование и съответно звание: гимназиален учител, 
учител в основно училище или първоначален учи
тел, и държавен изпит с най-малко 10 години учител 
ска работа.

случаи пат 
ронния празник взе решение 
да възнагради с книги в сто 
йност от 1.000 динара девет 
отличника и четирима много 
добри ученици, които са се
проявили в работата на учи
лищните секции.

25 бедни ученика ще бъдат В. В.Томислав Цветкович
мунист Иван Кариванов, те
атъра от Лесковац се предста 
ви пред босилеградските зри 
тели с комедията ^Обикно
вен човек” от Нушич.

Това първо гостуване на 
тоя професионален театър, 
предизвика незапомнено вни 
мание всред босилеградски
те зрители. Организираните 
две представления посетиха 
над 700 души. До края на та
зи година театъра от Леско
вац на босилеградската сце
на ще гостува още седем — 
осем пъти.

УЧИЛИЩАТА И КУЛТУРНО-ЗАБАВНИЯ 
ЖИВОТ 2. Задължителна е да знаят български език.

3. Кандидатът да се изтъква с професионални и 
организаторски способности.

4. Освен директорска длъжност приетият 
дължен да държи и 10 часа в училището.

Личният доход се определя според Правилника 
на училището

Квартира не е осигурена

Молбите н нужните документи с обширна био 
графия за досегашната служба се подават до кон
курсната комисия на училището в срок от 15 дни 
от обявяването на конкурса.

След Конгреса на култур
ните акции се разгръща за
бележителна културно-забав 
на деятелност в общините на 
СР Сърбия. В Сурдулишка- 
та комуна е формирано кул 
турно-забавно дружество в 
Техническия училищен 
тър „М. Пияде” в Сурдули
ца. Това дружество ръково- 
ди ВОИСЛАВ ЦВЕТКОВИЧ, 
учител по сърбохръватски е- 
зик.

забавни песни съпровождани 
от ученическия оркестър и 
народни хора, с които се пре 
дстави най-напред на 24 март 
пред учениците и учителите 
от Техническия център в Су 
рдулица. Наблюдателите ос
танаха твърде доволни 
програмата, която изпълни 
дружеството.

Сега предстоят няколко го 
стуванмя на дружеството в 
съседните комуни.

е за-

цен- от

Дружеството подготви ня
колко актовки, народни и М. В.

— Какви нови явления има 
в югославската поезия днес?

— Тежък въпрос. У едни 
мп се ха 
—- друго! 
за Хърватско Весна Паруп 
си остава пай-мзразитслиата, 
родена поетеса. Тя е смел 
творец с богат език. Има мно 
го надарени поетеси, по мп 
е трудно да кажа — сто, то 
ва е изключително. Може би 
Ясна Мелвимгср! ...

По страниците на чуждестранния печат нение, но и при условие „че 
ще бъде отдавнашно”. Защо- 
то старата поезия е като от
лежало вино! Стихотворени
ето завършва, а очите на Де 
сапка Макснмович 
есенно в .мартенския ден.

Когато съм бил млада и 
хубава.

Десанка Максимович пред „Питфронт“ ресва едно, у други 
! Смятам обаче че светват

спрямо друг па Балканите — 
това желая още!

— Срещахте ли трудности 
при създаването на сборни
ка?

В този осмомартенски ден гостенка на нашата 
страна е голямата сръбска поетеса Дссанка Макси
мович. Само за няколко часа тя с спряла в София. 
Освен очарователната атмосфера на своето присъс 
твие тя носи и тридесетина екземпляра от новоизда- 

Аитология на българските поетеси, излязла

всичко, което си ми
рекъл,

е било лъжа!
— Как се чувствувате в 

България?
— Може три века да жи

вее човек и да не почувству 
ва нищо, а ние с българите 
веднага се чувствуваме свои. 
Колко близко усещам тази 
земя! Едва на границата сс 
оказа че съм тръгнала без 
паспорт. Издадоха ми как да 
е един, но аз все се чудех 
защо за България да са ми 
нужни формалности на чуж 
денка?

— Да. Вс големи... Изда
телството се -отнесе с извсст 

към големия 
Казваха ми:

дената
Югославия. Както вече съобщихме, издателство 

„Градина" в Ниш отпечата 15 български поетеси от 
Дора Габе до Ваня Петкова в луксозно томче със 
заглавие „Приближаване''.

Написали ли сте новипо недоверие 
брой поетеси.
„Всичките ап са толкова до 
бри? Не би ли могло , 
дадем само три-четири: 
аз настоявах и иай-вече дър
жах тези скептици да проче- 

стмховете. Когато

стихове?и
— Написала съм много тъ

жни стихове. Преживях за 
кратко време тежки поща. 
Когато човек страда, той пи
ше истински. Питат ме как 
пишеш? Поезията е мой дне 
вмик, който всеки може да 
почувствува като свой, защо 
то всеки е страдал. Моят*оп 
гимизъм ис идва от радост
та и красотата.

На желанието па домаки
ните Десанка Максимович 
да каже някое свое стпхотво 
ре име тя се отзовава с въл*

из-ла 
Г Но

тст... Ние сме неподозира
но, неимоверно близки като 
като хора с еднакъв темпера 
мент. Това особено се отнася 
до българските жеми-посте- 
си, които със своята космич 
на болка за любов, материи 

свобода са иай-близ 
югославянската жена.

— Др. Максимович, защо 
избрахте за антологията си 
само поетеси?

— Защото самата аз 
жена!

следтат
време пак сс срещнаха, ли
цата им бяха промени. „Има 
ли сте право, казаха мм, ми- 

бива да отпадне!
съм

то една пс— Какво е впечатлението 
ви от нашата женска пое
зия?

— Това е една истинска, 
а, а преживяна 
Балкана! Чувству

II»— Какво е мнението 
критиката за сборника и 
се прие от читателите?

как
ство, за 
ки до
А всяка жена е владетелка 
в своя дом. Да живеем в 
приятелство и да не усещаме 
чувство ма чужденци едни

Интервюто води: 
Ваня ПЕТКОВА 

(,.Литературен фронт” —■ 
НРБ)

— Публиката е във 
рг, .критиката с ,.в шах”! Бъл 
гарската поезия заслужава 
това!

възто-исизмислеиа 
поезия на 
вам, че ни сближава не само 
славянското начало, но об
щият национален маитали-
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Зп ония, които сега со включват във 
викторината, даваме следните пояс пения:

— за да участвувате във викторина 
та трябва да внесете едногодишен або
намент за вестник „Братство".

— Годишен абонамент за вестника 
е 25 динара.

— Сумите внасяйте на текуща сме
тка: 625-3-78 СДК — Ниш „Братство"

Ще бъдат раздадени 20 награди — 
14-дневно летуване на Адриатическо мо-

Побързайте с абонирането. Навре
ме се включете във викторината.

С„ Братство" и 

„фериалтурист“ 

на море

ш ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ

„Добър човек - но лош 

музикант“
Не всеки добър човек с и ,,добър” човек. Зависи 

понятието „добър". Някойре. какво се подразбра под 
счита, че добрият човек е мирен. Друг — че е уклон 
чив. Врст — че е несамостоятелен. Четвърт — че 
подлежи на влияние и т. н.

Предполагаме, че човек е добър според своите 
маниери, поведение, но че за своето дете е лош въз 
питател (лош диригент — музикант). Защото именно 
при добрите бащи и майки има най-вече проблеми 
във възпитанието на децата.

КУПОН № 1 Редакция
„Братство"
18000 Ниш 

Станко Паунович, 
№ 72

Въпрос: КОЯ ГОДИНА И КЪДЕ Е 
РОДЕН ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СФРЮ — 
ЙОСИП БРОЗ ТИТО? Защо? Затуй че у тях животът тече по инерция 

и те считат, че с добротата си създават 
правилно възпитание. Обаче, в повечето случаи това 
е заблуждение. С други думи — това показва, че 
не се познават особеностите на собственото дете.

Оттук изниква въпроса: кой тогава е добър 
възпитател?

Съществуват три категории хора: добри, лоши 
и умерени. Вески от нас знае че това са три раз
лични „свята" за себе си, а всичките заедно правят 
един „свят".

Категориите на добри и лоши хора представля
ват две крайности, две противоположности. Първите 
притежават тотална ,,глухост" за всичко, което се 
случва с техните деца, а другите пък прекалена „зо- 
ркост и самодоволство".

Най-добрата група представляват умерените хо
ра — и техните деца са най-добре възпитани. Като 
че ли знаят (някои това узнават чрез литературата), 
е детето се ражда ни лошо, ни добро и че от живо-

основа за
Отговор: -------------------------------------

Име и презиме: ----------------------------

Точен адрес ----------------------------------

Отговорите изрежете, залепете на 
пощенска картичка и изпратете веднага

Умишлен разговор

1Т МЛАДИТЕ - ДО ПРОБЛЕМИТЕ КМ
та и възпитанието му зависи какво ще стане, кога
то порастне. Такива родители са тактични и въздър
жащи се, нито прекалено раздразнителни, нито пре 
калено добри.

Разбира се, това не значи, че те не могат да по
грешат във възпитателния процес. Всичко зависи от 
положението, средата и още много фактори отраз
яващи се върху възпитанието.

С оглед на факта, че днес голямо влияние

Разговорът със Симеон Ко 
стов беше интересен зарад 
две качества, които съедин
ява: той е работник и е пред 
оедател на Общинската кон
ференция на Съюза на мла
дежта в Димитровград. За 
тукашните обстоятелства е 
куриоз тъкмо той да изпълн 
ява избирателната функция 
— председател на младежка 
органзация. Интересно е да 
се говори с него и „умишле 
но”, и поради още една при
чина — като работник във 
фабричните хали е почувст
вувал колко трудно е млади 
те да се борят за афирмация, 
колко неразбирателство сре 
щат по своя път, как с дек
ларации за салюуправление 
и демагожки фрази не се ре 
шава нито един проблем в 
организациите и пр. И затуй 
когато приказвате с него за 
днешните му изследвания, за 
белязвате, че целият е насо
чен към работническата мла 
деж, чиято част е и той са
мият, чиито нрави и иска
ния е изтъкал в своята жива 
тъкан на идейно-политичес
ко съзнание и в настоянията 
на младите да се даде нуж
ното доверие и в най-компли 
цираните задачи.

Не може да се избегне впе 
чатлението, че от неговите- 
размишления лъха опитност.

— Това недоверие почувст 
вувах още в началото на сво 
ята дейност във „Фабрад”. 
Група млади работници схва 
на основните проблеми на 
организацията. И затуй, че 
се застъпвахме за 
правилно разрешаване, бях
ме осъждани, разбира се, и 
аз между тях. Обаче, когато 
трябваше да се работи дено
нощно, ние доброволно ра
ботехме. .. Когато пусна ми
слите си в по-широк кръг, 
понякога ми се струва, че 
такова нещо ,,на учените” не 
би могло да се случи. И ко
гато си помисля за това, си 
задавам въпроса: 
тях предварително е осигу
рено доверие?

— Много говорите за недо
верие?

И когато бях избран за 
председател на младежта се 
съмняваха в моите способно 
сти. Чудно е това 
хора имат някакво предубе
ждение за работника и го 
считат за неспособен и че

проблеми в развитието ма 
самоуправитслните отноше
ния и социалистическата де
мокрация в нашите трудови 
организации.

— Какво още искате да по 
дчертате?

върху
възпитанието на детето оказва средата извън семей 
ството, неуспехът във възпитанието не може да бъде 
вина

— Факта, че децата ма ра
ботниците и селяните с тру
дности се учат, макар 
имат способности 
би. Паралелно с това, ръка 
под ръка, върви явлението те 
зи деца да са на по-малка це 
на като хора. Какво повече 
може да се каже по този въ
прос?!

чс
само на семейството. Без оглед, 

дума и за ,,умернеи" хора, относно възпитатели. 
Систематическото

и залож- дали става

и постоянното самовъзпита-
ние и самообразование на възрастните, до голяма 
степен може да измени семейния климат 
шение на правилното и всестраното възпитание на 
подрастващото поколение. Без оглед дали 

за добри, лоши или умерени възпитатели. 
Накрая, самовъзпитанието и самообразованието 

са две обществено-исторически 
трябва да развива всеки

по отно-

става ду-
— Учащата ли се мла

деж имате предвид?

— Учащата се младеж е 
в застой училишният съвет 
и младежкия комитет неот
давна разискваха за слабия 
успех на младите в училище

ма

категории^ които 
цивилизован човек.

Слободан Василев
Симеон Костов

нищо не знае. Но, ето, жи
вотът показа, че един работ 
ник може да ръководи с об
щинска младежка организа
ция.

СПОРТто.

—■ Кажете нещо за успехи
те? ПРИЯТЕЛСКА СРЕЩА— Значи ли това, че сега 

е всичко в ред ?
— Покрай всичко, наша

та младеж показа 
успехи на юлските Копаони 
шки игри. Класира се най- 
високо в Републиката; 
ло 50 младежи 
дом-овете на младежта в Сър 
бия, участвуваха 
нията и се класираха на пър 
во място. Тридесет 
младежи и девойки 
участие в трудовата акция 
„Морава 71” край Крушевац. 
Нашата спечели златна гра
мота и специална похвала, а 
между петнадесет градове 

специално признание за 
коректност. Взе участие 
множество местни акции 

Накрая, време - 
ки предприятия да 
класово отношение към мла 
дите. В лицето на младите 
хора да гледат като равно
правни другари и сътрудни
ци, които трябва да 
ят утре на своите 
понесат 
ба на - 
щество.

(„А. Балкански" — „ 
лики Йовановац) 1:1)

— В никакъв случай. В ор 
ганите на самоуправлението 
има твърде малко млади, а 
все повече млади имат опре 
делено образование и квали 
фикации. Но и покрай то
ва, както виждате, в трудо
вите организации им пречат 
и те не могат да се проявят. 
По-старите гледат 
ване на тях. Малко им преда 
ват своя опит и грубо се от
насят към тях. Дължен съм 
съм да изтъкна, че има и 
лоши членове на Съюза на 
комунистите, които с поведе 
нието си лошо действуват на 
младите. Мнозина от тях 
бягват такива. Считам, че 
тук трябва да търсим една 
от причините защо някои мла 
ди хора не искат да постъп
ят в редовете на Съюза 
комунистите.

А какво ли

завидни Задругар" (Ве-
око- 

в рамките на
На 20 март, тази година 

пред малобройна публика 
на градското игрище в Дими 
тровград се срещнаха футбо 
дните отбори „А. Балкански” 
и "Задругар” от Велики Йо
вановац. Тази

пролетен дял.
Резултатът от 1:1 и , 

телно слабата игра (през 
рото полувреме младите фу 
тболисти 
жар и по-добре) показват че 
липсват много неща на дими 
т ровградския, отбор — физи 
ческа и техническа 
ност, морална закалка

в състеза-
сравни 

втои петима 
взехас подценя

тяхното играха с повече
приятелска 

среща бе проверка с какви 
сили разполагат 
градчани пред 
то футболно

димитров- 
настъпващо- 

първенство —

подготве 
и пр.

Т. Иванов
И В

ИЗ-
е във всич- 

победи

„АСЕН БАЛКАНСКИ“ ЗАГУБИ 

СРЕЩАТА В ЗАЙЧАР
защо за на

се готв- 
плещи да 

по-нататъшната съд 
самоуправителното об

още не правят 
малките „шефове” по цехове 
те? На младия В неделячовек, работ 
ника, които пред колектива 
сочи някои нередности, ос
мели се да критикува/ 
заплашват

започна първия си състав, отборът 
Балкански" загуби 
и зарад ненормалните 
вия. Хандбалистите 
прекараха в автобуса, защо
то не бяха 
тив

на ,,А. 
срещата 

усло- 
нощта

кръг на пролетното първен
ство по хандбал в Източна
та група на сръбска 
Първата

Все докато такива отноше 
ния не победят консерватив 
пата закостенялост, част от 
нашата младеж винаги 
вестни обстоятелства 
пада под чуждо влияние.

го
и му

„вратата” или „портата”. Ка 
то чели предприятието 
хна лична собственост. То
ва е и един от най-серозните

дивизия, 
с отбора 
в Зайчар 
загуби с 

полувремето 9:5). 
че игра в най-добрия

показват
среща 

на „Железничар" 
«Деен Балкански" 
27:14 (на

как наши- в из 
ще пое тя- ваксинирани про- 

едра шарка, така че не 
ги приеха в хотела 
ване.

М. Б. Макар за нощу-

братство 31 МАРТ 1972



Туризъм
5

Власинско езеро 

туристически център
Вдасинското езеро, въпре

ки природните условия още 
не е особено значителен

муна, но особени мероприя
тия не могат да се провеждат 
задар липсата на средства.

Миналата седмица във вла 
синския хотел председателят 
на Сурдулишка община про
веде съвещание с всички за
интересовани по туризма и 
стопанството по въпроса за 
превръщането на езерото в 
туристически по-значителен 
център. Причина за това е 
наближаващият сезон на ту
ризма и вече обсъжданият 
и приет благоустройствен 
план.

Всъщност разговорите се 
водиха повече на тема — ка 
кво може да се направи при 
сегашното положение, без 
много средства, за да получи 
обектът приветлив вид. Мо
же би затова председателят 
на комуната Йован Петро- 
вич още в уводната реч на
черта какво би трябвало да 
се предприема: От Власина 
не бива да се създава град, 
край езерото не бива вече да 
се строят разни къмпинг-къ
щички на частници, движе-

ту-
ристически център даже и 
за нашите туристи, а не 
за чужденците.

ли

Това го разбират 
водните от Сурдулишка юо-

и ръко-

Власинско езеро

ннето на моторни лодки тря 
бва да се прекрати, защото 
замърсяват водите на езеро
то и тровят с газове и гориво 
фауната на езерото, борова
та гора на брега трябва да 
се гледа по-добре и да се пра 
вят нови насаждения, а на 
гостилничарството да се 
окаже подкрепа да поосъвре 
менят обектите си край езе
рото. Има и други неща, кои 
то трябва да се подобрят — 
кучетата от селото трябва да 
се прогонят от хотела и окол 
поста му, а да не се пускат 
тук и други домашни живот

ни, а у селяните да се създа 
де и навик и интерес да про 
дават продуктите си тук — 
на ресторанта и на туристи-

и на хората около него.
Всички присъствуващи ръ

ководители на търговски и 
други организации дадоха 
редица обещания да подоб
рят работите на своите заве
дения — например да се по- 
снабдят магазините, да 
осигури експресно ресторан 
тче, да се подобри водоснаб 
дяването и др.

те.
В разискванията бяха из

тъкнати някои още недоста
тъчно използвани атракции 
на езерото — риболовът, до
бро снабдяване на ресторан 
та с риба и други произве
дения от околността — сире 
не, мляко, агнешко месо и 
пр. Спомена се и сувенирът, 
като средство за увеличава
не приходите на ресторанта

се

Накрая бе решено всеки
по своя компетенция да запо 
чне с работа за подобряване 
условията на пребиваването 
на Власинско езеро.

Йован Петровнч М. Величков

Страници И

31 МАРТ 1972БРАТСТВО



'Л?.АШ
&■&ФОТОХРОНИКА Шт н

ш-5Я
$

кУ.лГ' "7Х‘ЛВековен дъб край с. Бо- ■ ЯЛ.\
*,1лспдол.

Сн. В. Петров \ шкШт-=
Ж

"-У

С7&Ш
Ш.

НАШТЕРЕЗА КЕСОВИЯ,
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МЕЖ-
ДУНАРОДНОТО СЪРЕВНО-
ВЛНИЕ ЗА „ПЕСЕН НА ЕВ- ья
РОВИЗИЯТА", КОЯТО СЕ тСЪСТОЯ В СЪБОТА НА 25
МАРТ Т. Г. И КЪДЕТО ТЯ
ЗАЕ 9 МЯСТО. Тя ИЗПЪЛ
НИ КОМПОЗИЦИЯТА „МУ

$ЗИКЛ И ТИ” НА ИИКИЦА <1г*4КАЛОДЖЕРА.
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Така беше миналото лято 4на граничния прелаз при Гра
дини. Сега поради появата ш\на епидемията на едра шар- >лка границата е затворена.
Очаква се, че през лятото ми лЖ' ';.янаването през границата ще
бъде както и миналата годи
на.

Между най-старите височа 
ни се счита и Александър Ко 
лев и съпругата му Стания 
от Болевдол. Те имат заедно 
185 години и 70 години бра
чен живот. Най-стария 
син е на 69 години. Тяхната

къща (на снимката) е стро
ена 7 години преди рожде- 
нието на Александър, значи 
1874 година —ПРОЛЕТНА ИДИЛИЯ ВЪВ ВИСОК още две годи- 
ни къщата ще бъде стара — 
100 години.СН. В . П, им

Сн. В. Пет.
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