
НИЕ от всички виаове^отрабване и поащш1ност”А работническата класа за освобожае-

и по този

Й. Б. Тито
(Из писмото на президента Тито до ЦК на БКП)

(Стр. 2)

Еря-тстВо ВЕЛКО ВЛАХОВИН 

В ДИМИТРОВГРАД
Югославската делегация с Велко Влахович начело, 

която присъствува на тържествата по повод 90-годишни- 
ната от рождението на Георги Димитров в НР България, 
се завърна в страната на 19 юни.

До пропусквателния пункт при Градини делегация
та бе придружена от български партийни дейци начело с 
Иван Абаджиев, кандидат-член на Политбюро на ЦК на 
БКП.

• ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТ А НАРОДНОСТ 8 С ег> Р Ю ГОСЛАВИ Я *

23 ЮНИ 1972 * БРОЙ 556 * Делегацията бе посрешната на пункта при Градини 
от димитровградски обществено-политически деятели на
чело с председателя на общината Димитър Славов, а след 
това в ресторант „Балкан" се водиха кратки информаци
онни разговори за развоя на Димитровград и комуната.

ГОДИНА XIV * ЦЕНА 50 ПАРИ

ТИТО
ПОСЕТИ
ПОЛША

А. Д.

В този
БРОЙ:

Босилеград

ЧЕСТВУВАН ДЕНЯ НА 
УЧИЛИЩЕТО

Основното училище в Босилеград, което носи 
името на великия български революционер, Георги 
Димитров, тържествено отпразнува патронния 
празник.

В изпълнената до последно място кинозала ди
ректорът на училището Стойне Иванов говори за жи 

делото на Димитров. След това група уче
ници изпълниха рецитал „Димитровска вяра” и ня-

Писмо на 
президента Тито 
до ЦК на БКП

си
ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СФР ЮГОСААВИЯ 

и председателят на Съюза на югославските кому
нисти Йосип Броз Тито със съпругата си направи от 19 
до 23 юни приятелско посещение на Народна република 
Полша по покана на първия секретар на Обединената ра
ботническа партия Едвард Гйсрек и председателя на Дър
жавния съвет Хенрик Яблонски. Президент Тито по вре
ме на посещението придружаваха председателя на Събора

на Скупщи-

• вота и

колко стихотворения.
На тържественото събрание по случай Деня на 

училището присъствуваха представители на всички
в общината.

Стр. 2. на Хърватско Яков Блажевич, председателя 
ната на СР Словения Сергей Крайгер със съпругата си, 
председателя на ЦК на Съюза на македонските комунисти 
Ангел Чемерски, члена на Изпълнително бюро и на Прс- 

СЮК Стеван Доронски,

обществено-политически организации 
От основното училище „Кирил и Методий” в Кюстен 
дил присъствуваха група просветни работници с ди- 

Мария Лобова. На колегите си в Боси-председателя на Йз-зидиума на
пълнителния съвет на Косово Илия Вакич, съюзния секре 
тар на външните работи Мирко Тепавац, със съпругата 
си, съюзния секретар за външна търговия Мухамед Хад-

Граждани,
икономисвайте
вода!

ректорката 
леград те връчиха скромни подаръци.

В. В.
жич и др.

На варшавската аерогара 
„Окенче” президента Тито и 
придружаващите го лица по 
срещнаха първия секретар 
на Полската обединена рабо 
тническа партия Едвард Гйе- 
рек, председателя на Държа 
впия съвет па НР Полша Хе 
нрих Яблонски и др. видни 
полски ръководители.

двореца „Белведере” ирс 
------ Тито посети пред-

Председателят на Скупщината на 

СРС в нашите комуни
Схр. 4

На детската 
градина — нови 
помещения

в
зидентът 
седатсля на Държавния съ
вет на НР Полша Хенрих 
Яблонски, а слсл това » сгра 
дата на ЦК на ПОРП се срс 
щна Гйерек, къдсто сс воли 
ха югославско-полски рач-

Председатслит на Скупщината на СР Сърбин Дратослав Мар- 
кович, придружен от подпредседателя на Скупщината Радован Пан- 
тоаич н функционери от Фонда за неразвити краища Перо Иова- 
попнч и Милен Дукнч, миналата седмица посети Бабушница, Дпмнт- 
ровграл и Пирот н с ръководни хора аоди разговори за проблемите 
па разпои на тези комуни.

Стр. 5 говори.
Полският печат придава ог 

ромно значение на посеще
нието на др. Ги то. „Жичс 
Варшави", „Слово 1ЮВ1пех- 
не“ .Трибуна люду и АР- 
„а вилни места пишат за по 
ссшеписто па др. Гито ка1° 
подчертават значението 
средната Тито—Гйерек. „Три 
буна люду" например, меж
ду другото, пише, че „прели 
дептьт па СФР Югославия 
и председателя па СЮК ио 

Броз Тито е виден деец 
и кому-

Сурдулица Ба-След посещението ма 
бупшица, па 14 юпм след о- 
бяд др. Маркович пристигна 
м Димитровград. Иай-иапрсд 

предприятията „I ума- 
ра“ и „Свобода“ а след това 
в Общинския комитет па 
СКС води разговор и с дими 
тровградски обществено-по
литически и стопански дея-

IIКомунистите за 
положението на 
работническата 

класа

посети

син
па работническою
листяческото движение, в ре 

па които сс бори 62 
Той с водач па юго- 

партизанска бор- 
в па

тели.
Председателят 

митровград Д. Славов 
кретарят на Общинския ко
митет Р. Зарков запознаха 
председателя на Скупщина
та па СРС с проблемите на 
развоя на комуната. Те осо
бено изтъкнаха благоустрой
ствените проблеми — нъти-

слсктрифт! нацията

ОС Ди- 
и оск-

па
доветс 
години, 
сдавената 
ба. която подоосвободителла воина срс 
щу фашистките окупатори. 
Днес той с вожд па социали
Гчсска република^ в живо

Схр- 6 сс Превърна

Драгослав Маркович в „Лужннца” — Бабушница

ио върху благоустрояването, 
отколкото по други комуни. 
„Да се разберем — каза той 
— пътищата и електрифици

ра 2 стр.)

чс Димитровградско ос е ра 
звивало сравнително по-бър
зо от някои други комуни и 
с постигнало добри резулта
ти. Той обаче каза, че срав- 

по-малко с работа-

Най-сетне-по 

правилен път
та на която играе

"Св”в Варшавския уиивсрси 
чет се състоя голямо търже- 

случай провъзглася-

щата,
а също и трудностите 
папското развитие.

Др. Драгослав Маркович 
сподели впечатленията си от 
видяното в комуната и каза,

в сто-

ство по нмтелноСхр- 9 (На 2 стр.)



Писмо на президента Тито до ЦК на БКПТКТО ПОСЕТИ ПОЛША ДИМИТРОВ БЕШЕ ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА 

КОМУНИСТИЧЕСКО ПОСТОЯНСТВО, 
ХРАБРОСТ И ПОЛОЖИТЕЛНИ КАЧЕСТВА

(От 1 стр.) докторанда-рсволюционер, во 
жда на народоосвободитсл- 
иото въстани-с, знаменития 
държавник на нашето време 
— това бяха мотивите, които 
ръководеха Университет

ския сенат да вземе решение 
за присъждане на титлата 
почетен докторанд”.

Президентът Тито благода 
ри за високото признание и 
с топли думи говори за ис
торията на югославско-пол
ските връзки, за ролята на 
интелигенцията в социали
стическото изграждане и зиа 
чението от приспособяване
то на университетите към съв 
ременннте процеси на свър
зване на стопанството с об
ществените дейности. Той 
изнесе на кратко све
дения и за устройство
то на Социалистическа 
Югославия като подчерта, че 
Югославия е многопацнонал 
на общност, основите на ко- 
ята са положени в течение 
на народоосвободнтелната 
борба. Тези основи са пост
роени върху ленински прин
ципи. Принципът на равенет 
во винаги беше мисъл-води- 
телка на нашата политика. 
Зад явленията на национали
зъм стоеше класовия враг. 
Национализмът никога не 
потичаше от работническата 
класа, нито в нея намираше 
опора. Силата на нашата по 
литика на национално рав
ноправие е в най-широката 
подкрепа на всички народи 
и народности, които знаят 
че само в здрава равноправ 
на общност всички ще бъ
дат сигурни и ще могат все 
странно да се развиват.

В края на речта си прези
дентът Тито изтъкна:

„Ние с интерес следим и 
ценим опита на другите со
циалистически страни. Вся
ка социалистическа страна 
дава свой принос към дело
то на социалистическата ми 
съл и практика. Свой принос 
към съкровището на маркси 
зма-ленинизма ние даваме с 
изграждането на самоупра- 
вително социалистическо об 
щество и последователната 
борба за мир и демократич
ни международни отноше
ния."

ването на президента Тито 
за почетен доктор. В залата 
„Аудиториум максимум" ре
кторът на Университета Бйе 
жанек връчи на президента 
Тито грамота. Той произ
несе и кратко слово, като ме 
жду другото, изтъкна:

„Биографията на уважае
мия докторанд е най-тясно 
свързана с борбата на юго
славските народи за нацио
нално и обществено освобо
ждение с най-новата история 
на международното работни 
ческо движение и с изграж
дането на Социалистическа 
федеративна република Юго
славия”.

„Най-напред искам да под
чертая значителния принос 
към развитието на теорията 
и практиката на народната 
партизанска война като ин
струмент за национално и 
обществено освобождение. 
Ректорът Бйежанек изтъкна 
и огромното значение на де 
лото на Йосип Броз Тито за 
националното сближение на 
югославските народи като 
каза, че Титовият труд „На
ционалният въпрос в светли 
ната на Народоосвободител- 
ната война", писан по време 
на борбата е от огромно зна 
чение. На края Бйежанек ка

По случай провеждането на конференцията във връзка сто
годишнината от рождението на великия революционер Георги Ди-

Йосип Броз Тито отправи до 1Дснмитров в София, президентът 
тралния комитет на БКП следното писмо:

ценеше неговатав Югославия високо 
смелост, когато в навечерието на война
та със силата на авторитета си застана 

нейна защита срещу неоправданите об 
винения, подкрепяйки същевременно и 
процеса на нейното консолидиране и ук 
репване.

Революционната дейност на Георги Ди 
митров в работническите движения на 
балканските страни добре е известна и 
югославските народи винаги 
високо. Като истински 
лист той продължи и развиваше идеите 
на най-прогресивните хора на балканеш* 
те народи за свобода, братство, дружба, 
сътрудничество и равноправие. Водей
ки решителна борба за афирмация на 
националната самоличност и самоопре
деление на народите, а против политика
та на господстуващите буржоазии, вели 
кодържавните претенции и всички ви
дове национализъм и шовинизъм, Геор
ги Димитров даде огромен принос към 
премахването на останките, наследени 
от миналото, които довеждаха до стъл
кновения на тази територия. В този сми 
съл той положи извънредни усилия за 
възтановяване на сътрудничество, прия
телски отношения и сближение на на
родите на Югославия и България.

С голямо удоволствие си спомням за 
редицата срещи с Димитров от оная, 
първата — през 1935 година на Седмия 
конгрес на Коминтерна, все до послед
ните срещи в Югославия и България — 
през 1947 година. Бях винаги дълбоко 
импресиониран от силата на неговата 
личност, неговата човечност, реализма 
и широтата на политическото разбира
не на сложните международни промени 
и конкретни обстоятелства в отделни 
страни. Истинският интерес и застъпва
не на Димитров за подобрение 
лавско-българското сътрудничество и 
стабилни приятелски отношения 
ду двете страни, на които гледаше не 
само като на елемент на сигурност в то
зи регион, особено бе изразен при 
шнте срещи на Блед и Евскиноград.

Приобщавайки

„Скъпи другари,
Комунистите, работническата 

всички трудещи се в Югославия се ири- 
общват към тържествата по случай 90- 
годншннната от рождението на Георги 
Димитров с дълбока почит към неговото 
революционно дело и с жив спомен за 
великия син на работническата класа на 
България и виден борец на международ 
ното работническо движение.

Като съратник и другар на

класа и

в

я ценехаГеорги
Димитров, чувствувам особено удовол
ствие и по този случай на вас и целия 
български народ да изкажа искрено у- 
важение към неговата личност. Народи
те на социалистическа Югославия вечно 
ще пазят спомена на знаменития орга
низатор на революционната борба, дър
жавника, твореца и строителя на нова 
България, човекът, който целия си жи
вот посвети на борбата на работническа 
та класа за освобождение от всички ви 
дове ограбване и подчиненост.

Името на Георги Димитров мина гра-

интернациона-

за:
„Заслужава да се изтъкне 

и силата на характера и сме 
лостта, мощния дух и после 
дователността, които отлича 
ваха нашия докторанд в не
говата дългогодишна дейно
ст, което му даде възможно 
ст да надделее трудностите 
в най-тежките часове на не
говия политически живот, ка 
кто и преданността му към 
основните политически идеи, 
основани върху принципите 
на научния социализъм. По
сочените заслуги и приноса 
на докторанда към развитие 
то на политическите науки, 
оригиналността на политиче 
ските концепции и дълбоки
те вдъхновени анализи 
политическите 
нашето време, 20 тома речи 
и статии, след това всестран 
ната политическа дейност на

ниците на неговата родина и стана из
вестно в целия свят. Геройското държа
ние на Димитров на Лайпцигския про
цес стана образец на всички комунисти, 
издигна вярата в победата на социализ
ма и остана траен пример на олицетво
рение на комунистическо постоянство, 
храброст и бойкост. Неговото държание 
пред фашисткия съд представляваше 
борчески призив на всички прогресив
ни и миролюбиви сили в света и при
мер на всички комунисти как трябва да 
се държи пред класовия враг.

Като един от творците на стратегията 
и тактиката на борбата на работничес
ката класа в условията на нарастваща
та фашистка опасност, а и по-късно, 
Георги Димитров разработи политичес
ка основа за създаване на най-широк 
фронт на пролетариата и на всички на
предничави сили, като силно оръжие в 
борбата срещу фашизма и войната.

Георги Димитров беше един от ония 
революционери, които творчески прила
гаха и развиваха учението на Маркс, 
Енгелс и Ленин, в съгласие с особено
стите на всяка страна. Затуй много не
гови мисли и идеи и днес живеят и и- 
мат актуално значение, както за соци
алистическото изграждане, така и в бо
рбата за национално освобождение, 
зависимост, мир и равноправно сътруд
ничество между народите в света.

Като дългогодишен отговорен ръково
дител в Коминтерна Георги Димитров 
влияеше за приемането на решения, ко
ито имаха дългосрочно значение за дей
ността на комунистическите партии в 
много страни. Комунистическата партия

на югос-на
явления на

меж-

на-

Председателят на Скупщи
ната на СРС в нашите 

комуни

се към тържествата по 
повод 90-гоАшшшната от рождението на 
I еорги Димитров, възползвам 
чая да изкажа убеждението, 
телскнте отношения

се от слу- 
че прия- 

и разностранното 
сътрудничество между Социалистическа 
федеративна република Югославия и 

ародна репуолика България ще се раз- 
виват и ще укрепват в интерес на наро 
Аите на нашите страни, мира и социали
зма — ония идеи, за които така упорито 
се застъпваше и бореше Георги Димит
ров, велик революционер, борец 
демокрация и социализъм.

не-

(От 1 стр.)
рането трябва да са дело на 
собствени сили. Такава е на 
шата система“. Но той каза, 
че пътят към Т. Одоровци и 
Звонци трябва да се строи и

с помощта на републиката, 
защото още при закриване
то на теснолинейката е било 
така обещано от 
ството на Сърбия.

за мир,

правител-
крепят тезиса на председа
теля на Общинската скуп
щина, че е време тази обади 
на да се „съгледа“ като не
развита област 
венира в реконструкцията и 
модернизирането на „Луж- 
ница", на която ануитетите по 
глъщат почти цялата акуму
лация.

каза: „че в Сърбия има око
ло 30 неразвити общини, 
които 15 са в южната част 
на Републиката. Когато 
касае за политиката на раз
витие

ност, а понеже тя има атрак
тивна програмаотБабушница: Търси се 

изход от неразвитостта
на разви

тие, тогава трябва да се тър 
си начин да се осигурят 
гания, защото се касае за 
рационални инвестиции. Пре 
доедателят на Скупщината 
на Сърбия внимателно 
слуша изказването на Деси- 
мир Вацич за това колко по 
леки инвеститори показват 
интерес за модернизиране 
на технологията в „Лужни- 
ца“ с чист финансов

се вла-и да се интер
на южните краища, 

размишленията вървят в две 
посоки: дали рационалност
та на влаганията трябва да 
се разберат буквално 
къде “да се кърпи по малко“ 
или да се развиват естестве
ни центрове на отделни об
ласти, които имат предим
ства и с това да се насър
чава развоя и на 
на областта. Ако 
предвид, тогава е трудно че 
се оспорват законни нача
ла, които не са могли да во
дят сметка за всяка община 
отделно и някоя

из-
Ако не се засметват инве

стициите за построяване на 
физкултурна зала за нужди
те на образованието и 
веопазването макар и 
неразвита в Сърбия, в Бабуш 
ница не е вложен нито 
нар за учебни и здравни за
ведения, бе изтъкнато, 
ду другото, в изказването 
на председателя на Общин
ската скупщина в Бабушни
ца, Светомир Николич. И са 
мата скупщина не е в състо
яние да конкурира за креди 
ти, защото не може да оси
гури голямо участие и до 40

на сто. Така например, пред 
варителната сметка за осно
вно училище в Звонци за 
800 ученици възлиза на 9 
милиона динара, а община
та не може да конкурира за 
кредит само зарад това, за
щото няма за свои понятия 
„баснословна сума“ от 3 ми
лиона динара за участие. Съ 
ща е съдбата и на

и вся-
Зарад „комплектната“ 

развитост, нито „Лужница“ 
нито общината могат да реа 
лизират проекта на

и-е-
здра-
най- рекон-

струкция и модернизация на 
предприятието, защото не са 
в състояние на осигурят 70 
милиона динара за оборот
ни средства.

л кре-
Дит като при това бабушни- 
шката фабрика осигури 20% 
участие средства 
чески разноски. Той 
стъпи и за 
на процента 
неразвитите

ди- центъра и 
това се имамеж за митни- 

: се за- 
преразглеждане 
за участие на 

при получаване
то на кредити за съобщения 
1 а и спомагателните обекти и 
показа голям 
стоянията

С реализацията 
програма биха се настанили 
на работа още 600 работни
ци и биха се осигурили по 
800 динара лични доходи.

Взимайки участие в разго 
ворите Арагослав Маркович

училшц 
ните постройки в самата Ба 
бушница, амбулаториите, о 
бектите в

на тази

и зарад то 
ва се е намерила в затруд
нено положение. Обаче в Ба 
бушница

пътното стопанст 
во и тн. Между множество 
то други, тези сведения под

интерес за на- 
на „Тигър“ да 

строи цех в Бабушница.
М. Б.

е създадена основа 
промишлена химическата

Стршшц» 2

БРАТСТВО Щ 23 ЮНИ 1972



Реч на Велко Влахович на конференцията посветена .на - ГеоргЪ . ДимижрсИ

ИЗТЪКНАТ БОРЕЦ НА МОДЕРНОТО 

РЕВОЛЮЦИОННО ДВИЖЕНИЕ
На 15 юни, на межд\п-гаро 

дната конференция, 
на на 90-годишнината

но ,и в -стратегическия раз
мах. Но капиталния синтез 
винаги се прилагаше.
- .Съществени . елементи, на 

таз/Й - стратегия на революци
онната борба напълно са 
дошли до израз й в револю
цията .осъществена в Юго
славия. В рамките, на. широ
кия антифашистки фронт ..и 
всенародното освободително 
Движение, -югославските., ко
мунисти, успяха да осъществ 
ят такива съществени, проме 
нй-.пб, отношение на социал- 
ноте^й- политически- сили, ко 
ито-отвориха простор за .ко
ренни промени. в обществе
ните /отношения Успехът.. ца 
на-догославската революция 
може да се-обясни преди 
.всичко., с това че. революци
онния; аванград .успя. да осъ
ществи .творчески . синтез на 
Две- , огромни .исторически за 
дачи: национално освобож
дение,!^ социални промени 
на линията на собствеността.

•Основна стратегическа ори 
ентация е осъществена зато
ва, че югославските комуни 
сти през време на войната 
успяха да изградят широко 
единство на, народните маси, 
да осъществят единство в ба 
зата.. При това трябва да .се 
изтъкне, че дори и. на наше 
то, относително малко прос
транство, .основната "концеп
ция не е реализирана на. ед
нообразен начин. При отде
лни нации пътищата и фор
мите за изграждане на .ши
рокия антифашистки фронт 
са .били-различни, макар, че 

и основната цел

щмттнни мисли и революционни 
дела.

„В новите
стоятелства,. - десет . гелшш 
след неговото .-извсстцо из. 
стъпване па Седмия. конгрсс
™ваКОВелкоР^ов1:1;Щ 
ги Димитров отново, .прояви 
творчески похват в разреша: 
ване на проблемите, гфоизли; 
защи от обстоятелстврто-мно 
го страни да се -намерят, пред 
задачите за изграждане..-на 
нови социалистически.. общ? 
етвени отношения. При-иего 
тогава особено сплГш .пз::ь 

мисълта,-.че развитие- 
то на социализма, изисква 
различни пътища и. специфи 

форми - в разрешаването 
на конкретни, историческа 
задачи. Именно,затова ц-не
говите становища,, ;от, --този 
период и- днес действуват -та 
ка свежо и насърчаващо .

посвете
- ДИМИТРОВ ВИСОКО ЦЕНЕШЕ ОСВОБОДИТЕЛНО 
ТО ДВИЖЕНИЕ И РЕВОЛЮЦИЯТА В ЮГОСЛАВИЯ

от ро
ждени-гто на Георги Димит
ров, говори и Велко Влахо- 
веч, член на Председателство 
то на СКЖ който

гаме

оглавяваше 
югославската делегация. Пре 
дварително той прочете пие 
мото на председателя на 
СЮК Йосип Броз Тито, упъ
тено до Централния комитет 
на Българската 
че ска партия, по повод, тази 
годишнина.

Чрез това сътрудни
чество той показа голямото 
си познание за обществено
то положение в нашата стра 
на, помогна за разрешаване
то на някои сложни пробле
ми в развитието на; Комуни 
етическата партия, и високо 
ценеше постиженията на на 
родзосвободителната борба 
и революция на народите на 
Югославия.

.В своето революционно де 
ло Димитров успя творчески 
да свърже всестраното марк 
систко образование, задълбо 
ченото познание опитите на 
международното работничес 
ко движение, а отделно об
ществените обстоятелства и 
работническото движение на 
балканските страни. Ето за
що е разбираема неговата бо 
рба и залагане за национал
на афирмация н независи
мост • на. всички балкански 
нации-във връзка с по-ната- 
тьшния и задълбочен пробив 
на 'социализма,. - настоявай
ки винаги Балканите да ста 
нат територия на сътрудни
чество и приятелство на на
родите, вместо тяхните кон
фликти.”

Със своето обемно дело 
Димитров, според-думите на 
Велко Влахович, има значи 
телен допринос за теорети
ческата ризница на между
народното работническо дви
жение. к - % . • л х

,,И преди Седмия конгрес 
на Коминтерна и тогава, Ге 
прги Димитров,” каза между 
другото . Велко Влахович,” 
даде особено 
принос за превъзхождането

лавия. на идейно-теоретическите и 
политически • схеми и за про 
диране

нови задачи и възможности 
на работническото движение 
в рамките на политиката .на 
Народния фронт.

Тази политика е била опре 
делена, на, първо място, ,?а 
нуждите и обединяване на 
работническото движение- и 
всички демократически си
ли заради отбраната на еле
ментарни 
права, които фашизмът, за
плашваше, но, ц за ^създава
не благоприятни условия на 
развитието на социалистиче
ските сили. За да бъде успе
шна, тази борба можеше да 
се ограничи, само ма разре
шаването на, някои момента 
лни проблеми (борбата про
тив фашизма и външната 
опасност), но трябва да се 
подразбира и като борба за 
задълбочаване на демократи 
.ческите постижения, за , де
мократизиране на обществе
ните отношения за национа
лно равнопращде,., за икоцо- 
мичееки- н социални . пости
жения, които укрепват -демо 
кратичАскйте а,- с. ррва и со
циалистическите., сцли”? ,.к.

За концепцията и полити
ката на Народния фронт, в 
чисто изграждане Георги Ди 
митров непосредно и творче 
ски участвува, Влахович.' ка
за че това е. един значителен 
момент .в цялата нова исто
рия на социализма. Това бе
ше момент на.огромцо от
варяне към света и към по
тенциалните съюзници в бо 
рбата за демокрация и про-

съзнанието за

комунисти-

„Георгн_ Димитров беше 
един от бележитите ,борци 

модерното революционно 
движение”, каза в началото 
Велко Влахович,“ който 
личността си успя да обеди 
ни някои най-хубави качест
ва на великите социалистиче 
ски трибуни от края на ми
налия и началото на този 
век, със задача за разви
тие на съвременното общест 
во и работническото движе
ние, но той бе и лмчност, ко 
ято дълбоко проникна в по
стиженията на революцион
ната социалистическа тео
рия. Беше видовит, човек ко 
йто постоянно потвърждава
ше своето дълбоко убежде
ние за свързването задачите 
и нуждите на революцион
ния момент. Беше революцн 
онер, който пряко ръководе
ше всекидневните борби на 
революционното движение, 
но при това не губеше от 
пред вид ни дългосрочната 
историческа ориентация и 
хоризонт.

Югославските комунисти 
свързва спомена за Димит
ров не само с обстоятелство 
то, че става дума за извес
тен съмишленик и съратник, 
но и човек, който, доста тя 
сно сътрудничеше с револю
ционното движение в Югос-

на

в демократически
кваше

чии

..Втежките . издушения 
13 Втората световна вои-през

на", каза Велко Влахович,“ 
най-значителни .постиженщ! 
са осъществени в ония стра
ни където революционните 
сили са успудш да изградят 
тактика0 която същевремен
но е гарантирала широтата
на демократичното движе
ние и успешно-свъзваща за 
дачите на освободитлата бо 
рба със социалните аспирации 
на работническата класа и 
другите трудови слоеве. Поч 
ти всички^ революционни по 
двизи от този период съдър
жат в себе сй елементи от 
този* синтез. Във..всеки кон
кретен случай- това е. напра
вено С Л1Н0ГО специфични .о- 
собсности, със значителни ра 
злйки не само в тактиката.

същността 
са общи.

. „Историческата борба за 
социализъм”, каза. по-ната- 

Велко Влахович,“ е из
пълнена с големи успехи, но 
и пропуснати шансове. Как- 
то толкова пъти в миналото, 
така и днес развитието пред 
лага исторически /шансове, 
но от разбирането от страна 
на революционните сили за
виси дали те ще бъдат изпол 
звацн. Животът,и делото 
Георги Димитров служат и 
днес за пример как трябва 
да се борим да разберем вре 

което живеем”.

тък
значителен

Мария Сукманджиева ^АЛЛДЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛ/

.руската - революция-, - която 
иагшсаЛ; видния партиен деец 
К, -И. Самойлов, а,-която- в 
България е печатана: през 
1921 грдинц като шеста-кни
жка-. на профсъюзната оиоли 
отска.

,• „Брошурата; която-превеж 
Лащ — писал й Димитров — 
предай, на комисията за же
ните. Нека я там използват 
според тяхно нахождение. 
Само добро Прегледай прево 

' да . “
Лнчио- трй написал предго 

вор на тази брошура.
Неговото желание беше тя 

да /успее като пролетарска 
поетеса. Колко само радост, 
любов и колко мцого жела
ние ,и,.АаАС

• .насърчение.- цмодфь пР9‘Ма1 а 
на' Димитров, до Люба по; вре 
мс. ц^ иейпото пребиваване в

жявтяш-от ядап .август..-Ховл за-ме- 
(№ бвда,.Р.А!“.,г«астлив. ден. 

задовцлетво прочетох 
твоите,три,;- перни. „Оробр 

възхитен от ..чтихотводаяжввл»ттьЯтт е °8тп1<ак
.деда ,рти^ртвйВР»)?с ,« ВДРе- 

наго от дълбините на твое
то сърце..

Димитров начовек
мето, в

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДО ЛЮБА ИВОШЕВИЧ)( ОТ ПИСМАТА НА на обществе-В условията, 
на, политическа и историчес.... . . , . лея ще * ъз&г

я вземеш и с .усцех щея мзис 
сеш., .113,..конферсшцшга“. ,к 

Веднъж бе пуснат глас, че 
Димитров е арестуван, .Лщ.б.а 
с имала насрочена ..среща, 
на която с трябвало ;да гово 
ри. Вестта за арестуването е 
могда ла й- попречи в. рабо
тата, да намали успеха - па 
нейното 
хората и 
я упокои:

„От сутринта 
—. някой пуснал вест, 
щи съм арестуван.- Нашите 
момчета, много се загрижи
ха, ио напразно. -Сирщц 
що. особено не.,се случи., 

Хиляда пъти ти. благодаря 
за хубавите хризантеми. -Тя
хната; хубост не може да сс 
идкаже!

Още един път ти .желан ,ус 
пол. за - довечера ./Хуба во нре 
подготви, запази , присъствие 
на-духа й т- сигур.сц «ьМ — 
всичко и\с мине блестящо ..

Димитров гледал да Рв&О“ 
лгоционната работа на Аю 
ба като на своята революцн- 
опна работа. Веднъж Люба 
работила върху.превода-; ца 
брошурата „Работничките в

помагал, й, насърчавал я, ра 
двал се на нейните успехи. 

Грижите му за нея, за ней
ното развитие, и укрепване 

пре- 
той

ка действителност на наше
то. време, когато социализ
мът стана световен процес, 
търсенето на нови форми на 
класови и политически съю
зи в борбата за мир, демо
крация и социализъм и свър 
званс на иепосредни н дъл
госрочни ' задачиполучава, 
според думите на Велко Вла 
ховнч, всс по-голямо 
нне, отколкото когато и да 
е преди историята на социа-

„Мила Любо, да се готвим 
да бъдем колкото с възмож
но по-бдителни. На раоотите 
за които ми напомняш еюръ 
щам най-голямо внимание. То 
лкова повече, че това е израз 

нежни

като революционер нс 
стават и тогава, когато

в нелегалност,толкова се намирал.
Има -много любов, тон лота, 

желание да помогне 
писмото на Ди- 

Люба

на твоите 
грижи за мене.

Ще побързам да променя 
това няма " да

понеделник.

такт и 
на другар в 
митров, изпратено па 
на 16 ноември Д920 година
във връзка с подготовка на
реч, която тя трябвало да из 
песе на една конференция.

• , Подготвих ти с това пие- 
смо и елин конспект — съ
общава й той. Нека ти 
лижи като напътствие, 
намериш за необходимо, сно 

своето желание, напра-

изстъпление прел 
Димитров бърза А»ноквартира, 

направя преди 
Надявам се, чс до тогаваI ия 

бъда изложен на опас
— пише . той 

че сно значе-
ма да 
ност.

Аз напълно
изността на тукашнитеш 
чно на моето положение, I 

съм спокоен. Ако

схващам серо-
1111-ли лпзма.

Промените в отношенията 
на социалните и политичес
ки сили, в структурата и* ра 
зпределеннето на силите на 
международното общество, 
както и в съвременните про 
изводнтелнн сили в научно- 
технологическата революция, 
изискват и предлагат 
нно ново разглеждане н пре 
изпитване тактиката“ н стра
тегията на революционните 
сили.

пос-
Аконапълно _ .съдбата е предопределила,«1

края на краищата ^ 
своя живот и това няма да 
ме изненада. Но до гук ия 

да .дойде!. - - ->-/

родви. и свой конспект..^ , 
Тъй . като - твоята тема г е: 

Жената и комунизмът, твоя 
та реч трябва да има- нещо 
по-широко съдържание, в 
нея не трябва -да се говори 

участието на рароп 
п комунистическо

хап 'ту., жела» 7-
по

ма ре-
Аз съм, общо взето, добре. 

Най-тежко ми е, че и 11а, 
бе ти е тежко. Всичко бих 
дал да облекча твоето поло 
жение. За мен това е иаи 
трагична работа в момента .

с дълбоко ,У«а- 
на отговор-

постоя-
самР за
ничкито 
то движение.

. 'Уо»а р (Твърде, хубава тцма 
“и аз съм сигурен, че ти ще

.
Димитров 

жение и чувство I
(СЛЕДВА)към общест- 

Любица,.НоРТ отнасял 
вената работа на

д 4 / штм. IV*
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НА „СТОЧАР“ИНИЦИАТИВИГРАЖДАНИ, ИКОНОМИСВАЙТЕ ВОДАТА! лъчи от „Сточар“ и да станс 
самостоятелно предприятие.

Освен това, кооперативни 
яг съвет трябва 
се вземе бюфетът на СД „А. 
Балкански", който трябвала 
работи като гостилиичарски 
обект — работнически стол 
Бюфетът ще бъде взет под 
наем на пет години с всички 
помещения и съществувавшя 
инвентар.

На 11 юни в земеделската 
„Сточар" бяха 

избори за коопе- 
съвет. В съвета са

кооперация 
проведени
ративеи •_ л
избрани 30 души. Също така 
в съвета има петима прелета 
вители на „Търгокоп .

За новия кооперативен съ
гласували 4901 души,

към по-рациома 
на същата.да пристъпи 

Л1Ю изразходване 
И пак тя няма да бъде вино-

Нанстииа, граждани, ико
номисвайте вода! Сърдиите 
и псувните не ще помогнат, 
а „Услуга“ най-малко е ви
новна, когато нямате 
И ако п занапред продължи
те да

Щом дойде лято, а при то
ва горещо, дцмптровградча- 
нц останат без вода за пие
не. А какво да кажат сега, 
когато горещините излязоха 
продължителни. Но каквото 
е — това е. Висшата сила не 
сваля шапка пред хорските

да реши да

вна.
Ето защо. През април дне

вното потребление на вода 
възлизаше па 650 куб.' мст- 

а сега потреблението е 
стигнало до максимум 900 
кубически метра. За да на
мали опасността за Димитро 

„Услуга“ е набави* 
по 30 кв

вода.
вст са 
или 84,1%.

Кооператив\ \ият съвст 
бъде учреден на 24 гами, а 
па първото си заседание, ще 
разгледа иай-актуалии въп
роси, отнасящи се до рабо
тата па кооперацията. Също 
така ще бъде разгл-сдаи и ис 
кът на „Търгокоп” да се

водата,„разсипвате“
„Услуга“ ще бъАс принудена ра, ще

несгоди, пред бе
дствията. Затова 
хората трябва и 
с разум и със съ
рце да се спло
тят и да търсят 
съвместни реше
ния.

-
Освен тези ще бъдат раз

гледани и никои текущи въ
проси на кооперацията.

вград —
ла нови помпи от 
(настоящите са от 18 кв), за 
да увеличи напрежението иа 
тока. „Услуга“ иска да каже 
ясно, че слектроАметрнбуци- 
ята е проявила голямо раз- 
Опраис към нуждите на Дп- 
митровград за вода и рском 
струпра електрическата мре
жа за новите помпи, за 
могат ефикасно да работят. 
Но това още ис значи, че 
и след това вода ще израз
ходва кой колкото си иска.

„Услуга“ поръчва и това: 
летното потребление на вода 
трябва да се сведе на разум 
но равнище, ако искаме гра
дът по всяко време да има 
вода за пиене. При това, ко
гато се поливат градините 
— нека всеки си помисли, 
че и от неговата икономия 
зависят по-добрите условия 
за болните в болницата.

Граждани, икономисвайте 
вода!

А. Д.от-

В „Услуга“ би
ят тревога: има 
голяма опасност 
градът да остане 
без вода за пие
не. Мощностите 
на всички резер
воари не могат 
да задоволят са
мо „нощното“ из 
разходване на во 

Не се касае, 
казват в „Услу
га“, че няма во
да за основни хи 
гиеничнй потре
би, но за това че 
не малко димит- 
ровградчани и 

прекомерно из
разходват вода

Недостиг на месода

ца (11 април т.г.). Изпълни* 
съвст на СР Сърбия 

цената
В Димитровград се чуетву 

Това телният
е решил да повиши 
иа млякото. Новите цени ще 

сила от 16 април

ва недостиг на месо. 
се дължи на факта, че про
изводителите търсят цена с 
която кооперация „Сточар” 
в Димитровград, взимайки 
пред вид продажните цени 
иа месото, не може да осъ
ществи никъкъв доход. Как- 
то ни осведомиха в дирекци 
ята на кооперацията, единст 
веният начин тоя проблем 
да сс реши е да се повиши 
цената на месото. В това от
ношение вече е даден 
(на 16 юни) до Общинската 
скупщина в Димитровград.

Също така кооперацията 
прави загуби и с продажба
та на мляко. Вече два месе

ла. влезнат в 
т.г. По новите цени една ма
слена единица ще се плаща 
по 0,55 динари (или 2,20 ди
нара килограм краве, мле
ко). В кооперация „Сточар” 
вече два месеца плащат мл
якото по нови цени, а го
продават по старите и по тоя 
начин работят със загуба от 
0,20 динари по килограм. 
Това се дължи на факта, че 
Общинската скупщина все 
още не е одобрила новата 
продажна цена.

Хубави жилища, но без вода М. Б. иск

— за поливане на гради
ни, така че приливът не мо
же да навакса отлива. За
туй няма вода за пиене осо
бено в „Йовшина махала”, 
край болницата и в болница 
та, и в някои трудови орга
низации, по третите етажи 
и тн.

Хората започват да него
дуват и да хвърлят дърва и 
камъни на „Услуга“, а тя 
нищо друго не може освен 
да моли и апелира: „Гра
ждани, икономисвайте вода! 
Не поливайте прекомерно 
градините и цветята осигу
рете резерви вода!“

А. Д.

Електрификацията на 

Висок и Забърдие „УСЛУГА“

Наскоро 

нови станове?
Работите по електрифика

ция на Висок продължават. 
В момента започват работи 
на поставяне на електропро 
водници от Забърдие за Ви
сок. Обезпечено е 80% от

нужния материал. В работи
те освен строителното пред 
приятие „Градня” и местно
то население, ще бъдат вклю 
чени и армейци от подделе 

Шпи-нието на полковник 
рич.

На времето нашия вест
ник писа, че новите станове 
в новия цех на „Услуга“ ще 
започнат да работят към Пъ 
рви май. Писахме и пак пи
шем, че инвеститорът очак
ва, според утвърдените сро
кове, производството да поч 
не към средата на юли.

До отлагане се стигна за
рад закъсняването на части 
(от вноса, някои специални 
части). Те не стигнали на 
време, а доставчикът дори 
не определил следващия 
срок на доставката. „Услуга“ 
намерила разбирателство в 
едно люблянско предприя
тие. Но, пак нещо с „вноса“ 

върви . .. Люблянското 
предприятие не могло навре 
ме да достави някои специал

ни части за становете. И 
затуй „Услуга“ пак трябва 
да чака, докато всички зве
на на релацията 
и ние — да започнат да ра
ботят както трябва.

Но и покрай всичко, с ог
лед на това, че една част от 
машините вече са монтират, 
а люблянското предприятие, 
както се очаква, изпълни на 
скоро обещанието си, в ки- 
лимарския цех „наскоро ще 
запеят“ нови станове. Дано 
тоя път не осведомяваме чита 
телите, че срокът за пускане 
на машините в действие се 
се отлага за по-късно...

Поганово
ВНОСЪТ

Чествуване
празника

на
училището

не
Основното училище „Хри

сто Ботев" в Поганово и та
зи година отпразнува патро 
нния си празник. Тържество 
то се състоя, не както досега 
в училището, а край Погано- 
вски манастир. След като 
разгледаха манастира, препо 
давателят по български език 
прочете реферат за живота 
и дейността на Христо Бо
тев. След това учениците де 
кламираха стихотворения от 
Христо Ботев. Най-добрите 
рецитатори бяха Мирослав 
Божилович, Стевча Иванов, 
Ружица Маркова и Василка 
Момчилова.

След програмата се прове
де общо увеселение.

М. Б.

Босилеград

Ценна помощ за довеждане 

на вода
С помощта 

иия завод от Враня 
година в босилеградската об 
щина ще се решава въпроса 
на водоснабдяването в няко
лко училища. В случая, 
средства от тоя завод ще се 
доведе вода в първоначално 
то училище в Паралово и 
основното училище в Горна 
Лисина. Местните общности 
от тези села единствено ще

на Хигиенич- 
и тази

трябва да осигурят работна 
ръка за копаене на канали
те.

Трябва да се изтъкне, че 
до сега посредством Хигие
ничния завод от Враня в по- 
вечето от десет босилеград
ски училища е доведена во-

със

в
да.

П. Тодоров Мотив от Горни кривоДбЛ в. в.
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Мнения

Докога Босилеград ще е без вода?Само небрежност Общинският съвет по сто
панство в Босилеград реши 
да изпрати предложение до 
Общинската скупщина в най 
-скоро време да потърси ре
шение
на града. Защото тоя жиз-

вод, всеки месбц заплащат 
местно самооблагане в пари. 
По такъв начин, досега, за 
тази цел са събр;
100.000 динара. И' 
да за комунално-битова дей
ност са осигурени още тол
кова средства.

Важно е да се изтъкне, че 
граничното поделение в. Бо
силеград предлага в решава 
нето на водоснабдяването да 
участвува с една трета фи
нансови средства, а отделно 
и с работна ръка.

Обаче, в момента при мно 
зина компетентни като, 
ли съществуват дилеми от
къде да се доведе вода в Бо
силеград. Въпреки вече има 
изработен проект, според ко 
йто трябва да се вземе една 
шеста част от изворът в се
ло Извор. Имуществено-пра
вните отношения между об
щината и това село са реше- 
ни. Оттук още повече изне
надва защо не се превзимат 
мерки за решаването на тоя 
жизнен въпрос.

нен въпрос вече се* разтака 
няколко години, а все още 
не се вижда решаващия из
ход. 1ани към 

във фон-При това населението от 
Босилеград и Райчиловци 
за изграждане на водопро^

за водоснабдяването

СТАВА 
Разни въпрос за данните, 

там цифри и показате 
ли в наше време са

Зарад недаване 
ния в Димитровград позакъс 
ня средносрочният план за 
развоя. Много ~ 
та причина има

на сведе-
едва ли 

не лост на развоя. На база
та на показатели от вчера 
С- правят нови — за утре. 
Цифрите за растежа преди 
пет години ни служат не са 
мо да се похвалим, че днес 
сме няколко-кратно по-добре 
от тогава. И така 

Но тия, които

. т-, -
пъти по съща 
-1 затруднения 

на разни заседания и събра
ния, а всичко това 
рата 
напрало 
КОИТО ' 
брежни към 
но, и м-орално

Ш1кара хо
да нервничат или 

да псуват ония, 
много не- 

едне- и закон 
задължение 

към общинските служби.
Не знаем

тт шт че
са таканататък... 

подреждат
цифрите за съпоставки 
нови планирания на 
в комуната, 
имат големи

V.
I 1щи за 

развоя 
понякога си

■■ -

тколко трудно
нлк леко е да се направят 
сведенията и да се дада-т на 
общинските служби, 
ем, че сведенията са нужни. 
Иначе общината не би 
търсила.

■1мъки да полу
чат тези цифри и показате
ли от предприятията, 
пък забавя работите, 
новете понякога

по знаТова
а пла- 

закъсняват ги
и по година.

Най-лошото 
намери някой от предприяти 
ето, което трудно дава сведе 
нията да критикува застаре 
лостта на показателите, с ко 
ито разполагат общинските 
служби.

Неотдавна на едно респек 
тиращо събрание на ръково 
дни хора, един признат сто
пански деятел се изпусна ка 
то каза: ,,Аз мисля, че тия 
сведения на общината за 
предприятието ни не струват 
нищо, защото са от преди 
три години— ”

Той продължи изказване
то си, без някой да възрази, 
но сигурно мнозина са си 
помислили: ,,Кой е виновен, 
че за твоето предприятие об 
щината ня.ма „пресни” дан
ни, ако не службите в пред
приятието които не са ги да
вали на общината?”

Това е случай от Димит
ровград. Може би тук ще се 
познаят някои предприятия 
и от другите общини, но ни 
кой не може да каже, че то 
ва отношение е добро.

м. н. н.е, че после се Босилеград В. В.

Сегашно време Бистър

На детската градина—нови Има нужда 

помещения от поща
Населението от селата на 

тлъминския район предлага 
местната поща от Долно 
Тлъмино да се измести в Би 
стър. С това — казват хора
та ще сепостигне по-голяма 
ефикасност в доставките на 
пощенските пратки. Именно 
Бистър е по-близко да пове- 
чето села в района. При то
ва от значение е, че в Би
стър съществува основно учи 
лище, а в местните обстоя
телства и учениците спома
гат за по-бързо доставяне на 
пощенските пратки.

Че невярващите, роптае
щите и скептиците, като по 
правило, почти винаги гово
рят на вятъра, показа и при 
мера детската градина в Ди 
митровград. Докато сграда
та беше само на хартия не 
малцина доказваха, че пох
ватът няма смисъл и че е о- 
съден на неуспех, по проста
та причина, че няма да има 
достатъчно деца. Защото срс

работа. Работещите жени мо 
гат безгрижно да работят в 
производството, защото тех
ните деца са на сигурно мя
сто, в добри ръце г-г се раз
виват под контрол на възпи
тателите. За всичко това — 
за всичко дете се плаща от 
60 до 180 динара в зависи
мост от материалното състоя 
ние на семейството.

Това разширяване във все 
ки случай търси погсъвреме 
нна организация на работа, 
настаняване на работа на 
нови възпитателки и др. спе 
циалисти и по-комплектно о- 
борудване с дидактически 
средства. На заведението, ос 
вен радио и магнитофон, би 
трябвало да се осигури и те
левизор.

М. Б.

В. В.

ВЕ БосилеградВременни мерки 
в „Единство“

СЪОБЩАВАМЕ НА А- 
БОНАТИТЕ ДА ВНЕ

САТ ДЪЛЖИМИТЕ СУ 
МИ, ЗА ДЛ НЕ ПРЕ

КЪСНЕМ АБОНАМЕ-

Ценна помощ
БАБУШНИЦА. — Въз ос

нова отчета на групата в ор 
гана на управлението

стопанство и финан-
От Общинският фонд за не 

посредствена детска защита 
който в момента разполага 
с 700.000 динара около 500.000 
динара ще бъдат отделени зг 
за изграждането на култу" 
ния дом в Босилеград. Но 
такъв начин с тези средств 
ще се осигурят помещения 
за нуждите на децата от пре 
дучилищна възраст.

В тази година от тоя фонд 
с около 80.000 динара ще бъ
де спомогнато обзавеждане
то на ученическите интерна
ти при основните училища в 
комуната.

съве
тът по
си при Общинската скупщи 

в кооперация „Един 
да се заведат временни 

засе-
решина НТА ИМ. ТЕКУЩАТАство

мерки. На последното 
да ние Общинската скупщи
на прие предложението 
временен управител с всич
ки пълномощия назначи Ми- 
рко Златанович, досегашен 
съветник в органа на управ-

СМЕТКЛ НА „БРАТ-
и за СТВО”, Е 625-3-78 —

СДК — НИШ СТ. ПЛУ 
НОВИЧ., 72.

Но тегленето на оптимис
та песимистичните 

и оправда! юстта
дата е със застарели схваща 
ния, а работниците не се ин
тересуват за такова заведе
ние. Изглеждаше, че димит
ровградските предприемачи 
и политически радетели , на 
градоустройването строят мо 
стове и там, където няма ре
ка и правят училище, за ко- 

няма деца. И в края на 
краищата — ще бъдат прину 
дени за мостовете да довеж 
дат река, а за училищата — 
да „създават“ деца.

тичните 
простори 
на това или онова етапови-лениего.

От временните мерки се о- 
чаква да избавят коопераци 
ята от задънената улица. И- 

временият управител да 
за пълна ли

ще, да оставим по страни. 
Сега има по-важна работа. 
Най-актуалиа тема в това за 
всдсиис е разширяването па 
обекта с три помещения за 
деца от забавачницата от 
стара възраст. С разделяне
то се създават пълни усло- 

за по-ефикасни дидакти-

в. В.ли
подготви терен 
квидация. по- СЪВЕЩАНИЯ НА КОМИСИИТЕ ПРИ 

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК
стоМ. Б.

жшшштмшшшшт вия
чески и педагогически мер-

която трябва да изготви про 
грама за активността.

В областта на обществено- 
икономическо развитие се 
ченията от Четвъртата кон- 
реши да се разгледат заклю- 
ференцня на СКС. Заключе
нията трябва да се разугат 
във всички местни организа
ции на СК и въз основа на 
разискванията да сс изготви 
материал за Общинската ко 
нференция на СК.

В Димитровград се прове
доха първите съвещания на 
комисиите за идеологическа 
работа и развитие на СК и 
за обществено - икономичес
ко развитие в стопанството, 
при Общинската конферен
ция на Съюза па комунисти-

На съвещанието се реши 
да се оформи работна група, 
която да подготви материа
ли във връзка с работа и 
развитието на Съюза на ко
мунистите и работна група,

Колко скептиците са има
ли право най-добре показва 
настоящето положение в дег 
ската градина. Помещенията 
са строени за 75, а днес в 
пея, до 
има
вачницата и

констатация е от зна че 
— най-гол ям брой деца 

заведение са деца па

ки. И общинските радетели и 
Общинската скупщина и фо
нда за пряка детска защита 
за това разширяване 
щиостите са осигурили око- 

800 000 динара. Сега

и а мо-
шсстгодишна възраст 

— в заба- 
градииата. Още

130 деца село
очаква „Градил“ да започне 

завърши обск-
ге.

една строежа и да 
та, за да може през новата 
учебна година в нови учебни 

да се осигурят

ние 
в това
работници. А в забавачиица- 

са малко и тия, на 
които един родител ис е на

А. Д.помещения 
на децата по-весели дни.та — не
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КазахаСурдулща
Йова МИТРОВИЧ:Комунистите за поло 

жението на работни 

ческата класа Разединеност 

в »Единство«— По-добре да се органи
зира работата на профсъюз 
пито организации в стопанст 
вото.

— СК идейно да влияе вър 
ву обществените и икономи
чески движения в трудовите 
организации,

—■ Членовете па СК в тру
довите организации да почи
тат демократическите форми 
па работа. ГТо демократичен 
път да се идва до решенията 
и реализацията им,

— Да се поведе борба па 
по-голяма производителност, 
а ведно с това и за по-добра 
трудова дисциплина.

— Да се даде предложение 
па ОС в Сурдулица строител 
ното предприятие „Зидар" да 
се сложи под принудително 
ръководство поради лошото 
организационно и материал
но-фина нсово положе Iше.

В информацията относно 
работата на ОК па СКС ме
жду първото и второто за- 
седание на Общинската кои 
ференция бе подчертано че 
ОК на СКС в този период от 
време се ангажирал най-мно 
го върху конкретизирането 
на Акционната програма на 
Втората конференция на 
СЮК. Резултат на една така 
ва работа са качествените ак 
ционни програми в СК на су 
рдулишката комуна от пър
вичните организации до Об 
щинската конференция на 
СКС. ОК на СКС е обърнал 
голямо внимание и върху са 
моуправителните отношения 
в трудовите организации.

На края бяха приети и ак 
ционните програми на Общи 
нската конференция на СКС 
и комисиите й, като се на- 
помена същите 100% да се 
реализират.

На 17 юни в залата на ВЕЦ „Власина” се проведе 
второ заседание на Общинската конференция ца СКС в 
Сурдулица.

На заседанието се разгледаха задачите на Съюза на 
комунистите в сурдулншка община в заздравяването .на 
обществено-икономическото положение на работническа
та класа и нейната роля, информация за работата на ОК 
на СКС и комисиите в периода от първото до второто 
заседание на Конференцията и информация за плащането 
на членския внос в СК в общината. Покрай това бяха 
приети и акционните програми за работата на Общинска 
та конференция на СКС и комисиите й.

На втората общинска 
конференция на Съюза на 
комунистите в Бабушница 
Йова Митрович, производи
тел
жду другото, каза и следно-

от Долни Стрижсвац, ме

то:
— Още отдавна в „Е- 

динство“ не могат да съста
вят двата края”. В тази коо
перация има честни и нече
стни работници. И нечестни
те минават по-добре. Как мо
же работник в кооперацията 
да дължи на своята органи
зация и по 20 000 динара, а 
никой да не търси отговор
ност за това? А толкова вре 
ме вече говорим, че коопера 
цията няма оборотни сред
ства? Каква е тази работа, 
когато селскостопанските ма 
шини се поправят пред жът
ва. Специалистите и не виж
даме, а камо ли да ни пока
жат как да работим. Наба
вихме вършачки и коопера

цията започна да работи с тях. Казаха, че не са добри. Да 
доха ги на частници и при тях работят добре.

Има договори, които са сключени за сметка на ко
операцията ... Не съм съгласен, защо не се наплащат Дъл
говете от кооператорите.

Според това как производителите 
доверие в кооперацията? По мое .мнение, такава, каквг/го 
е сега, тя не може да просъществува. По-точно, да кажа, 
не могат да останат всички хора в нея. Считам, че тази 
кооперация трябва да ликвидираме и да започнем отна
чало.

В материалите от засед.. приемат, 56,5% че се прис- 
нието и разискванията меж- мат формално а 26% че за 
ду другото е подчертано, че 
физическия обем на проми
шленото производство в пър 
вите три месеци на настоя
щата година в сравнение със 
същия период от миналата 
година бележи ръст с искл- 
ючение при ВЕЦ „Власина" 
и фабрика „Мачкатица“ къ-
дего е намалял. При първа- лните си жизнени 
та, вследствие недостатъчно 
то акумулиране на вода, а 
при втората поради увеличе 
нието на брака в производст 
вото и по-малко договоре
ния пласмент на продукция
та. Взиманията в стопански
те организации са нараснали 
с 39%, а даждията с 20,3% 
в сравнение с миналогодиш 
ния период. Личните доходи 
са нараснали с 62%, а сред
ствата за инвестиции с над 
4,5 пъти. За стопанските ор 
ганизации в общината хара
ктеристично е, че дължат 
на поверйтелите си 33,238.832 
дин., а има да взимат от по
требителите 23,850.584 дин. в 
Най-неликвидни са строител 
ното предприятие „Зидар” и 
фабрика „Мачкатица“. И ре 
зервите в стопанството през 
изтеклите три месеца беле
жат ръст от 17,1% в сравне
ние с минало годишния пери 
од. И тук в отрицателен сми 
съл водят двете вече посоче
ни трудови организации.
„Мачкатица” е в блокада над 
две години, а „Зидар“ от на 
чалото на 1971 година. От 
посочените данни се вижда, 
че хода на стопанството в 
сурдулишка община в пър
вите три месеци е задоволи 
телен

приемането им 
добро разбирателство. Дали 
съотношенията в личните до 
ходи между отделените катс 
горни съответствуват на вло 
женпя труд? 40% са отгово
рили с „да”, а 60% с „не“. 
На въпроса дали с личния 
си доход задоволяват норма 

нужди
21,7% са отговорили с „да”, 
а 78,3% с „не“. На каква сте
пен са самоуправителните от 
ношения 
17,2% от анкетираните са се 
изяснили че са добри, 56,5% 
че са относително добри и 
26,3% че са сериозно забрин 
яващи.

Въз основа на материали- 
алите и разискванията е за
ключено.

— ОК на СКС по-добре да 
се запознае с положението в 
трудовите колективи.

— Да се обърне по-голямо 
внимание за развитие на са- 
моуправителните отношения 

икономическите единици 
на трудовите организации.

— ОК на СКС по-тясно да

съществува

колективите?в
Йован Митрович

ще могат да им.^т

Общинската скупщина гледаше през пръсти на коо
перацията. Нейни хора ни залъгваха, а ние приемахме 
техни мнения в докладите. Докато бях отборник и аз гла
сувах за такива хора. Когато бих се върнал на село се
ляните ме питаха: абе, братко, нима и ти гласува за нещо 
подобно!...

сътрудничи с първичните ор 
ганизации на СК в трудови
те организации.

— Активисти на ОК на 
СКС да присъствуват на за
седанията на трудовите ко
лективи, За летните проблеми на БосилеградМ. Величков

Бележка

Как да спрат 

полските щети?
Цял ден земеделецът хи е задача на местни

те общности. Но, неща 
стието е там, че чове
чето общности бездей- 
ствуват а нямат и пъда

Снабдяването 

пак не 

върви...

със забележка, че „Ма 
чкатица" и „Зидар“ се борят 
със сложни проблеми — ня
мат оборотни средства.

За положението и ролята 
на работническата класа въз 
основа на водени разговори 
в трудовите организации ве
че писахме. На заседанието 
все пак се чуха и някои но
ви данни. Така например в 
една анонимна анкета с про
изводствениците на въпроса 
дали работниците от непосре 
дственото производство осъ* 
ществяват необходимото вли 
яние върху обществените 
промени в колектива, 52,2% 
са отговорили че това влия
ние е незначително, 26% ми 
слят че то е достатъчно, а 
13% че

В. С. от село Буцалево 
разхождаше четири ко 
не по улиците на Боси
леград. Каза, че ги на
мерил в ливадите си и 
незнаейки какво да 
прави с тях и как да 
навакса щетата, ги до
карал в града. А тук, 
разбира се, всички пъ
тища водят в сградата 
на общината И най-че 
сто в канцеларията на 
председателя.

Друг селянин от с. 
Паралово докарал в 
Босилеград рогат доби 
тък, който заловил в 
есеницата си. Да не из 
реждаме, защото таки 
ва случаи има много. 
И всички по 
изглеждат 
Но, всъщност не 
ка. А ето защо.

Полевъдните щети в 
селищата на босилегра 
дската община са голе 
ми. Най-много в

ри.
Така, неразумни хо

ра, ползвайки това об 
стоятелство, пускат до
битъка на свобода, кой 
то в сезона причинява 
значителни щети и на 
посевите, и на ливади-

Снабдяването на Босиле- 
зарзават и други 

хранителни стоки отново е 
актуален проблем. Като та
къв той вече съществува 
колко години, но сега се я- 
вява в остра форма.

В магазините нередовно се 
доставят сухомесни произве
дения и други хранителни 
стоки. От известно време 
пример, няма и захар. Със 
значителни забележки 
да се говори и за 
ващия асортимент

стоки. С една дума 
няма
ност в снабдяването. 

Частните
които обикновено от вътреш 
ността изнасят свои произве 
дения на пазара в Босиле
град» не са в състояние сами 
да задоволят увеличаващото 
се потребление. Понеже 
ма конкуренция, тоя частник 
сам се разпорежда с прода
жните цени.

казаноград със никаква организира-

ня- производители,те.
Съдията за наруше- 

състояниения не е в 
сам да се справи с про 
блема. Още 
някой служещ в общи
ната.

производствениците 
нямат никакво влияние. Ос
таналите на

по-малко
този въпрос не 

са дали никакъв отговор. На 
въпроса какво е 
на администрацията и техни 
ческата интелигенция в 
лективите, 65,2% смятат че 
то е непринципно и на бюро 
кратично-технократически ос
нови, 21,7% че е 
само един работник 
казал, че то е незначително 
Дали се приемат

ня-на-
Ясно е, че един не

решен въпрос поражда 
друг. В конкретния 
случай бездействието 
на местните общности 
пречи на работата на 
мировите съвети и пъ- 
дарите. И ето — щети 
те са на лице. А за 
това нещо са виновни 
и общината и общест
вено-политическите ор
ганизации.

влиянието
може 

съществу- 
на стоки-

начало 
комично, 

е та-
ко-

Трудно би могло търгов
ските организации да наме
рят оправдание защо вече го 
дини наред тоя въпрос не е 
свален от дневен ред. По-точ 
,но защо не се залагат 
намерят начин

те.

В сезона,градивно, а 
се из-

както сега, насе 
лението от Босилеград 
колните села още по-трудно 
се снабдява със зеленчукови 
произведения. Обществените 
магазини, между които и

и о-
да из- 

за организи-реалните 
исказания и предложения на 
работниците — 4,3“/о са се 
изяснили че въобще не се

онези
села, които нямат свои 
пъдари и мирови съве
ти. Избирането на съве

рано снабдяване, от 
ползата би била двойна.

което
трите зарзаватчийници, мно
го рядко докарват такива

В. В.
В. в.
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Босилеград ската община до 1975

ТЪРСИ СЕ ИЗХОД от 

ИЗОСТАНАЛОСТТА
ДИМИТРОВГРАДСКО

В
1975 ГОДИНАОбсъждайки плана за об

ществено - икономическо ра 
звитие на босилеградската 
оощина до 1975 година, об- 
ществено - политическите ор 
ганизации се борят за 
кретен обхват на онези 
роси, които

зависимост от минните басе- 
йни „Бор“ И „Трепча“. Имен- 
но за това в плана се пред
лага при общината да се о- 
форми минно

видове сътрудничество. С 
планираните капитоловложе- 
ния (въпрос е дали и те ще 
се реализират) от около 2 
милиона динара трудно ще 
може да се осъществи по- 
значителен препород в гла
вния отрасъл на селския про 
изводител.

Нови акции в учебното
дело

Председателят на общинската скупщина в Ди
митровград неотдавна изнесе някои данни от сред- 
носрочния план за развитието до 1975 година.

През 1972 година общият доход ще възлезе на 
247 милиона динара, а националният доход — на 
74,6 милиона.

В крайната година на средносрочния план — 
1975 общият доход ще възлезе на 350 милиона, а на
ционалният доход — към 97 милиона динара. Сре
ден годишен растеж на дохода ще възлезе на 15—17 
на сто, а на националния доход — 10 до 13 на сто. 
Броят на работниците в края на 1975 ще надмине три 
хиляди души, а ще има значително подобрение на 
пътищата и живота на село, защото до тогава ще 
бъдат електрифицирани почти всички селища в об
щината.

предприятие, 
което да продължи с минни
те изследвания в Босилегра- 
дско, а същевременно да тъ
рси предприятия, които ще 
експолатират рудите.

кон-
въп-

в предвидения 
период ще могат действител 
но да се решат.

Ето какво е най-важното 
съдържание на този план. 

Основно, в
Стопанският ръст на общи 

и върху 
съществуващи- 

организацни, 
при условие същите да 
интегрират и реконструират 
своите промишлено - услуж- 
ни мощности.

ната се обосновава 
дейността нанего се прави 

опит да се даде отговор 
въпроса как да се ускори и- 
кономическото развитие 
общината и да 
проса на онези, конто са без 
работни.

В плана голямо внимание 
се дава за развитие на учеО 
ното дело в общината, което 
и до сега е постигало тради- 
циоиално добри резултати.

Между другото с изграж
дането на нови училищни 
обекти и обзавеждане на съ 
щите ще се подобри училищ 
ния стандарт. Планира се 
да се построят около 15 учи 
лгЕщни сгради, чиято стой
ност възлиза на 11 милиона 
динара. Може би това е ам
бициозно, обаче трябва да 
се изтъкне, че в тази област 
планираното се вече реали
зира. В момента вече се стро 
ят няколко училищни сгра
ди.

на те стопански
сена

се реши въ-

В стопанските Неясна 
селското стопанство

И извънсто- 
пански дейности работят об- 
що 690 души или само 4 на 
сто от съвкупното население.

Според плановата ориенти 
ровка и тоя съществен въп
рос ще се решава наравно с 
динамизирането на развитие 
то на комуната. Дългогодиш 
ният застой 
дейност в този край е имал 
и още редица други после
дици.

перспектива на

В плана се посочва, че от 
8.700 работноспособнн 
ли на общината — 8.100 са 
земеделци. Изхождайки 
тоя важен факт, в плана се 
прави опит да се изнамерят 
такива форми 
които ще спомогнат селско- 
стопанство да не бъде оста
вено само на себе си. Оба-

житс-

ГрознатовциОТ

на стопанската на развитие,

Грознатовчани не 

остават назад
че, конкретно планиране 
тази област е недостатъчно. 
Особено бегли и повърхнос
тни са програмите на земедел 
ските кооперации, които всъ 
щност трябва да бъдат ос
новни носители за подем на 
тоя отрасъл.

Това, което предлагат коо
перациите не дава гаранция, 
че частния босилеградски се 
лскостопанин може да разчи 
та на коопериране и други

в Необходимо е да се изтък
не, че в плана важно място 
заема развитието на самоуп- 
равителнпте отношения във 
всички области на живота, 
както и по-нататъшното дог 
раждане на самоуправител- 
ната, обществено - икономи
ческата и политическата об-

Главна надежда — дигано
то дело

До края на 1975 година бс 
силеградската община разчи 
та преди всичко на активи 
зирането и експлоатацията 
на утвърдените минерали I 
Лисина, Любата и Карама- 
ница. Обаче, нужно е да с 
изтъкне, че дейността в та
зи област до сега е била в

Село Грознатовци е 
от най-малките села в клису 
реки
му е твърде дисциплинирано 
и трудолюбиво. След постав

янето на главния електропро 
вод в района то между пър
вите се електрифицира.

Местната общност в съгла
сие с населението тези дни

едно
щинска система ,а въз осно-

Населениеторайон.ва на конституционните про 
мени.

В. В.
организира акция за постро
яване на водопровод в село
то. Резервоар ще се строи 
в местността „Каляница“ на 
около 700—800 м. над село
то. Там извира студена пла
нинска вода с проток 1,5 лит 
ра в секунда, която може по 
мнение на специалисти, да 
задоволи нуждите на 200 до
макинства, а с. Грознатовци 
има 45. Резервоарът ще съ
бира 15.000 литра вода. Стой 
ността на обекта възлиза на 
около 60.000 динара. Същите 
ще обезпечат хората от село 
то и 20% ОС в Сурдулица. 
В първо време всяко домаки 
нство ще внесе по 1.500 дин. 
Според икономическите въз
можности в акцията ще уча 
ствуват около 30 домакин
ства.

С акцията сериозно са се 
заели: МИЛКО ГЕОРГИЕВ, 
директор на основното учи
лище „Иво Дола Рибар” в 
Клисура, САШКО МИЛЕ- 
ТИЕВ, председател на мест
ната общност БОРИС ВЕЛИ 
ЧКОВ .отборник в камарата 
на трудовите общности при 
ОС в Сурдулица и БОРИС 
ИВАНОВ, председател на по 
дружницата на ССРН в с. 
Грознатовци. Професионално 
работата ще предводи РАН
ГЕЛ АРИЗАНОВИЧ, пенсио
нер от Враня.

СТРОИ »ГРАДНЯ«?КАКВОНаши
предприятия

ност възлиза над 1.000.000 дн 
нари. Работите на това пла
то са проведени за Централ
ното управление на югослав
ската митница. На него ще 
ос върши митнически и ве
теринарен контрол.

Настоящите планове на 
предприятието са следните: 
трябва да се строи жилищ
на сграда в Димитровград 
на мястото, къдсто някога бе 
шс машинния парк на коопе 
рация „Сточар“. Също така 
с военната поща в Тнтоград 
са в ход преговори за строеж 
па някои обекти на Скадар-

котсл, чиято стойност възли
за на 1.400.000 динари. В Ба- 
бушница също се работи въ 
рху обект, който ще служи 
за поща и банка, а стойност
та му е 1.300.000 динари. Във 
финална фаза на работа с 
платото при граничния пре
ход при Градини, чиято стой

дето се строи сграда за мла
дежки клуб. Стойността

обект възлиза над 1 ми

В строителното предприя
тие „Градня“ — Димитров
град,

на
в течение са най-усиле- този

лион динара. Също така са 
ход и работи в СР Макс до 

къдсто строи обекти на

работи. Освен работите 
електрификация 
митровградска община, „Гра 
дня“ строи навред по репуб
ликата.

ни
Ди- вна

ния,
югославско - гръцката грани 
ца, за нуждите на военната 
поща. В Кичево

В момента най-усиле паренработи в Суботица, къ-но се

ско езеро.
Макар, че работите вървят 

нормално, както нн осведо
миха в предприятието, има 
трудности с иабвяпето па ма 
териал. В момента ня
ма цимент, бетонно желязо 
н някои видове тухли. 
Няма достатъчно и работна 
ръка.

В с. Извор, Босилеградско

Повреден горски пазач
М. ВеличковЛ. Д.

лав Вснкоп успял да со спа-борова култура. О-младата 
баче, добре организираната след това с крайни уснот се-Група малолепгици 

ло Извор, Босилеградско, и а 
-л общинските горски 
ТОМИСЛАВ ВЕНКОВ

си и
пронел повреденият Ру- 

Здравния дом в Бо
лиягрупа се нахвър-хулиганска 

лила срещу 
чкали да

симов впаднала
пазачи _
и СТЕФАН РУСИМОВ. Пое- 

тежко повреден.

тях. Първо запо силеград, къдсто му била о-
хвърлят с камъ11и* казана спешна помощ.

бил В. В. — се-Най-упорит
демнадесетгодишенледният е Органите на общественатаученик

в момей- в Босилеград пре-Това се случило
та когато малолетнигдитс
пасвали добит-,.к в тъкмо за
лесени площи. Горските 
зачи се опитали да ги изпъ
дят, за да не се унищожава

гимна- сигуриостбосилеградскатаотна- взели енергични мерки сре-от близзия. В един момент, щу тази хулиганска група.разстояние той улучил в 
Стефан Русимов и 

Томис-
копа-

в. в.главата 
тежко го повредил.
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Литературен конкурс на 

списание »МОСТ«
Сурдулщш

УСПЕХЪТ НЕЗАДОВОЛИТЕЛЕН, 

НО РЕАЛЕН
С ЦЕЛ да - %%%%?%& 

гарската "ародпосЧ/ Д мост" и хази година, благо
дарение нГразбирателството на Републиканската култу-

рНа °ОБЯВЯВА ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС 
за следните литературни жанрове:

I. ЗА РАЗКАЗ: 
първа награда 
втора награда — 500 дии. 
трета награда — 400 дин.
II. ЗА ИОВЕАА 
първа награда — 900 дин. 
втора награда — 700 дин. 
трета награда — 500 дин.
Ш. ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ:

— 400 дин.

чемие. Нсстигат нагледни 
средства, лаборатории и лр.

— И в двете училища при 
Центъра става практическо 
обучение, което отнема мно
го време на учениците.

— Истина е и това че още 
не сме намерили форми, с 
които да стимулирам труда 
па учениците. Гова се разта
ка още от основното учили
ще. Учениците не са привпк 
ли към системна работа, а 
програмите са сериозни и о- 
бемни и търсят пълното ан
гажиране силите и времето 
па младежите.

— 700 дин.ТЕБНАТА 1971/72 годи- 
У на в Училищния техни 
в чсски център „М. Пня- 

де“ в Сурдулнца завърши ма 
10 юни. В началото на годи
ната в Центъра са били за
писани 928 ученици — 376 в 
училището за КВ работници 
и 522 в техническото (маши
нен и електроотдел). В тече
ние на годината 33 ученици 
се изписали» напуснали учи
лището и др. От останалите 
900 ученици в Центъра с от
личен успех завършили кла 
са 25, с много-добър 51, с до
бър 178, с доволен 148, или 
с положителен успех завър
шили класа 402 ученици. По 
втарят класа 81 ученици (49 
в техническото и 32 в учили
щето за КВ работници). На 
поправителен изпит са оста
нали 448 ученици — 293 в 
техническото и 155 в учили
щето за КВ работници.

Относно резултатите води
хме разговор с директора на 
Центъра 
МИХАЙЛОВИЧ, професор. 
На въпроса: Как оправдава
те толкова голям брой пов
тарящи класа и на поправи 
телен изпит за учебната 1971 
/72 година? Директорът отго 
вори:

— Успехът действително е 
незадоволителен, но е 
лен, а което ще заключите 
от по-нататъшното ми 
гане.

— Предзнанието на учени
ците особено по математика 
и физика
лище е недостатъчно.

делят за техническото учили 
ще, или за училището за КВ 
работници, защото в Сурду- 
лица освен тези училища п 
селско-стопанския техипкул 
няма други средни училища 
За такава ориептировка пре- 
съдно е материалното им по 
ложенне. По такъв начин ия 
кон и въпреки че нямат нак
лонност към нашите учили
ща идват в тях и разбира се 
найчссто те излизат слаби.

първа награда 
втора награда — 300 дин. 
трета награда — 200 дин.
IV. ЗА ЛИТЕРАТУРНО ЕСЕ: 
първа награда — 700 дии. 
втора награда — 500 дин. 

трета награда — 400 дин.
Ръкопнейте трябва да бъдат написани на пишеща 

машина или четливо на ръка на български език в три 
обезателно шифровани. Ръкопи-

— При учениците и тяхни- 
те родители владее заблуж
дение че училището за КВ 
работници е занятчпйско, къ 
дето трябва да се обръща 
внимание само на практиче
ското обучение, а теорети
ческия дял на обучението > 
е от значение. Тук се запис
ват обикновено учениците, за 
вършили основно училище 
с доволен успех. Програмите 
за обучение в това училище 
са сериозни и обемни и по
ради туй доста ученици пов
тарят, или отиват на попра
вителен изпит.

еднакви екземпляра и 
сите ще бъдат прегледани от специален жури. Участвува
щите в конкурса трябва да си запазят по един екземпляр 
от изпратените произведения на конкурса за да могат да 
докажат авторството си на наградените трудове.

— Крайният успех слсд по 
правнтелннте изпити все пак 
•ще бъде задоволителен, за
щото учениците сериозно 
схванат задълженията си и 
добре се подготвяват за 
тези изпити. Тази година сме 
настояли, колкото се може 
да бъдем по-реални в свеж
дането на общия успех. Циф 
реното изразяване на успеха 
за мене е административен 
въпрос, а не педагогическо- 
дидактическа мярка за об
щите резултати на едни це
нтър, какъвто е нашият.

В конкурса могат да участвуват всички числящи 
се към българската народност в Югославия

Ръкописи за конкурса ще се приемат най-късно до 
30 СЕПТЕМВРИ 1972 ГОДИНА.

Те трябва да се изпратят на следния адрес: 
Новинска установа „Братство"
(За наград. конкурс „Мост”)

18 000 НИШ
ул. Станка Пауновича 72

Резултатите от литературния конкурс ще бъдат съо
бщени до края на октомври т. г.

БРАНИСЛАВ

— През 1971/72 година в 
първи клас сме имали и по 
48 ученици и условията за 
работа в такива паралелки 
са били съвсем ненормални. 
Това сме у чинили защото 
сме финансирани според бро 
йното състояние на ученицм-

Ако направим 
със състоянието на двете учи 
лища от преди няколко го
дини ще видим, че ние сме 
постигнали видни резултати, 
както на плана на образова
нието, така и в сферата 
възпитанието на младото по 
коление. Вярвам, че този мо 
же би за първи път по-строг 
критерий на оценяване 
ни допринесе в бъдещето о- 
ще по-плодотворна работа да 
създадем, колкото е възмож 
но по-солидни техници и КВ 
работници за развитието на 
стопанството 
директора - 
ВИЧ.

съпоставка
Редакция на списание „Мост”реа-

изла-
те.

В Поганово ще работи 

тухларна
— Още винаги в Центъра 

нямаме достатъчен брой пе
дагогическо - професионални 
кадри.

— Материалното положение 
на Центъра не е в състояние 
да обезпечи съвременно обу-

на
от основното учи

— Учениците не са в състо 
яние правилно да се опреде
лят в образованието 
основното училище, относно 
по-добре казано

ще
си след

На 12 юни т. г. в село Поганово, на договора изме
жду представителите на кооперация „Сточар” и сбора на 
избирателите от село Поганово, е решено да не се гради 
дъскорезница. Вместо нея, решено е на сбора, пари да се 
вложат в тухлана. В това отношение земеделската коопе
рация „Сточар” обезпечава 30.000 динари през тази година 
и 60.000 динари, които ще получи местната общност в 
Поганово през 1973 година.

те се опре

ни завърши 
МИХАЙЛО-С наранени сърца съобщаваме за злокобната 

смърт на нашата мила и никога незабравима дъ
щеря, сестра, братовчедка и внучка

М. В. А. Д.Светлана Петрова 

Бойчева Грижи за работника

ученичка от V клас в Димитровград, 
злополука в събота, на 18 юни, бе тежко повредена 
и издъхна на път за болницата.

Милата Светлана ни

която в

ОТКРИВАНЕ НА СТОЛОВЕ В 

ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

напусна завинаги, да тъгу 
ваме и да посещаваме нейния гроб покрит с цветя. 
Няма вече да я видим засмяна и весела. Без нея къ
щата ни е тъжна, не се чува нейния тих и приятен 
глас. Искаме да изразим благодарност на всички 
ония, които ни изказаха съболезнование в тежкия
и ужасен за нас час. Изразяваме благодарност и на 
учителския колектив на основното училище, дире
ктора на училището Кирил Трайков, на съученици
те и съученичките на нашата скъпа Светлана, 
то я изпратиха до вечния й дом. Изразяваме дълбо
ка благодарност и на др. Велко Говедарица, началник 
на милицията в Димитровград, на д-р Никола Цве
тков, управител на здравния дом, както и на персо
нала на дома, които положиха големи усилия да спас 
ят живота на нашата Светлана.

кои-

На 14 юни в Димитров
град се проведе съвещание 
по актуални въпроси от об
ластта на жизнени и трудо
ви условия. На съвещанието 
взеха участие Милош Мило 
шевич, специален сътрудник 
на Съюза на синдикатите в 
Сърбия, Милорад Златанов, 
председател на Общинската 
профсъюзна организация и 
председателите на профсъю 
зните организации на трудо
вите колективи от Димитров 
град.

На съвещанието бяха раз
гледани следните въпроси:

— Общественото договаря
не и самоуправително спора

зумяване в рамките на Ди
митровград; откриване на 
столове в трудовите органи 
зации; проблеми във връзка 
с школуването на бедни уче 
ници и възможност за доква 
лифициране на работници. 
Обърна се внимание и вър- 
ху проблемите на ония рабо 
тници с най-малки лични до 
ходи 
защити

равнище, от страна на Общи 
нската профсъюзна органи
зация. Също така, бяха раз
гледани и някои * проблеми 
от трудовите отношения и 
провеждането в дело крите 
риите по общественото дого 
варяне в настаняването на

работа. Освен това бяха раз 
гледани и въпросите за жи
лищната проблематика и 
литиката на трудовите орга 
низации и профсъюзната ор 
ганизация във връзка с ор
ганизирана почивка и рекре 
иране на работника. Особе
но внимание се обърна вър- 
ху въпроса за пряка детска 
защита.

по

Но, уви! Съдбата беше жестока и неумолима! 
Тя отне от сърцата ни 

дъщеря Светлана.
нашата скъпа и мила

ВЕЧНО ОПЕЧЕЛЕНИ И НЕУТЕШИМИ: 
Майка Косена, баща Петър, сестри Милка 
и Беба, чичо Васил, стрина Вида, братов 
чед Зоран, братовчедка Ленка/ дядо и 
баба, лели, лелинци, вуйна, вуйчо, братов
чеди и многобройни роднини, близки и 
приятели.

с цел да 
жизненото

се
им

Разговорът се проведе по 
повод организираната акция 
на Съюза на синдикатите на 
^ Сърбия, с желание да бъ
дат запознати с проблемите 
на работното място и битови 
те условия на работника.

/

А. Д.
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култура а ★ изкуство

НАЙ-СЕТНЕ - ПО 

ПРАВИЛЕН ПЪТ
Неотдавна в Босилеград 

се срещнаха общинските ръ
ководители на Димитровград 

оосилеградска общини 
и представители на учебното 
дело, за да се договорят по 
кой начин да се разрешават 
общите проблеми в дадени 
области от интерес за двете 
общини. Съвсем естествено 
най-голямо внимание бе по
светено на учебното дело,за 
щото в тая област, въпреки 
по начало единствената про
светно-образователна 
тика, съществуват много не
решени въпроси. Между дру 
гото, ръководителите на две 
те общини 
на 30 юни в 
се проведе общо съвещание 
по учебното дело, на което 
да участвуват представите
ли и на останалите общини, 
в които живее част от бълга 
реката народност — Бабуш 
ница, Сурдулица и Пирот, 
Инициативата за такова съве 
щание е за похвала, макар 
че идва с голямо закъсне
ние.

принудени да работят по про
грамата за училища, в кои
то обучението става на сър
бохърватски език, учениците 
се обременяват с много часо

ска и

в-е. По тази причина се яв
ява голяма шарения, която в
краен случай зависи от схва
щанията и професионалните
възможности на учителите. 
Струва ми ое, че не е прека-
лено ако кажа чс е трудно
да се посочи добре решения
въпрос в учебното дело, ко-

поли- йто трябва да се приспосо
би Към нуждите на народно
стта, докато нерешените са

Нека посочим слу-повече.
се договориха 

Ниш да
чая с български език в гим-

• 4 Vназиите в Димитровград и 
Босилеград, където все още 
не съществува единна офицн М. Мариоара: Пазар в Уздин

практиката. Този факт и фа- 
цеика на досега печатаните. 
Интересно е докога ще се 
толерира съставянето на чи 
танкн от хора, които нямат 
нищо общо с филологията 
(език и литература), съставя 
мето на граматики от нефи- 
лолози, правенето компила
ции от различни български 
учебници под фирмата на 
свое авторство. За това яв
ление вече по-дълго се гово
ри между учителите и култу 
рийте дейци на народността, 
за узурпацията на учебници 
те от група просветни и не- 
просвстни работници, но от 
кровени разговори с участи 
ето на по-широк кръг хора, 
конто най-добре познават не 
щата — все още няма. Име 
нно затова няма и публична 
положителна оценка на до
бре съставените ученици, ни 
то заслужено обществено 
признание на техните авто
ри. Въпреки тези обстоятел- 
— говорят, че е нужна прео 
за дадена специалност лица

ална програма, па затова и 
седмичния фонд на часовете 
е различен — в Димитров
град. е застъпен с четири, в 
Босилеград — с три. Пър
вите опити да се намери еди 
нно решение 
очакваните резултати. Тога
ва представителите на двете 
гимназии останаха на своите 
станошища, а договорената 
по-нататъшна работа за изра 
ботване на единна програ
ма, която да бъде узаконена 
от компетентните република 
нски ' органи — не продъл
жи.

преведените. От тук възник
ват редица проблеми, конто 

деца

ктът, че някои от тях са със 
тавяни ог неквалифицирани 
ства
препечатване почти на всич 
ки изчерпани досега издаде
ни учебници и наръчници. 
Това е така, защото учебни
ците по-дълго време са из
вън компетенцията на само- 
управителните просветни ор
гани на народността.

Това са само няколко про
блема в учебното дело, кои 
то търсят ефикасно разреша 
ване. Съществуват още таки 
ва, които тук и не споменах
ме, а за които ще стане дума 
на съвещанието. Няма съмне
ние, че пътят по който се тръ
гнало към решаване въпроси
те в учебното дело е единстве 
но правилен — път на коордн 
нирана работа в разрешаване 
то проблемите от общ инте
рес за цялата българска наро 
дност.

пристъпва се къмусложняват нещата 
та да се записват в онези па 
ралелки, в конто обучението 
е на сърбохърватски, макар 
че по националност не са 
сърби — какъвто е случаят 
в основното училище в Ди
митровград. Разбира се за 
това явление учебниците не 
са единствената причина, но 
по-добрите условия за рабо
та оказват влияние в опреде 
лянето на децата и родите
лите. Специално внимание

не дадоха

Защо със закъснение?
Отговорът на този въпрос 

е твърде лек — много дълго 
се изканвахме докато минем 
към конкретна работа, въп
реки че в учебното дело ня 
махме договорно изградена 
единствена политика за учи 
лшцата на цялата българска 
народност. При наличността 
на неразрешени основни въ
проси, чакахме, тъй да се ка 
же със скръстени ръце, оп
лаквахме се едни на други 
и повече изчаквахме от ня
кой друг да запретне ръка
ви, да свърши работа, която 
ние трябва да свършим. По 
вече пъти се констатираше, 
че нямаме добре изработени 
програми по дадени предме
ти и затова учителите били

заслужават и оригиналните 
учебници — читанки, грама» 
тики и различните наръчни
ци, чиито автори са от бъл
гарската народност. Много 
от тях са по-дълго в употре
ба и в практиката ясно са из 
пъкнали положителните им 
качества и слабости. За от
делни учебници или наръч
ници се чуват твърде лоши 
изказвания от учителите. И

Също така и по въпроса 
за учебниците има много не 
решени неща. Голям брой 
учебници, по-съвременни, на 
учно-педагогнчески по-нздър- 
жани по конто обучението 
се провежда в училищата на 
сърбохърватски език — не 
са преведени на български. 
Затова учителите и ученици 
те се намират в положение 
— или да работят по стари
те, по известен начин надми 
нати, или да употребяват не

все пак за нито един няма, 
тъй да се каже, оценка на Миле ПРИСОЙСКИ

членовете на Скупши- $ Общинската културна общност
ната на общинската култур- 7
на общност в Босилеград 
приеха 
за тази КУРС по 

СЪРБОХЪРВАТСКИ
финансовия план 

година. Според 
решаването 

общи- ПЪЛЕН ЕАЗМАХ НА 

НУНТУРНИЯ ДИНАР
заплана,

на проблемите в 
ната от областта на култура- 

стоят на разполагане о- 
коло 225,00 динара. Това са 
значителни средства и са по 
чти десет пъти по-големи в 

с мияалогодиш-

та, ЕЗИК
сравнение
ните.

ииото приемане ще се реши 
трайно ис само в Босилеград 
но и в новечето сола. За та
зи акция културната общ
ност ще осигури 100.000 ди
нара, а значителна помощ со 
очаква от стопанските орга
низации и общината.

Това са ведно и най-голе- 
мите капиталовложения, кои 
то ще бъдат реализирани в 
настоящата година.

прожектират игрални и до
кументални филми във 
чки

За първи път общин
ския бюджет за нуждите на 
културата отпуснал 160.000 
динара. Обаче, както и до 

най-много финансови

Заводът за основно образование п образование 
СР Сърбия, организира на 15,вси- на преподаватели в 

16 и 17 юни т.г., в Димитровград, курс за препода
ватели по сърбохърватски език.

районни центрове на об 
Кинонрожокторът 

ползва и в Босилеград.
щииата. 
ще се
Защото след като се завърши

сега
средства ще се получат от 
Републиканската културна 
общност.

На курса взеха участие 61 слушатели от регио- 
образователна общност на Бабушпчца, Пиротма па

и Димитровград и региона където се преподава на 
български език.

на културниясъс строежа 
дом, сегашната кинозала щеНа заседанието на Скупщи 

ната се взе решение да 
отпочне с изграждането 
културен дом в Босилеград. 
За целта тази година са оси 
гурени около 2 милиона ди
нара. Според програмата то
зи важен културен обект ще 
бьде завършен подир две го 
дини.
На заседанието се също така 
бе прието предложението 
нага
жеи кино прожектор с агре
гат и джипка, с който ще се

Бяха разгледани следните теми: „Лпнгвистпчес- 
мстодологическн основи на обучението по сър-

бъдс съборена.се
КМ II
бохърватскп като немайчин език“, Учебници по сър
бохърватски в училищата иа народностите^ в рса- 

предвидення план и програма” и обу- 
сърбохърватски език като немайчин е-

на общинска-иа Скупщината
та културна общност твърде

За редовна дейност в об-обстойно разгледа и „телеви 
зионния“ проблем в босилсг- 

община. Въ» връзка 
се взе решение в те- 

тази година на Ми

лизираие па
ластта на културата щс се 

около 160.000 ди-
чсиието по
зик и то по групи в първи II втори, трети и четвъР’израходват 

нара.
план се намират районните

радска 
с това 
чение на 
левска 
строи реле 
вателна 
начин въпросът с телевизио-

При това в преден ти и от пети до осми клас.

А. Д.читалища, самодейството и 
дейността на народния уни-пос-планина да се

с по-голяма предавед
всрситет.да се прибави подви- мощност. По такъв

В. В.
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Има ли достатъчно 

кръвна плазма?
Животът пише романи

Петнадесет години без
любов

на някой начин все пак убе- 
дени, че става въпрос за иедо 
разумеине. За да проверим до 
край всичко, пътя ни доведе 
до Кабинета за транефузия 
на кръв в Пирот, от където 
е трябвало да получи кръв 
вече споменатия работник 
от „Услуга”. След представя 
пето, казахме какво ни ин
тересува и ги подсетихме на 
подписания договор. Как го 
ни осведомиха въз основа на 
данни имаше шест оперирани 
лица от Димитровградско, 
които са получили кръ» от 
Кабинета в Пирот. Работни
кът от „Услуга” не беше ни
къде свидснтиран. Вижте ка 
кво, казаха ни, договора спа 
звамс и винаги, и преди до
говора, всички ония конто 
са се нуждаели от кръв, а са 
се обръщали към нае, са я 
получавали. Въпросът е до 
недоразумение. Всеки, па ко 
гото е нужна кръв, трябва 
да я търси от нас. Трябва да 
имате пред вид факта, че 
оператори са малко и те ня
мат време да се занимават 
с, административни работи. 
Те търсят кръв нужна за опе 
рпране, а до недоразумение 
идва поради неосведоменост 
на гражданите.

Трябва да споменем фак
та, че от Димитровград 251 
лице е дало кръв, а убедени 
сме, че това число щеше да 
бъде по-голямо ако нямаше 
известни недоразумения. Чо 
век е в състояние да даде 
всичко когато се касае до 
такава акция и да бъде оби-

На 25, 26 и 27 април т. г. 
в Димитровград бе проведе
на акция за събиране на кръв. 
Акцията бе проведена от За
вода за транефузия на кръв 
при Медицинския факултет 
в Ниш. След проведената ак 
ция д-р Сретен Павлович, 
доцент на Медицинския фа
култет в Ниш и директор на 
Завода за транефузия 
кръв, подчертавайки важно
стта и хуманитарността 
акцията изтъкна че е импре- 
сиониран от голямия 
на кръводарители и каза, че 

■ е убеден, че в Сърбия пито 
един град няма процентуал- 
но повече кръводарители.

Трябва още да изтъкнем, 
че акцията бе проведена въз 
основа на договора, 
подписаха Завода за тран- 
нефузия на кръв от Ниш и 
Общинската скупщина-Дими
тровград. Между другото, в 
договора бе прецизирано, че 
Завода от своя страна ще обе 
зиечи на всички граждани 
от Димитровград, конто се 
нуждаят от кръв, а се леку
ват в Пирот, Димитровград 
или Ниш нужното, количест 
во кръв без призив за обез
печаване на кръв от страна 
на семейни кръводарители.

Повод за всичко досега на 
писано е един случай от пре 
ди десетина дни. Този слу
чай ни доведе до възмуще
ние и револт. Съвсем случа
йно чухме разговора по те
лефона между председателя 
и още един представител на 
Червения кръст от Димитро 
вград. Касаеше се за един 

комуналното 
предприятие „Услуга”, на ко 
йто е трябвало да се напра
ви операция и за тая цел е 
била нужна кръв. Операто
рът му казал, че е нужна 
кръв и трябва да доведе се
мейни кръводарители. Всич
ко това порицаваше подпи
сания договор. В тия момен 
ти си спомнихме акцията 
проведена преди месец де
на договора подписан преди 
месец и половина и разгово 
рите, които водихме с кръво 
дарителите, ония които не 
са дали кръв и д-р Сретен 
Павлович. Нима само за 
един месец е забравен до 
говора? Трябва ли хората да 
бъдат обиждани на начин, 
който най-много боли? Пак 
си спомнихме за акцията, но 
тоя път за някои млади хо
ра, които за съжаление не 
са дали кръв. Особено ни ос
тави впечатление един млад 
човек-спортист, който ме 
жду другото каза:

— Давал съм кръв . много 
пъти, но никога в организи
рана акция. И за напред ня
мам такова намерение. За
що? Вижте какво. Какво би 
хте чувствували ако някой, ко 
йто ви е най-мил трябва да 
бъде опериран и се нуждае 
от кръв, а вие, които , се на
мирате край него получава
те отговор: ще го оперираме 
но трябват кръводарители. 
Това боли, повече от всяка 
повреда .И не само това, но 
те обезценява като разумно 
същество. Питам се тогава, 
защо са тези акции. Нищо 
не отговорихме на този мла 
деж. Нито на още някои, ко 
йто ни дадоха подобен отго
вор. Но чакахме 
потвърдим или да негираме 
техните изявления. Телефон
ният разговор трябваше да 
ги потвърди. И бяхме ведна 
га в състояние да изразим 
недоволствие. След бурен ди 
алог с един от участвуващите 
в телефонния разговор, бяхме 
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Страница 10 .

останал на улицата, без 
парче хляб. И дру 

е имал:
рак
подслон и 
га възможност не

както се казва

ма майка — същинска, коя- 
да облекчи скърбящото 

му сърце...
Тогава нещастното 

намерило подслон при дядо 
и баба му — осамотеии стар

Често пъти човешките съА 
би пишат необикновени ро
мани. Такава е и съдбата на 

Милс 
соло

то
потръгнал 

света, за да изкарва парче 
хляб с безсилните си ръце.

момче
пети а десетгоди ш и ият 
Симсоиович, роден в 
Ново Бърдо, край Прищима.

Намерихме го със 
овце високо в баирите пад 
Долна Лнсина. От преди 
— шест месеца той слугува 

I тук, като пази овцете в една 
махала.

Пред пас стоеше 
цс с черпи очи и коси, кои
то под лекото повяваме 
вятъра прекриваха 
му. Не трябва много опит
ност за да се разбере, че то
ва момче е преживяло мно
го за своите години.

— Казаха ми, че съм бил 
па три години, когато татко 
ми Светозар загинал 
миньор в шахта ... Чувству
вам се горд, че той бил си
лен н почтен работник — с 
просълзени очи момчето за
почна да ни разправя за сво 
ята съдба.

Веднага след това майка 
му Милосава го зарязала и 
се омъжила. Милс не иска 
да говори за нея въпреки че 
едвам си спомня за нея. 
В началото ни каза 
че няма майка. Разбира се, 
това бе същински детски ре 
волт. Защото безчувствената 
жена, от тогава до днес не е 
поискала да види единстве
ното си дете, което вече въз 
мъжава, и сигурно, никога 
няма да й прости за бездуш 
ността, която проявила към 
него. Затова кой знае по кой 
път Миле повтаряше, че ня-

Дрипав, премръзнал и гла 
ден, той отивал от едно в 
друго село. Хората го прие
мали да им пази добитъка. 
Но, когато вече не им тряб 

— изгонвали го. И той 
би потеглил пътьом. Но 

нови

стадо
па пет
на

вал 
пак
ви села и планини и

отзив момчен

ца
мъки. Защото знае се: пасти- 

хляб е горчив. И, ко-
челото

рският
гато върхлитат бури той е в 

безпътни баи-който непрогледните
ри.

Така най-сетне пристигнал 
в Долна Лисина. И това ля
то щс мине. Но, когато дой 
де зима той не знае в коя 
посока ще тръгне, за да от
ново намери парче хляб, под 
слон и .може би топла чове 
шка дума.

Миле сам се бори със сво
ята нещастна съдба. И пак 
в мислите му е това как май 
ка му е можала да бъде тол 
кова бездушна, та дори не 
иска да знае дали въобще <• 
и жив. И дълбоко в сърцето 
му е прилегнало желанието 
един ден отново да седне на 
ученическата скамейка.

като

М. Симеонович

ци, които прекарвали после
дните си дни. Но тези добро 
детели 
любов
да учи. Миле 
чебници нито тетрадки и 
пак бил между най-добрите 
ученици. Но, когато се за
писал в трето отделение поч 
ти едновременно починали 
старците и той отново оста
нал сам.

Кратко време след това 
Миле живял при вуйчо си. 
Обаче, в това многолюдно 
семейство за него нямало мя 
сто. И отново малкият си

то отглеждали с 
и го записали 

нямал у-
дори,

ден до края на живота си, 
когато е засегнато самочуст 
вието му.работник от

А. Д. В. Велинов

ОСЪДЕНИ СЕДЕМ
ЧУЖДЕСТРАННИ КОНТРАБАНДИСТИ

Поганово

20 вагона малини На 12 юни т.г. Общинския 
съд в Димитровград, под 
председателство на съдията 
Иван Тошев, осъди седем 
чуждестранни контрабанди 
сти на наркотични вещест
ва, заловени на граничния 
преход Градини.

Осъдени са:
— Абдул Агу от Сирия е 

осъден на четири месеца за 
твор, поради опит незакон
но да пренесе през югослав
ско-българската граница 5,300 
килограма хашиш. Той е за
ловен на 24 април т.г.

Абдурдан Абрелазие от 
Сирия е осъден на 
месеца затвор, понеже 
24 април е заловен при гра
ничния преход Градини с 
5,750 килограма хашиш. Са- 
дит Кирки и от Истанбул е 
осъден на четири месеца за 
твор, поради опит да прене
се 8 килограма хашиш

март, при незаконно прена
сяне на 11 килограма хашиш 
Йолгун Кемал, работник от 
Истанбул, на който митниче 
ските органи на граничния 
преход Градини са~ конфис
кували десет килограма ха
шиш, на 20 май, е ос-ьден на 
временно наказание от шест 
месеци затвор.

Орхан Санджира от Истам 
бул е осъден на 
затвор. Същият е заловен на 
28 април при опит на неза
конно пренасяне на 11 кило
грама хашиш.

Арисал Яоемина от Истам- 
бул е осъдена на осем месе
ца затвор и парична глоба 
от 15.000 ■ динари. Същата е 
заловена в- незаконно прена 
сяне на 11 килограма хашиш 
на 6 май, на граничния 
ход ГрадиНи.

Освен наказанията изрече
ни от страна на Общинския 
съд, на всички

В южната част на димит
ровградска община (Погано 
во, Планиница, Борово, Б. 
Дол) вече няколко години 
един от главните отрасли 
на стопанството е малината. 
Това особено важи за село 
Поганово, където 50% от 
производствената площ е за 
садена с милини.

, Селскостопанските произ
водители от Поганово, през 
тази година са произвели за 
югославския пазар около 20 
вагона малини.

Вече е сключен договор 
със земеделската кооперация 
„Сточар” за пет вагона мали 
ни. Цената, която получават 
производителите за един ки
лограм е 5 динара. Тази це
на, в сравнение с миналата 
година, е повишена с 1,40 ди
нара. Тези пет вагона ще бъ
дат използувани от страна 
на земеделския комбинат в

Куманово за малинов сок. 
Останалите петнадесет ваго
на ще бъдат продадени на 
предприятие, което предло
жи най-добра цена. Това е 
решено на договора, който 
се състоял на 12 юни т. г. в 
Поганово, между представи
телите на кооперация „Сто
чар” и малинопроизводите- 
лите в Поганово.

Засега интерес за малина 
съществува, само се търси 
добра цена.

Имайки пред вид конюкту 
рата на малината, земеделска 
та кооперация „Сточар” през 
тази година за прехраняване 
на малината безплатно е раз 
делила 40 хиляди килограма 
изкуствена тор.

Също така, от страна на 
„Сточар” са засадени 4,5 де
кара площ с малинови и къ- 
пинови фиданки.

пет месещ!

четири
на

пре-

през
границата, на 23 април. Тунч 
Кадир от Турция е осъден 
на шест месеци затвор. Съ
щият е заловен на гранич
ния преход 'Градини, на 25

провинители 
митническите органи са кон 
фискували хашиша 
но са ги глобили.

и парич
А. Д.

А. Д.
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по
за лечение на

пока-
най-напред шишета с 

плодови сокове и 
„кока кола”. След като 
жекцията започне да дейст
вува на екрана се появява би 
ра, вино и ракия. Пациентът

момент да
мляко, с

нн-
та-

се чувствува зле до смърт. 
Той стене: „никога вече ал
кохол”. ..

.IV.-'',* г;

не само
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тел, а найде хотел. Подзвери 
се, па или свърне или си оти 
де да тражи «егде мотел. Чу 
де се овия из мотелат да ли 
деца обърчаю стрелкуту или 
некой друг и до дън денъс- 
ка йош не може да вану 
край кой йе. Я знам, ама не 
чу да кажем. Кико йе поче
ло със судилища, може да 
ми се случи и я да стойим 
негде мирно.

Мислим се ако таблете ку 
де пише ,,ХОТЕЛ” ване не
кой да обърча къмто ауто- 
пут некой би остал без ноге 
да га найде. А кико йе поче
ло може и това да се случи. 
Наш човек ти йе пладнен ай 
дук — че найде нещо друго 
га да съплете или нема да 
га има.

Злободневна

РАДОСТТА НА ГОРСКИЯ
Много отдавна, 

пазач на село Горни Дъб 
общинското бранище. То 
ние на опитния

преди години горският 
маркира едно дърво в 

растеше накриво и по мне 
_ л горски то можеше да бъде
за останалите дървета. Маркира
че. но това дръвце въпреки всичко си растеше.. . 
к Пусна к^они над зелената трева и направи 
оела сянка. Събраха се в нея много мързеливци. Дой 
де горският работник, и дигна брадвата да 

— Не —

от вреда 
го той да се отсе-

ТУРИЗЪМде-

го сече. 
ако го отсечеш 
каква сянка да-

извикаха насядалите __
къде ще си правим почивка! Виж 
ва... У ЦАРИБРОД свако 

се орати за туризам. Щом 
дойде йесен, никой га не спо 
миньа до друго лето. И пак 
йе тека. Колко видо има не- 
колко газде койи пресречаю 
госийе — йодни су из Бел
град, други из Словению, а 
трети су си наш домазлък. 
Не може да се каже дека си 
млого живуго. А кнга се дво- 
йица караю — знайе се тре

тият печали. Те ви йедън при 
мер:

Нади черкеску маалу, пре 
ди раскърсницуту за у гра- 
дат има стрелица и на ню 
пише „МОТЕА”. Она си уба 
во показуйе право по путат 
до мотелат. Арно ама некой 
байча сваку вечер завърча 
стрелицуту къмто градат. Ка 
дойде йебанджия с колата у 
градат върти се тражи мо-

лето
Горският си замина... А дървото растеше ли 

растеше. За кратко време стана голям ботур. Пак 
един ден горският даде нареждане да го отсекат. 
Искаше да даде място на младите дръвчета да ра
стат, и да се развиват.

Млого би по-арно било сви 
да мисле кико да дочекаю 
йебанджийе и да ньим узну 
паре. Ка дойду госийе — не
мци ли че су, англичашье ли 
— знайе с кво че ги покани 
мо и угостимо. Час парижку 
шницлу, час бечку шницлу, 
очеш ли яйца на око или пър 
жена, па накраят чай. А тия 
човеци — йебанджийе — са 
каю да обиду неща що не су 
видели, я да сам анджия на 
пример, че му сипнем каче- 
мак и млеко, че му дадем 
посипан качемак, че му да- 
дем овченик да се облизуйе 
три дъна па догодину да до
веде целу сурию с ньега. 
Или ка би некой напрайил 
бел муж, куде би ньи тъган 
бил краят.

Ама тъгай стрелицете би 
си седеле кико су си напра- 
йене. А са че мъРДаю час 
къмто аутопутат — час към 
то градат, а госийете че ва- 
чаю Ниш и Совию.

Дойде работник с брадва, но от местната общ- 
село Горни Дъб му отговориха?

Нека остане ботурът. Младите дървчета и без 
това за нищо не струват...

Работникът се

ност на

помисли, сви рамене, и си за
лита.

А когато в селото 
се говореше за лошите прояви на ботура — в об
щинското бранище, пак всички бяха за него. Обвин
яваха го, че краде влагата на младите дръвчета, че 
птиците се задържат на него и нападат лозята. Но 
нищо не помогна.

Най-сетне в селото дойде нов горски.
Освен чукчето той носеше в торбата и закона. 

Прочете го пред хората и един ден ботурът бе пова 
лен. Ония които лежаха в неговата хладовина сега 
се пекат на юнското слънце.

А в селото се носят най-различни приказки за 
стария дъб: уж в него намерен кюп златници в 
хралупата му някои скривали богатство, а някои 
дори казват, че в неговата хладовина се плели мрежи

пристигна директива, в която

СПОРТ

..АСЕН БАЛКАНСКИ”: ХАЙ- 
ДУК“ (Кръстур) — 2:1 (1:0)

Футболистите на „А. Бал
кански” след по-добр 
организирана игра се нало
жиха над отбора на Хайдук 
от Кръстур с 2:1 (1:0).

ски” от Димитровград побе
диха отбора на „Гердап“ 
Кладово с 30:24 (13:10).

от

Т. РАЙКОВИЧ (ВУЧЙЕ): 
,,СВОБОДА” — 101:58 (52:19)

а и по-

Баскетболистите на „Сво
бода” от Димитровград не да 
доха по-сериозна съпротива 
на много по-добрите баскет
болисти на „Т. Райкович” от 
Вучйе.

срещу младите дръвчета.
Какво е истина ще се види. Обаче радостта на 

горския от село Горни Дъб е голяма.
„А. БАЛКАНСКИ” : „ГЕР

ДАП“ — 30:24 (13:10)
Б. ВОЛОКИН А със здравийе 

Манча с. р.
На домашен терен ханд- 

балистите на „Асен Балкан- А. Д

КАКВО МОЖЕ ДА ПРИГОТВИМ ОТ ЯГОДИ?къснаЯгодите са едни от първите плодове на
организма витамин Ц, Р и К 

— калий, фосфор, желязо. Пек-
Съвети за домакините пролет. Те доставят на

Освежителна плодова супа. — Измиваме една 
чаша ягоди, прибавяме 200 грама вода и правим ком 
пот, който подслаждаме с една чаена лъжичка за
хар. Варим една непълна лъжичка ориз с половин 
чаша вода и получената слиз прибавяме към ком
пота и изстудяваме.

Тази супа освежава през топлите дни и е осо
бено приятна за болни с висока температура.

Домашен сладолед от ягоди. — Двеста гради 
кисело мляко, два жълтъка, 50 грама захар, 50 гра
ма вода, 300 грама ягоди и 50 грама захар за яго
дите. Измиваме ягодите, поръсваме ги със захар и 
ги сваряваме на мармелад за 20—30 минути. Разби
ваме жълтъците със захарта и водата до побелява
не, (па топло на края на печката). Киселото мляко 
разбиваме на пяна. Към него внимателно прибавяме 
жълтъците и ягодовия мармелад и изсипваме 
формнчки. Изстудяваме ги в хладилник. Преди да 
поднесем, украсяваме с ягоди.

и минерални соли 
тинът, който съдържат, регулира храносмилането, 

възпалената лигавица в червата, а дъбилуспокоява
ните вещества, плодовите киселини и етерни масла 

тях, спират ферментацията в червата, премахват 
запека, без да причиняват диария.

*
в

Ягодите се препоръчват при много заболяваиия 
— хронично възпаление на червата (колити), пови
шено кръвно налягане, болести на сърцето и черния 
дроб, възпаление на лигавиците (нефрит), подагра, 
ревматизъм и при отоци. Понеже съдържат повече 
фруктоза, те са полезни за болните от диабет (за
харна болест).

ДА ИЗПОЛ 

ЗВАМЕ 

ЯГОДИТЕ
плодово лечение. КъмЯгодите се използват за 

основната диета на болния се дават ежедневно по 
килограм и половина ягоди с 50 грама захар. По- 

количество от ягодите се приема сутрин на 
10 и 16 часа. Използва

във

голямо
гладно, а останалото —към 
се и цели плодови дни, в които болният се храни 

— 2,5 кг плодове с 125 грама захар се

Ягодова пяна. — Разбиваме на гъст сняг два
белтъка с половин чаша захар. Прибавяме две ча
ши ягоди, смачкани на пюре и изсипваме в чаша 
или формнчки. Украсияваме с цели ягоди, предва
рително постояли поръсени със захар.

само с ягоди 
разделят на 
сят цели ягоди, пият сока им.

пет-шест порции. Тези които не подна-

*

Рови, ггегровн ч , /
Семейни
предприятия
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_ Какво ми с, че да не с-ьм здрава? 
Нека Сахишеви да боледуват.

И Заза гордо си тръгна към дома. Но 
„ къщи не й се стои. Хвана два петела, 
той младички тлъсти кокошки и отиде на 
пазаря. Тук слушатели колкото искаш. 
Наистина не всички са познати на Заза, 
но това няма значение. На всички ще им 
е интересно да послушат за Сахишеви, 
за женитбата на Юсуф. На пазаря има 
много кокошки и Заза продаде своите по- 
евтино. На нея сега не й е до търговия.

Продавайки последната кокошка, тя 
описа на купувача жалката рокля, в която 
е облечена годеницата на Сахишеви. Сле'д 
това

Кашиф ЕлгаровХумористичен разказ

ИМА СВАТБАI НАШЕТО СЕЛО 11|Е
му като котел, очите му малки, краката 
му криви, а лицето му едно черно . . . 
на всичко отгоре и нахален, миналата го
дина искаше дъщеря ми. Затова и го на
каза аллах. Такава годеница! Цялото се
ло ще се смее. Съжалявам, че дъщеря ми 
е вече цял месец на фермата. Иначе е 
нея бихме се позабавлявали.

ноКъщите им бяха една до друга 
през април се навърши една година от- 

Джамидови престанаха да ходят у Са-как
хишеви. Причината за кавгата е отдавна 
забравена, но ако пъстрата кокошка на 
Сахишеви поради разсеяност отиде в съ
седния двор, среща такъв прием там, че 
цял час след тази си неканена визита ог
лася улицата с истеричното си кукудя-

Заза се запъти към млекарницата.Заза,очи къмЖените вторачиха 
След това се обърнаха, плеснаха с ръце 
и побягнаха към домовете си. Но Заза не 
се интересуваше повече от тях. За пея бс- 

важно пред кого още да излее възму
щението си. Юсуф се жени. И само тя 
знае това. Разбира се, не е видяла изабра- 

И не би могла да я види; спо-

Тук тя извика:кане.
__Хани! — Заза се хвърли към же-

Чечем, съвсем забравила, че Ха-И Заза, разбира се, не ходи у Сахи
шеви. Преди да се скарат, тя не знаеше 
така добре всичко, което ставаше в тях
ната къща, както сега. Какво ли пък ху
баво има у тях. Заза просто знае кога се 
хранят, какво ядат, какви подаръци носи 
от града стопанинът на жена си и даже 
в колко часа се е върнал от вечеринка 
синът на Сахишеви — Юсуф.

Една сутрин Заза излезе на улицата 
още на разсъмване.

— Нано! Фатима — извика тя на съ
седките си. — Чухте ли? Юсуф Сахишев 
се жени! О, мой аллах, нима не знаете? 
И вие мислите, че взема скромно, порядъ 
чно момиче? Коя ли свястна ще се омъжи 
за него! Фатима само ахна, а Нано се 
прислони до плета.

— Облечена е в един парцал — про
дължи Заза. — Аз с такава рокля при к-р а 
вите не бих отишла, а тя ще се омъжва 
с нея. Мислите, че лъжа? Нека ми пора
снат свински уши и да се явя в такъв вид 
при аллах, ако лъжа. На мене доверен чо
век ми каза. Вярно говорят хората — ка- 
къвто е търговецът, такава и стоката. Пък 
и Юсуф ми е един „красавец“. Главата

пата от 
ни е роднина на Сахишеви.

— Здравей, Заза — зарадва се Хани.
__ Нека да бъде щастливо сродяването

Тя много ми харесва. Сахишеви ...

ше

ницата му.
обичая, годеницата завеждат първо ни.ред

в дома на роднините на годеника, а род- 
Сахишеви живеят в съседното 

Чечем. Но нищо. Сватбата все едно

— О, ти вече си чула? Изглежда, че 
и вдругите села са научили. Истина е, че 
не можеш да затвориш устата на хората. 
Е, аз съм доволна, че аллах ги наказа с 
такава годеница. Юсуф за моята дъщеря 

Помисли само! Аз толкова го
та ка

нините на
село
ще бъде в дома на Сахишеви — и тя, За
за, накрая ще разкаже за тия безсъвест
ни хора всичко, каквото с събирала в ду- се канеше.

дини съм възпитавала дъщеря си, 
строго съм я държала — и да я дам на 
такъв урод! Кой умее да възпитава сега 
девойки? Ето и Сахишеви си намериха 
снаха, тфю! Най-голямата безсрамница в 
района.

шата си през тази година.
Заза си забради забрадката така', че 

едното й ухо остана открито, и тръгна из 
село. На всички, които срещна по улица
та, тя каза:

— Чухте ли? Юсуф се жени! — Заза 
се навеждаше над ухото на събеседника 
си и му прошепваше няколко думи. Впе
чатлението, което произвеждаха думите 
й, надмина нейните очаквания. Никога 
хората не са се учудвали и ахвали така. 
Само старият пазач Ибрахим, като изслу
ша Заза, някак си неуместно я запита:

— Ти здрава ли си?

— Ти какво, Заза, с всичкия ум 
си? Дала си дъщеря си на Юсуф, а сама 
я петниш. При мене я доведоха, 
дом. Хубаво момиче, скромно. А пък кол 
ко са щастливи! Даже аз, старицата, им 
позавидях . . . Заза, Заза! Къде отиваш ? 
Поне кошницата си вземи, Заза!

Но Заза като че ли вятърът я помете.

ли

в моя

ДОСЕГА, разглеждайки ра 
зличните аспекти — научни, 
технически и социални — 
на бъдещето, винаги и при 
всички обстоятелства сме ра 
зчитали само на себе си. И 
правилно сме разчитали! Но 
все пак, не бива да изпуска
ме предвид, че освен нас в 
Галактиката съществуват и 
по-развити цивилизации и 
че едва през бъдното хиля
долетие човечеството ще ста 
не контактно с тях. И то в 
две отношения:

Овладявайки всички мис
лими енергии, на които мо
гат да се водят междузвез
дни разговори, навлизайки 
дълбоко в Галактиката, ние 
увеличаваме изгледите си да 
чуем или да срещнем други 
разумни същества.

да бъде свързан един подо
бен контакт. Нима е изклю
чено срещнатата от нас ци
вилизация да притежава мо 
рал съвсем различен от на
шия, да се е оформила на 
някакви абсолютно рациона
лни начала, без следи от сан 
тименталност —• свръхразум- 
ни същества, които се ръко
водят от принципа „всичко 
е полезно, ако е полезно“,

полезна човешка дейност ще 
достигне своя апогей през 
първите векове на третото 
хилядолетие когато преобла
даващата част от човечество 
то ще се посвети на научно
изследователски труд. Но 
броят на квалифицираните 
научни работници все пове
че ще се увеличава, мисле
щите машини все по-актив
но ще подпомагат умствена-

ме. Само усвояването на кул 
турното наследство на чове
чеството от дълбока древ
ност до онези времена кол
ко усилия ще изисква. А о- 
познаването на разширения 
свят на галактичното обще
ство? Хората на бъдещето 
ще посвещават времето си 
на изкуството — и то не ка
то пасивни съзерцатели, а 
като активни творци. Въоб
ще колкото по-надарена, по- 
всестранно развита е лично
стта, толкова повече има с 
какво да се занимава в ед
но високоразвито общество. 
Няма защо да се опасяваме, 
че човекът на бъдещето ще 
скучае. И за да покажем ко 
лко неоснователен би бил 
подобен страх, достатъчно е 
да обърнем още веднъж 
мание, че за всички, 
не са удовлетворени от „уре
дения живот на Земята“, ще 
има достатъчно 
из необятния Космос. Дори 
броят на хората да достигне 

милиарда (макар и 
сем да не е сигурно, 
чеството ще продължава всс 
така да се размножава), п 
ако всеки земен 
заеме с по една цяла звез
дна система(!), то пак в Га
лактиката ще останат 50 ми- 
лиярди свободни звезди!

•. • Всичко казано дотук 
ое само един опит със сред
ствата на научната фантасти 
ка да се развият идеите, кои 
то са залегнали 
на съвременната научно-тех
ническа революция.

ловина на хилядолетието, 
през епохата, когато всички 
основни задачи на науката и 
техниката, на социалната ор 
ганизация ще са вече реше- 
ни, когато Земята ще е на
пълно благоустроена, Слънче 
вата система ще е населена 
в необходимите размери. 
Предни отреди на човечест
вото ще летят из Галактика
та, ще усвояват нови звезд-

Третото хилядолетие

Освободеният човек
вни

които
ни светове, но това ще са 
все пак единици. А с какво 
ще се занимават хората тук, 
на Земята?

Човекът е започнал да ста 
ва човек в процеса на труда, 
на физическия труд. И той 
е станал все по-човек, тру
дът му е ставал все по-пло- 
доносен колкото повече наб 
ран опит, умение и знание 
е влагал в трудовата си дей
ност. Така е било досега. А 
в бъдеще? . ..

Вече сме свидетели на е- 
дин нов процес: от една стра 
на техниката освобождава 
човека от физическия труд, 
Създава перспективите той 
изцяло ще бъде поет от ме
ханизмите, а от друга стра
на — все повече хората се 
посвещават на научна дей
ност, на умствен труд. Тази 
нова насока на обществено-

Да приемем, че тази среща 
се осъществи някъде през 
втората половина на хилядо
летието, че влезнем в кон
такт с цивилизация, значите 
лно по-напреднала от човече 
ството на онова време (сре
щи с по-изостанали цивили
зации представляват интерес 
от съвсем друг характер). 
Какво ще могат да очакват 
хората от тази среща?

Преди всичко скокообраз
но обогатяване съкровищни
цата на човешката мъдрост 
и познания, което ще послу
жи за нов ускорен по-ната
тъшен напредък. Размяна на 
информация, взаимни госту- 
вания ... Да, всичко това зву 
чи твърде невероятно и ми
ло, но Вселената е тъй раз
нообразна със своите възмо
жности, че едва ли имаме 
правото да пренебрегваме и 
опасностите, с които

същества без морал! Ние ин 
стинктивно отбягваме тази въ 
зможност, тя е тъй чужда 
на нашите идеали, че не ис
каме дори да я допуснем. 
Но нима това са основания, 
които могат да определят по 
ведението на хората от тре
тото хилядолетие при пътува 
нията им из Вселената! За
това нека се надяваме, че те 
няма да 
„нечовешка 
ли, ако все пак я срещнат, 
ще притежават вече достатъ 
чно знания и сили, за да се 
справят с евентуалните опас 
ности.

А сега, след като преброди 
хме из просторите на Галак
тиката, да се върнем отново 
на Земята, та»м, където и за
напред ще живее преоблада
ващата част от човечеството. 
Да се'върнем във втората по

та дейност на хората и кръ
гът на нерешените 
и технически проблеми 
повече ще ое стеснява. Така 
ще се стигне до времето, ко
гато и това поле за дейност 
ще бъде изчерпано. Тогава?

Какво

научни 
все занимания

сто съв- 
че чове-

ще правят хората, 
когато няма да има над как
во да се трудят?

Нима това трябва да 
безпокои! Та

жител ое
подобнасрещнат

“ цивилизация и-
IIИ

те просто ще 
се наслаждават на живота. 
Не в примитивния ---- 
горски стил на днешния без- 
делник-готован, разбира 
През следващите 
ред с науката и техниката, 
благоприятния 
мунистическото

консума-

се.
векове на-

в
климат на ко 

общество, 
ще се усъвършенствува и чо 
вешката личност. Но да не 
се трудим над създаването 
на материални блага съвсем 
не означава да лентяйствува

в основите

Д. Пеев
Със съкращения от 

сп. „Космос“
може
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