
Тържество в българското посолство в Белград

ВРЪЧЕНИ МЕРИ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" 

НА ЮГОСШСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ
На 24 януари в четири ча- мент, който трябва да доне

са сутринта по средноевро- сс мир на Виетнам, ще под
лепено време в Париж, Ха- пишат министрите на вън- 
ной, Сайгон и Вашингтон е шните работи на Демокра- 
нарафирано споразумение за тична република Виетнам, 
прекратяване на военните У Временното революционно 
действия във Виетнам. правителство на Южен Виет

Споразумението ще бъде нам, Съединените американ- 
подписано на 27 януари в ски щати и сайгонският ре- 
Париж. Този важен доку- жим.

ВЛАДЕЕЦВ ГЪт?упт^гИМИТРОВ И ^НАПРЕД ТРЯБВА ДА 
ВЛАДЕЕ Е СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ДВЕТЕ СТРАНИ -

На тържеството в българ
ското посолство медалите са 
връчени на 14 югославски 
функционери, а на останали 
те, които не са могли да 
присъствуват на тържество
то, ще бъдат връчени по-къс
но. ^

В изказването си послани
кът Минчев очерта образа 
на Георги Димитров, като 
най-голям борец и ръководи
тел на Българската комуни
стическа партия и изтъкнат 
борец на. международното 
работническо движение.

Секретарят на Изпълнител 
мото бюро на Председател-

Българският посланик в 
Белград Николай Минчев на 
23 тл1. връчи на група 
славски ръководители юби
лейни медали по повод 90- 
годишнината от 
то на

ството на СЮК Стане До> 
ланц благодари от името на 
отличените. Той каза, че ю- 
гославскитс комунисти ви
наги високо са ценили при
носа, който с живота и дей
ността си Георги Димитров 
е дал на международното ко 
мунистическо и работниче
ско движение, и специално 
на югославско - българско
то сътрудничество, като из
каза желание такъв дух на 
сътрудничество да владее и 
в бъдещите отношения меж
ду нашите две страни и пар
тии.

21 януари-годишнина от смъртта на Ленинюго-

рождение- 
Георги Димитров. Те

зи медали Държавният 
вет на

ЛЕНИН ОБОГАТИ РЕВО
ЛЮЦИОННАТА ПРАКТИКА

СЪ-
НР България присъ

ди на четиридесет 
югославски държавни и пар
тийни ръководители.

и двама

Както
съобщено българският 

посланик е връчил този
вече е ОТ ЛЕНИН до наши дни 

съществено се измени кар
тината на света. Много стра
ни закрачиха по пътя на 
социализма. Все по-силно е 
влиянието на съвременната 
работническа класа върху ре 
волюциоНните и освободи
телни движения на всички 
континенти. Антиколониали 
листическата революция, ка
то съставна част на прогре
сивното преустройство на 
света, извоюва крупни побе
ди. Социализъмът стана све-, 
товен процес й обществена 
практика на милиони хора, 
неговото движение е неудър 
жимо. Социализмът все по- 
съдбоносно влияе върху съв 
ременните събития в .между
народен мащаб.

Идеите на Маркс и Енгелс 
— основателите на научния 
социализъм — Ленин обога
ти, творчески разви и успеш 
но превърна в революцион
на практика. С Октомврий
ската революция започна ера 
та на, социализма в света. 
Начинът, по който Ленин во
деше първата велика социа
листическа революция и по 
който обобщаваше нейните 
опити, стана творчески под
тик и мощно вдъхновение 
за революционните и освобо 
днтелннте движения в света.

ме
дал и на председателя 
СФРЮ Йосип Броз Тито 
чрез президентския кабинет.

на

(Танюг)

ЪрятстВо
V В1СТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ I С»Р ЮГОС
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Изявление на председателя на Съюзния изпълнителен съвет
Джемал Бийедич

Още сме в началото на една широка 

и твърде сложна акция Делото на Ленин е залегнало в основите на идео
логията, революционната стратегия и практика на Кому
нистическа партия, относно Съюза на югославските ко- 

залегнало е във всяка, включително и сегашна-му писти,
та фаза на борбата на работническата класа и народа на 
нашата страна за социализъм, за създаване на свободна 
общност на сдружени производители.

„Съюзният изпълнителен 
съвет съвместно с председа
телите на републиканските 
и покрайнинските 
телни съвети, обсъди прове
ждането на приетите мина
логодишни мерки на плана 

непокритите потребления 
и пеликвидност. Дойдохме 
до извода, че са постигнати 
значителни успехи в наме
ля ването на препятствията,

Председателят на Съюзния изпълнителен 
съвет, Джемал Бийедич, след заседанието на 
Съюзния изпълнителен съвет проведено на 22 

за печата и радиотелевизията даде

/
изпълпп-

От основаването на югославската комунистическа
силаянуари т. г, 

следното изявление: партия до наши дни югославски комунисти черпяха 
от извора на Ленионвнте мисли. Лениновият концепт за 
партията, съставена от кадри — революционер»! доприне
се в твърде тежките у условия на нелегална борба да осъ
ществяваме органическа връзка на партията с раоотни- 
ческата класа и угнетения народ и колкото се може по- 
оргаиизираио да подготвим освободителната война и со
циалистическата революция.

на

— В ТОЗИ БРОЙ
ПАРТИЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ В ДИМИТРОВ-|АйМ?н“Ж,
ГРАД

с които сс стълкновяват ор
на обединения В пезултат на победоносната революция създадох

ме въз основа на учението па Маркс, Енгелс и Ленин, съ- 
г м,спо нашите условия, своеобразна форма на диктату
рата па пролетариата, изразяваща се в революционната 
власт на работническата класа н па трудещите се в тя
хното широко н пряко участие в ръководене на държа
вата н иа обществените работи.

Югославските комунисти винаги 
Лениновото творческо отношение към марксизма.

ганизациите 
труд и обществено-политиче
ските общности, като со до-Преразгледано наказани

ето на Георги Алексов
за по-иататъшнаговорихме 

обща акция в предстоящия
период.

дълбоко са ценилиСтр. 4 Утвърдихме, чс обществе
но-! юл1Йи чес к I п е общности 

нзвънстопански пишеше Ленин — никак не гледаме на тсорн
ята пГМаркс като па нещо завършено и неприкоснове
но. Напротив, убедени сме, че тя е станала само кран- 
ъгълен камък на оная наука, която социалистите са длъ- 

по-нататък във всички посоки, ако не 
зад живота.” (Съч. том IV, стр. 191.)

и другите 
организации до кран иа ми
налата година са изплатилиБосилеград Възобновява

не на партий
ния живот в 

Горна Любата
Стр. 6

па стопанството шест мили
арда динара, с което са из
морили по-голяма 
пристигналите задължения. 
С провеждането на тези.за- 
коиопредписаиия 
иа година 
са върнати 
ства, които толкова 
са му потребни -та успешно 
стопанисване.

Ж(Ш да развиват 
искат да изостанат

част от Ленин с право подчертаваше, че без революционна 
теория Няма революционно движение. Топ винаги изтък
ваше че марксизмът е наука, и че така към него трябва 
да се отнасяме'на дело. Това обезателно подразбира, че 
работническите движения, в своята практична политика 
трябва творчески и прилагат марксистката наука.

Форум
й само за ед

па стопанството 
значителни сред 

многокворум
Стр. 5

Й. Б. Тнто
„Правда", 18 април 1970 г.

(НА 2 СТР.)



ОБЩЕСТВЕНОТО БИТИЕ 

НА ЕСНАФА
Изявление нй председателя на Съюзния

Лжемал Бийедичизпълнителен съвет

Още сме в началато на 

една широка и твърде 

сложна акция ва на дисциплина при зачи
тане на определено предпи
сание, но въз основа на об
ществената същност, у нас 
самоуправителна и социали 
етическа, която това предпи
сание трябва да пази.

Стойностите започнаха да 
се смесват на всички секто
ри, па и в политиката и пар
тийното поведение. Както по 
ложението изтласка на по- 
връхността еснафските кри
терии за „просперитета", та
ка тях съпътствуваше и ес
нафската критика на тези 
явления. Явиха се съпротиви 
срещу общественото зло във 
вид на леви фрази, декадент 
но държание в хипи-стил, 
до критики на строя, значи 
на общественото .устройст
во. Нашите още назабраве- 
ни рани, които ни зададоха 
националистите й шовинис
тите в течение на войната, 
отново се отварят и жесто
ките слухове на национали
стите, събират се еснафи от 
всички цветове с надежда
та, че ще получат пак своя 
добър строй. От левите фра
зи, които все пак сочат, че 
нещо не е в ред, а и какво 
не е в ред, до крайни десни 
прояви на консервативните 
сили, при съпътствуване на 
шунда (булевардната ли
тература) в културата, спе
кули в икономията и по 
добно, всичко съгласно с ес
нафския жест:-преди вейчко 
моят личен интерес.

Съюзът на комунистите с 
Писмото на другаря Тито и 
Изпълнителното бюро енер
гично и решително се дистан 
цира от еснафската идеоло
гия и показа своята насока 
— точно в момента и навре
ме.

фасада за прикриване на по 
дълбоки обществени конфли 
кти, фасада за бюрократич
ни технократически отноше
ния, които — на свой начин, 
въпреки програмата на СКЖ, 
различни резолюции и реше 
ния и препоръки — все още 
държат средствата от- онези, 
които ги създават. Тази фаса 
да трябваше да се идентифи 
цира като еснафска за да ни 
се открие обществената съ
щност на отношенията, кои
то се крият зад нея.

Борбата за по-добър живот, 
а с това, разбира се и за 
личния стандарт, не е проти 
вна на нашата програма. Оба 
че ако тя полека стане ос
новният лютив на всеки труд 
и то в случаи, когато средст 
вата са отделени от работни 
ците, този мотив губи класо 
вата си същност, отделя се 
от коитекса на революцион
ното течение и изопачава

Нсъс сигурност очакваме пред 
приетата акция да продъл
жи в организациите на обе 
динения труд и обединения
та им в републиките, покрай 
нините и общините. С нали
чността на досегашното ин
тензивно ангажиране на Съю 
за на комунистите и обще
ствено-политическите орга
низации, ние сигурно ще ус
пеем, не само да преодолеем 
належащите проблеми и мно 
гобройнн отпори за измене
ние на сегашното състояние 
в югославското стопанство, 
но също така да разчистим 
пътя за по-нататъшен прог
рес на самоуправителни ос
нови.

Ползвам случая да уведо
мя нашата общественост, че 
сме окончателно съгласува» 
ли становищата на републи
ките и покрайнините по вси 
чки останали открити въпро 
си, относно премахването на 
бившия извънбюджетен ба
ланс на федерацията. Съще
временно съвместно утвър
дихме проекта на законна за 
регулиране на определени за 
дължения на- федерацията 
към Народната банка на Ю- 
гославия, които са пренесе
ни на републиките и покрай
нините, което ще им даде 
възможност за по-активна 
роля в подобряване на със
тоянието в стопанството. 
Предстои ни да съгласува
ме становищата на републи
ките и покрайнините за (из
земане) на част от кредит
ните и специални резервни 
фондове, таканаречената ано 
нимна част, от предишните 
съюзни банки, образувани от 
държавния капитал на феде 
рацпята.

Спънките, с които се сре
щаме при премахването на 
остатъците от държавния ка 
питал, са още едно доказа
телство за 'оправдаността на 
решителната политика за де 
етатизация на общественото 
възпроизводство и заздравя
ване на материалната осно
ва на самоуправлението. Тр 
ябва да бъде ясно едно — ня 
ма стабилно общество без 
стабилно стопанство, нито 
пък стабилно стопанство без 
стабилна, високо продуктив 
на и «кумулативна основна 
организация на обединения 
труд, способна да носи сво
ето собствено развитие. В 
това направление ще бъдат 
насочени и нашите по-ната
тъшни усилия, затова пона- 
татък всички ще се стараем 
за пълно и последователно 
провеждане политиката на 
стабилизация".

(От 1 стр.)
ЕДОРАЗУМЕНИЕТО 
жду работническата
класа и еснафа е дъл
боко, тях ги разделят

епохи. • Необходимостта от
разграничаване на идеологи 
ята на работническата класа 
от идеологията на еснафа е 
належаща и представлява 
съставна част на борбат^
е°с"Гче товагРазграии-

възможно* ак^работиич^екги 
та класа не изостР“ м събивото си отношение към съби 
тията доколкото не е дала 
смя класова оценка на мо
мента И самата тази оцен
ка, нейното изказване, пред- 
ставлява разграничаване от
чуждите на класата ид 
ги и, включително от еснаф
ската.

менай-голяматаПокрита е 
част на огромните, с години 
натрупвани загуби. За целта 
са ангажирани и суфицитни 
те бюджетни средства на об 
щностите с взаимни интере- 

. си, фондовете на общите ре
зерви в стопанството и дру 

• ги
Също така е подобрено със
тоянието на непокритите ка 
питаловложения, така че те
хния износ сега е половина-

значителни средства.

та от миналогодишния.
От ден на ден се подобря

ва и състоянието относно 
уреждането на останалите 
дължнишко-заемодавателнн 
отношения и финансова дис 
циплниа:. намалява числото 
на блокираните трудови ор
ганизации, подобрява се тя
хната ликвидност, по-редов- 
ио се изпълняват задължени 
ята и т. н.

Въпреки че това са значи 
телни резултати, все пак тр
ябва да кажа, че сме тъкмо 
в началото на една широка 
и твърде сложна акция. - На 

, стопанството се възлага за
дачата да обезпечи необходи 
мите трайни оборотни сред-, 
ства, както и по-спешното 
изплащане на твърде големи 
те неплатени дългове. Това 
не може да се постигне за 
един ден.

Ето защо с право се очак
ват бъдещите усилия и на 
стопанството и на цялото 
общество относно пестене
то, намаление на потребле
нието в стопанството и в об 
ществото, да се ускори про
мяната в структурата на 
производството и капитало
вложенията. Това значи — 
във всички обществено-ико
номически среди да надде
лее борбата за по-бързо уве 
личение на производително
стта на труда, за намаление 
на производствените разхо
ди, за по-добро и рационал
но стопанисване, за по-на
татъшно увеличение на из
носа, за по-решително при
лагане на амандманите в об
ществено-икономически от
ношения в основната органи 
зация на обединения труд, а 
също така и в целокупното 
обществено възпроизводство.

Следователно, първата кра 
чка е направена. С нея на
шето общество още веднъж 
потвърди своята способност 
и готовност решително да 
се справи с проблемите, ко
ито спъват стабилизацията 
и по-нататъшната експанзия 
на нашето стопанство и ус
пешно да ги решава. Затова

критериите.
Мярката за стойност на об 

става
същес-
истинаАко имаме предвид 

твената марксическа 
че класовите конфликти тре 
дставляват основната движе 

сила в историята, есна 
бът като класова прослои- 
Ф се намира на периферия- 

Той идей
на класата.

ществено поведение 
притежанието, личният стан
дарт, спестовната книжка 
на дадено лице, без въпроса: 
откъде и как? Всичко е „съг 
ласно" със закона, с пред
писанията, с обществения 
строй. Решаваща роля в жи
вота започват да имат оне
зи, ..които не само управля
ват, но и го подправят с до
пълнителни предписания и 
техни
свои критерии. Еснафът, сви 
кнал формално да тълкува 
предписанията, забравя или 
просто пренебрегва факта, 
че това наше устройство е 
само средство в ръцете на 
работническата, класа и че 
обществените критерии, в 
страна, в която работничес
ката класа има властта, не 
се изграждат само въз осно-

ща

ка,
та на този процес, 
но принадлежи ::
КОЯТО владее със средствата 
за производство, служи и 
като повече или по-малко оо 
разован, ниско или високо
платен служещ, търговец, за 
наятчия, интелектуалец. Ьс- 
нафът не е съществен творец 
на капитализма, но прише
лец и спътник на една об
ществена структура, чиито 
полюси са капиталистът и 
пролетарият.

тълкувания спрямо

Общественото битие на ес
нафа е съгласно с граждан- 
----  строй. Но това не зна

чи че не се стълкновява. с 
Като по- 

член на общест- 
законите

ския

неговата същност.
ложителен 
вото, той зачита 
патриот е, добър служещ, 
специалист, съзнателен и тру 
долюбив интелектуалец. Но 
при появата на първата по- 
съществена и по-дълготрай- АюкиЬ
на криза на гражданското ------------- ±_
общество, той престава да 
бъде такъв, или поне насто
ява да не бъде такъв. Зачи
тайки устройството в период 
на просперитет, той се из
правя срещу него в общест
вените кризи. При това не 
се определя класово 
же обективно това не може,

\

НОВО АЛЖИРСКО 

СЕЛО
поне-

ЧЕСТВУВАЙКИ десетго
дишната на своята независи 
мост, Алжир същевременно 
повдигна

но като отричащ и рушител. се назоват с днешното име- 
аграрна революция, понеже 
доведоха до нови, некапита- 
листически отношения в про 
изводството. Обаче, през пър 
вите години на независимост 
това разпределение ; 
ята само частично реши 
кои проблеми.

Историята на борбата на 
работническата класа е бо
гата с примери на разплата 
с еснафски разбирания, ко
ито с -необходимостта на об
щественото развитие се във
личат в съзнанието 
тническата класа и нейните 
идеологии, а с това и фор
мулиране на партийните про 
1рами.

и таканаречената 
„аграрна революция". Така 
навлезе в нов етап на рево
люционното си развитие в 
свободата. За Алжир 

на рабо етап е може би един от най 
значителните.

на зем-този ня-

ДЕЛЕГАЦИЯ НА БКП 

В БЕЛГРАД
В началото в Алжир 

провеждаше аграрна рефор
ма в правия смисъл на дума 
та, но това преди всичко бе 
ше селска революция. След 

тели на масово инфилтрира- заминаването на френските 
не на еснафско съзнание в к°лони, стотици хиляди 
съзнанието на трудещите се ™РЗб™°стопани X™ 
включително и на комунис- взеха тази земя, за да 
тите. Това значително нама- ят реколтата, а после про

дължиха да я обработват. То 
ва бяха и първите

Защото нане се големите име
ния бяха заети само 134.000 
постоянни и 52.000 сезонни 
работника. Колко това число 
е било... Неотдавна^ бяхме свиде-По покана на Президиума 

на Съюза на югославските 
комунисти на 21 януари в 
Белград пристигна делегация 
на Българската комунистиче 
ска партия, която ще изуча
ва ролята на Съюза на юго
славските комунисти в раз
витието на икономиката. 
Делегацията се оглавява от 
секретаря на ЦК и предсе
дател на икономическа коми 
сия при Централния комитет 
на Българската комунисти

ческа партия Гриша Фили
пов, а членове са: член на 
ЦК Панчо Чакъров, кандит- 
членът на ЦК и първи секре 
тар на Окръжния комитет 
на БКП в Кюстендил Станко 
Димитров, заместник-начал
ник на икономическо-плано
вия отдел към ЦК на БКП 
проф. Иван Дочев и начал- 
1шк сектор за Балкан в от
дела за международни 
шения при ЦК на БКП Иван 
Ганев. (Танюг).

незначително може 
да се види ако се знае, че 
всеки анализ на алжирското 
стопанство тръгва от 
делието и че три четвъртини 
от алжирците са земеделци 
или животновъди.

хек
земе-

спас-

ли отговорността за класо
вия изход на борбата в на
шето обществено развитие. 
В решаващия момент се стъл 
кновихме с многобройни ес- 
нафски схващания, които в 
същността си са били само

лиетоАВАНЕ НА ЗЕМЕАЕ-зачатъци 
на самоуправление в основ
ния и най-разширен отрасъл 
на алжирското стопанство, 
който обезпечаваше почти 
целия износ на страната. Те 
зи дълбоки промени 
лото още тогава можеха да

Първите крачки облекчи- 
ха само някоиотно-

__ второстепен-
социални проблеми на се

лото, но от друга страна до
несоха доста главоболии

ни
на се

на
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Четвърта конференция Стабилизация 

на СЮК ПЕСТЕНЕ И Впрез април
Изпълнителното бюро на Пре 
зиднума на СЮК обсъждай
ки на 18 януари подготовки
те за Четвъртата конферен
ция на СЮК и Десетия 
грес на СЮК реши да пред
ложи — Четвъртата конфе
ренция на СЮК да се прове
де през април тази година в 
Белград. На Конференцията, 
освен отчета за работа на 
СК между Втората и Четвър 
тата конференция ще се 
изнесе

туалните обществено - ико-

П РОИЗВОДСТВОТОкомически и политически въ 
проси и насоките на акция 
на Съюза на комунистите до 
Десетия конгрес.

На заседанието се 
ва и за начина и

кон- разиск- 
организира 

ис на подготвките за Четвър 
тага конференция на СЮК и 
Десетия конгрес.

Разгледани бяха 
туални задачи и насоки 
развитието на идеологическа 
та дейност на Съюза 
славските комунисти. (Тан- 
юг).

ЗАПОЧВА се проблемът, който бе поста
вен още в началото на сто
панска реформа: 
повишаване на рационално
стта и икономиката. Без то
ва не може да се избяга от 
инфлацията. А при 
положение не остава друго 
освен да се осъществява пре 
калено скъпата продукция с 
увеличаване на паричната 
маса и с увеличение на це
ните. Безизходица на този 
път обаче е многократно до
казана и у нас и в други 
страни,.

с прилагане
то на мерки, чиято цел е ра
зните видове потребление' . 
да бъдат сведени до реални
те нужди. Едновременно се 
чуват обаче първите преду
преждения за опасност от 
забавяне на производствени
те темпове, ако се предпри
емат широки икономически 
и обществени ограничения. 
Очевидно е — стабилизация-

на личното, потребление са 
значително намалени.

Покупателната способност 
ще бъде изложена на нати
ска и на стабилизационните 
заеми, и на други видове ор
ганизирано пестене, на кои- 

'то се придава особено зна
чение. Именно в ръцете на 
населението то се намират 
значителни суми неактивизи 
рани пари, а стопанството се 
задушва од неликвидност. 
И най-сетне срещу прекоме
рното потребление са насо
чени и допълнителните да
нъци, макар че някои изра
зява!’ съмнения в ефикасно
стта на тази мерка.

Но може да се каже, че 
най-важните лостове за ус- 
миряване на инфлационното 
потребление са задвижени.

Следва обаче въпросът, съ
ществува ли опасност да се 
стигне до застой на продук
цията в резултат на тези ме 
ропрнятпя?

Въпросът всъщност се све
жда до веце известната ди
лема за стабилна стагнация 
или нестабилна конюнктура. 
Това пък е погрешна диле
ма, щом се поставя на такъв 
упростен начин. Действител
ният изхо длежи в напора 
на обществото стабилизация 
га да се осъществява редом 
с обрбата за развитие на 
производството и на произ
водителността на труда. И- 
иаче неизбежно ще се изпа
да в предишните положения, 
когато цялата мъдрост на и- 
кономическата политика се 
състоеше в постоянно наст
ройване на предлагането и 
търсенето, в разширяване и 
ограничаване на потреблени 
ето и в постоянното сменя
ване на инфлационни и де- 
инфлационни мероприятия.

Действителният проблем е

ускорено
някои ак-

в
такована югодоклад за ак-

Междуобщинска конференция на СКС та не може да се сведе само 
до рестрикцшг, макар че те 
са неизбежна предпоставка 
на всяко следващо начина
ние за спасяване от инфла
цията.

Изтеклата година бе при
ключена с 5. до 6 па сто уве
личена продукция и този ре 
зултат бе оценен като бла
гоприятен от становището 
на стабилизационната поли
тика. Обаче според данни та 
зи тенденция за забавяне ра 
стежа на продукцията се ма 
иифсстира и сега.

Без идейно единство 

няма укрепване на СК
НАТИСК ВЪРХУ РАЗХО

ДИТЕ

Стабилизационната поли
тика ще е успешна ако се 
постави като най-широка са 
моуправителна акция за об
що модернизиране на произ 
водството. Не без причина 
постоянно се изтъква, че ос
новното е да се намаляват 
разходите, т.е. да се спре 
тенденцията стопанските про 
блеми да се решават с про
сто покачване на цените, ка
то собствената нерационал- 
ност се натовари върху па
зара. Става дума за външни 
и вътрешни давления върху 
разходите. Първите (външни 
те) се постепенно отстраня
ват с започнатите мерки за 
възбрани върху бюджетното 
и общото потребление, ма
кар че още има непоследо
вателност и колебание. Дру
гите обаче се касаят само до 
сдружения труд.

Просто не може да се из
брои какво все обременява 
неоправдано производстве
ните разходи в една стопан
ска организация. Закъснение 
то да се изграждат самоуп- 
равптелни и доходни отно
шения на базата на аманд- 
маните значително е намали 
ло заинтересоваността на 
трудещите се за общото съ
стояние па стопанската рабо 
та и преди всичко за състоя
нието на всички видове раз
ходи. Затова сега се налага 
и развиване на творческо от 
пошепне на самоуправители 
те към дохода и към услови
ята за неговото създаване, 
за да се продължи и на този 
фронт борбата за стабнлизи 
райе.

Общото пестене ще продъл 
жи да бъде постоянна зада
ча. Обаче това не бива да е 
само в сфера на потреблени 
сто, но и в производството и 
то все повече в нея Само 
в такава връзка сегашните 
мерки по стабилизирането 
няма да угрозят производст
вото. а ще станат предпоста
вки за здрава експанзия.

На 23 т.м. се проведе раз
ширено заседание в МОК на 
СКС в Ниш. Бе разгледана 
дейността и задачите на СК 
и на институциите по идей
но-политическото н марксн- 
ческо образование.

В доклада на ДЕСИМИР 
ЙОВИЧ, председател на ко
мисията за идейно-политиче
ска. работа при МОК на СКС 
г. Ниш, както и в разисква
нията се изтъкна, че в досе
гашната работа на СК е и- 
мало либерализъм и опортю- 
низъм. Недостатъчно се е 
разпространявала марксиче- 
ска литература, а съществу
ващата е, писана на висок и 
неразбираем стил за широ
ките маси и членове на СК. 
В средните училища и в У- 
ниверситета не е дадено съ
ответно място на марксиче- 
ското образование. Сега се 
вършат подготовки то да

заеме мястото си в обуче
нието. Също така бе каза
но, че в Димитровград сега 
работи, политическа школа 
при гимназията и школа за НАМАЛЯВАНЕ НА ПОКУ

ПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТсамоуправители от трудови
те организации. Младежки
те политически школи оба
че, не трябва да включват 
само средношколската мла
деж.

Констатира се, чс в изми
налия период в Ниш е има
ло идейни уклони като на- 

една статия в „Гра-

Редом с това е намалено 
потреблението във всичките 
му видове, включително и 
на личното потребление. 
Връх на всичко е замразява
нето на личните доходи за 
близо един милион работе
щи в нестопанските органи
зации. При това е сигурно, 
че и в стопанските организа 
ции ще има намаляване в 
растежа на номиналните ли 
чни доходи, защото се при
лагат мерки за премахване 
на неликвидността. Тази го
дина ще има ново поскъпва
не на стоки, а условията на 
стопанска дейност ще се и- 
зострят повече, така че въз
можностите от увеличение

пример: 
дина" и „Писмо" в „Нишке 
новине“.

Апелира се към комисиите 
за идейна работа при общин 
ските конференции на СКС 
и към работническите и на
родните университети пове
че да се грижат за маркси- 
ческото образование.

М. Величков

От 24 август, когато бе по 
камък

лемите градове, търсейки ра 
бота и препитание и така 
създадоха неразрешими соци 
ални проблеми, тъкмо в един 
от сложните етапи в иконо
мическото развитие на стра
ната и борба за самостоятел
ност от бившата метропола. 
С новите мероприятия 
се премахне владението 
земята на онези земевладел-. 
ци, които не я обработват, 
но живеят от чужд труд. На
ционалният фонд на аграр
ната революция ще се със
тои от национализираната 
земя па бившите френски ко 
лони и от ограничаването на 

домашната

ви успоредно с изграждане
то на свои нови селища, та 
ка наречените „села на ре
волюцията". През първия 
етап ще бъдат построени око 
ло 1.000 такива села.
„Прогресът не може да вър 

ви съвместно с живота в 
палатка” — с казал алжир
ският президент по случай 
изграждането па едно тако
ва село.

Всяка новообразувана зе
меделска кооперация ще има 
и свое съответно село. Про
ектът за построяването му 
е съвсем прост: по средата 
ще бъде просторен площад с 
търговски и администрати
вен център и разни магази
ни и други сгради. Около то 
ва средище ще се построя
ват къщи от твърд матери
ал, със санитарни уреди и с 
три до четири помещения.

В течение па осемгодишна

новата независима държа
ва. На 2.300.000 хектара земя 
на предишните колонии се по 
лучаваше 60 на сто от 
делската продукция.

Селските .маси, които впро 
понесоха най-голямата 

от-

ставен крайъгълния 
на първото „село на револю 
цията”, до днес вече се из
граждат девет нови. Те са 
пръснати из цялата страна 
— във вилаите Велика Хаби
лия, Оран, Саида Коистан- 

Анаба.

земе-

чем
тежест на революцията, 
начало бяха разочаровани 
от бавното решаване на тех 
ния проблем и все по-голямо 
то пренебрегване на земеде
лието за сметка на развити
ето на промишлеността. Въ- 

че мнозинството от ал 
население живее-

ТИН II
Въпреки, че не може да се 

каже, че напълно са изчезна 
ли съмненията и въздържа
ността, равнодушието, и от
порите проявени през първи 
те дни, вече е налице жела
нието за сътрудничество. На 
пример, студентите, които 
безпощадно критикуваха про 
грамата на правителството, 
наричайки и „нереална", се
га искат да помогнат рефор
мата. Профсъюзите разви
ват активна пропагандна дей 
мост, а войската и висшите 
функционери от правителст
вото отстъпват за Фонда на

ще
на

преки 
жирското 
ше изключително от земеде
лието, правителството през 

четиригодишен владението на 
земеделска буржоазия.

Обаче аграрната рсволю- 
в Алжир няма да бъде

изминалия 
план инвестира три пъти по
вече в индустрията 
кото в земеделието. А тога
ва нерешен остана и проо- 
лемът с традиционния 
тор в земеделието, с домаш 
пите едри земевладелци, при 

работеха по 400.000 зе

откол-
ция
само просто разпределение 

„Феласите трябвана земята, 
да въздигнем на равнището 
на 20 век" — изтъква прези
дентът Бумедиен. Държавата 
предвижда осъществяване на 
тоя план с общи акции 
земеделците, чрез съвремен

но-модерно обработва
не на земята, но няма да до
пусне земята да се дели на 
малки частни парцели.

сек-
(Според „Борба’-)

аграрната революция земя
та, която е била тяхно иму
щество. Техния пример по
следваха и някои земевладе 
лци.

Алжирското село/ несъмне
но е на прага на дълбоки въ
трешни изменения. То въз
прие предложените му въз
можности и, по всичко личи, 
че няма да позволи те да му 
се измъкнат.

та война с французите ал- 
села почти бяха

които 
меделци.

„Целта на сегашната агра
рна революция е голяма-каза 
министърът Дарби. Покрай 
дълбоките изменения в жи
вота на повече

със жпреките 
сринати до земята. Някога
шните къщи, повечето 
правени от слаб материал, 
са разрушени и разселени. 
Разбира се, хиляда нови се
ла няма комплектно да ре- 

жилищния проблем, ко-

но и на-

от половин
милион алжирски селяни, фе 
ласи, новият план разчита и 
на връщането на земеделци- 

която трябва СЕЛА НА РЕВОЛЮЦИЯТА
те на земята, в 
да видят перспективата на 
по-добър живот за себе си и 
семействата".

През годините
земеделието, феласи

шат
йто в Алжир е доста остър. 
Обаче, както говорят в тази 
страна, това е тъкмо начало-

Селяните, които получават 
обезателно трябва да 

типо-земя
образуват определени 
ве кооперации, а създаване
то на кооперациите ще вър

на изоста- (Според в. „Борба")
ване на 
те масово тръгнаха към го-

то.
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Из нашите общини

Населението от Караманица, Голеш

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА 

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ СЕЛА
и Жеравино

ИСКА РЕДОВНИ 

АВТОБУСИНай - значителни успехи 
през последните години, в 
рамките на димитровград
ска община, са постигнати в 
електрификацията.

В момента прнвършват ра
ботите в Забърдне. През та
зи седмица трябва да полу
чат ток селата Пъртотюпин- 
ци и Бребевпица, а до края 
на месеца се очаква ток да 
получи и В. Одоровцн. По 
този начин всички села в 
Забърдне, в началото па та
зи година ще бъдат електри
фицирани.
' Освен големия интерес, ко 
йто проявяват височани за 
електрифициране на района 
си, там в момента се рабо
ти за определяне местата за 
стълбове на селските мре
жи. Работите в това отноше
ние са приключени в пет се
ла и в момента се работи в 
останалите три села. Очаква 
се, в началото на .месец фев 
руарн, да започне разтягане
то на кабелите на далекопро 
вода за Висок — от Моннци 
до Вълкозия.

Също така са в течение ра 
богнге в петте села в долио- 
невлянски район. Но за от
белязване е, че интензитета 
и ентусиазъм а на работите в 
този край е по-слаб, в срав
нение със Забърдне и Ви
сок.

До нашия кореспондент в Босилеград пристигна пи- 
подписано от 17 души от Караманица, Жеравино исмо,

Голеш, в което между другото се казва:
„За нас съобщителните връзки са от жизнено зна

чение, защото живеем в най-отдалечените и пасивни села 
в босилеградска община. Затова с голяма радост приех
ме решението на транспортното от Босилеград, кбгато 
преди няколко години откри автобусна линия до Кара- 
маннца. Обаче от една година насам автобусите нередов 
но пристигат в това село, а напоследък съвсем прекъсна
ха. Значи, линията е закрита- Все по-често някои шофьо
ри и коидуктори по своя воля спират в Долно Тлъмино, 
а до Караманица има още дванадесет километра.

Неведнаж, през зимните няма пътници. Фактическото 
дни болни хора и малки де
ца остават край пътя, а след 
това пътуват по мрак по ня
колко часа. Такива примери 
има доста. Пътниците сами 
се справят с неволите си.

Често автобусът отива са
мо до Долно Тлъмино, въпре 
ки че на пътниците са даде
ни билети до Караманица.
На възраженията шофьори
те най-често отговарят: —
Който ви е дал билети нека 
ви кара, ние не отиваме в 
Караманица.

Има и друг случай: до Ка
раманица не се дават биле
ти, за да се каже, че дотам

Село Смиловци положение е друго: пътници 
има и за няколко автобуса 
дори. Все по-често на тази ре 
лация пътуват и хора от съ
седните ни села в Македо
ния както от Църцория, Лу-

За електрификация проявя 
ват интерес и неелектрифп- 
цмранпте села: Искровци, 
Араговита, Бански дол, Пла 
пимица и Пъскашия. По то
зи начин, Освен тези пет се
ла, от 41 село на димитров
градска община неелектри- 
фиЦирани остават селата 
Прача, Грапа, Врапча, Било 
и Петачпппн. Обаче въпроса 
във връзка с електрификаци 
ята па тези села е специфи
чен. Възможностите за 
пата Електрификация засега

са минимални поради малка 
та численост на население
то в тези села, възрастовата 
структура, отдалечеността и ке и др.

Очакваме, че компетентни 
те органи ще се заемат да се 
разреши нашия жизнен про
блем, за да се намерим в рав 
ноправно положение както 
и останалото население от 
общината. И още нещо: да 
спре своеволието на отдел
ни шофьори."

големите материални издатъ
ци.

Досега на територията на 
комуната са електрифицира
ни петнадесет, в течение е 

• електрификацията в шестна
десет (ог които в три села 
привърщва) и остават 
десет неелектрифицирани се

още

тях- ла.
А. Д. В ТРАНСПОРТНОТО ПРЕД

ПРИЕМАТ МЕРКИ

С писменото възражение 
на населението от трите се
ла на тлъминския район се 
отнесохме до директора 
транспортното предприятие, 
Цветан Борисов.

— Нашите автобуси не 
туват до Караманица 
поради една причина: пътят 
от Долно Тлъмино до Кара
маница е в твърде лошо със 
тояние. Въпреки че е асфал 
тиран, той на места е затру
пан с камъни, така че 
възможно да се пътува със 
сигурност. Това нещо 
надва, защото въпросния 
е от републиканското 
ние. Пътното г 
клон Враня го

ПРЕРАЗГЛЕДАНО 

НАКАЗАНИЕТО НА 

ГЕОРГИ АЛЕКСОВ

Заседание на партий
ната организация 
в общинското 
управление в 
Димитровград

на

пъ-
само

е не

изне-
път

значе- 
предприятие — 

е приело ка
то свое основно средство, но 
засега не предприема нищо.

комисия се из- ®^роса зш^° автобуси
каза, че решението не е в 1е не пътуват до Караманица 
съгласие с точка 13 «а Ста- поне когато времето е хуба- 
тута на СКС, понеже е нуж п ' АрУгаря Борисов отгово- 
но просто болшинство за ва Р 
лидност на решението.

Членовете 
СК, решиха 
суват. От 43

На последното заседание на СК при ор
гана на управата в Димитровград, което се про 
веде на 18 януари, бе приета бъдещата програ
ма на работа на организацията на СК на този 
клон.

жеска дейност. суваха.
Във връзка с ръководещи- Статутйрната 

тс работни места бе прието 
заключение от всички работ 
ни места да бъдат отстране
ни всички осъждани лица и 
шовинисти.

НА ГЕОРГИ АЛЕКСОВ ПОТ
ВЪРДЕНО НАКАЗАНИЕТО

гла-

На съвещанието също така бе преразгле
дало и решението на клона за наказанието на 
Георги Алсксов, представител в Републиканска 
та камара на СР Сърбия. Това стана

фимова воденица, която от 
Каралтница е отдалечена са 
мостри километра.

От другаря Борисов

по иници-
атива на статутарната комисия при Общинска
та конференция на СК, понеже решението не 
е в съгласие със Статута на СКС.

на клона на 
отново да гла- 
присъствуващи 

ниеН°Ве За партийно наказана заседанието 
на СК при органа 
вата

па клона — предупреждение гла
суваха 32, за изключване от 
редовете на СК — 10 и един 
член се въздържа. С това на 
Георги Алексов бе

, _ на упра-
от 3 декември 1972 го

дина, на Георги Алексов бе 
наложено партийно наказа- 
”ве. — предупреждение. . 
ОК на СК бе отправил пред
ложение до клона Георги' А- 
лексов да бъде изключен от 
редовете на СК, поради по- 
литиканствуване, демагожки 

, прояви и кадрови
Обаче болшинството 

на членовете на СК бе на 
мнение, че предложеното на 
казание е престрого и няма

Приемайки предложение- в областта на жилищната 
ГКптПга?йа' членовете на политика чрез работата на 

К от ОС в бъдещата сн рабо органите на Общинската ску
МЙ си^с:жва- 'йгж

пропуски в работата, ^ '
както и да се стремят съ- ^онът на СК 
щпте да бъдат отстранени.
Една от главните 
анализа на самоуправление
то ^в организациите, където 
работят членовете 
както и преглед върху про
явите, които пречеха за не-

потър-
отговор и на въпроса

нп‘?итНаСеЛението и от
пайон и»еЛа На тлъминския район не е доволно от съоб
д1гИеТвеноИТе Връзки- Защото 
2“°™° еАин автобус
ин имГм™гоОСОКа- 3 ПЪТНИ 
Дина°;^И„оЯвТ^а3аИн™

втоРия в 12, а 
третия в 16 часа. Директоиът 
на транспортното заяви°Рче 

разписание ще се 
зва и няма да се търпи недис 

своеволието на

сихме

наложено 
само то-същото наказание, 

зи път г съгласие със Ста
тута на СКС.ннте

също така 
прие решение в бъдещата си 
работа, чрез правосъдните и 
Други органи, да се положат 
усилия за откриването 
всички злоупотреби.

За провеждане ла консти
туционните амандмани 
ооходимо да се прецени ак
тивността на организацията 
н членовете на СК, в раз- 
и”н 1 пъС, трудови организа- 
сьщит6Р У пР°вежДането на 

Съшо така бе

А. Д.задачи е машина
ции.

на
на клона

е не-
провеждане на същото. 

На предстоящите
достатъчно елементи за 
кова наказание. На 
заседание Г. Алексов бе 
казан с 
баче

та-
л заседа

ния на СК на този клон, тря 
бва да се разисква 
проса за голямата разлика 
личните доходи.

същото новото спана-II ПО ВЪ-
предупреждение. О- 

от 46 г~
17 се изказаха

циплината ив
присъствуващи, 

за предупре-
отделни шофьори.прието и за-

Страница 4 В. ВелиновV
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Из нашите общини

Обществена хроника ПРОБЛЕМИТЕ 

НА „ЦИЛЕ“
ФОРУМ и
КВОРУМ

орум без кворум, това ще рече заседание 
тяло, ръководство и пр. без присъствието 
мнозинството от членовете му. А такова 
що едвам ли не е празна работа. Няма кво

рум, няма заседание. Много заседания 
заради това, че нямат кворум. Пред такъв проблем 
неотдавна се намери Общинският комитет на СКС 
в Босилеград.

За 12 януари т. г. с начало в 9 часа беше на
срочено' заседание на Комитета. Но мнозинството

ф на
на

ПОСЛЕДНИТЕ месеци от 
миналата година бяха за ме 
бедното предприятие „Циле”, 
месеци на борба с много за
труднения. Беше известно, 
че от нова година предпри
ятието ще се намери в затру 
днено положение. Труден 
проблем бе във връзка с обо 
ротните средства, който и се 
га в началото на гоидната е 
много сериозен. Почти всич
ки мерки на икономическа
та стабилизация ще засегнат 
това предприятие. Известно 
с, че личните доходи ще бъ
дат намалени с 10%, поради 
постоянно блокираната теку
ща сметка. Но това не е вси
чко.

В момента предприятието 
изобщо не разполага с обо
ротни средства. Очаква се 
сума от около 200.000 динара 
от общината, т. е. от бюже- 
тнита излишеци. Имайки 
предвид, че „Циле’' произве
жда конюктурни стоки, как 
то и проблемите, които се 
намират пред тази трудова 
организация, въпросът е сло 
жен. Единственият начин е 
обезпечаване на средства т. 
е. банкови кредити.

Трябва да сс подчертае и

оказаната помощ на общес
твено-политическите дейци, 
представителите на специал
ните служби на Общинската 
скупщина, които са оказали 
помощ в изработване на са- 
национната програма, и 
разговорите с банковите пре 
дставители. Остава само по
ложението в предприятието 
да бъде съгледано от страна 
на банката и ■ в тая насока 
да им се излезе насреща.

не-

се провалят,

в

от членовете не пристигнаха в определения час в 
залата за заседания. След един час чакане се съб
раха 11 души. Останалите 6 изобщо не дойдоха. Ня
кои от отсъствуващнте бяха вече обадили на секре
таря, че ще отсъствуват поради други „неотложни 
работи". А. Д.

От формална гледна точка, заседанието 
Комитета можеше да почне с работа, понеже има
ше необходимия си кворум. Но как можеше да се

на

АБОНИРАЙТЕ СЕ НА 

В »БРЛТСТВ0«
ЗА 1973 Г0Д.

оправдае отсъствието на една трета от членовете 
му? Защото се касае за общински комитет, най-от
говорното изпълнително партийно тяло в община
та. И това в сегашния политически момент, когато 
всички обществено-политически сили, на първо мя
сто Съюзът на комунистите, са мобилизирани 
превъзмогване на уклоните и недостатъците 
спешни и неотложни акции.

Затова една от точките — „Решаване по ма
териалите и предложенията на партийния актив в 
общината във връзка с провеждане на решенията 
от 21-то заседание на Председателството на СЮК„ 
— се отсрочи за друго заседание, с мотивировка и 
надежда, че Комитетът ще решава в пълен състав.

Във връзка с несериозното държание на ня
кои от членовете на Общинския комитет, секретар
ят Стоичко Ангелов каза:

— Членовете от селата казват, че най-удобно

В момента в предприятие
то работят около 180 работ
ника а имайки предвид сред 
ствата, с които се разпола
га, работа има само за око
ло 80—90 работника. Макар 
че плана на предприятието е 
цялостно осъществен и по 
мнение на. отговорните, пред 
приятието е работило добре, 
но това не е достатъчно. Това 
е нормално, ако се има пред 
вид, че малко се е водило 
сметка за обезпечаване на 
средства за оборот.

Приет е и тазгодишният 
производствен план на пред
приятието. Тазгодишната бру 
топродукция трябва да въз
лиза на 25.000.000 динара. Но 
за осъществяването на този 
план са нужни средства. А 
състоянието в това отноше
ние изобщо не е насърчава
що.

и

за
чрез

Курс за работниците от 

гумаратаим е заседанията да се провеждат в петък, когато 
Босилеград е пазар, за да могат да посвършат и

от Босилеград
в
някои други работи, докато тези 
имат най-вече работа в тоя ден и петък не им отго
варя. Неподходящи дни са и събота и неделя... Но 
ако не се остави една работа, не може да се завър-

ФАБРИКАТА за обувки и 
фолии „Тигър” в Димитров
град е организирала курс за 
специализиране на каучуко
вите работници.

Курсът ще трае шест ме
сеца и за посещаване е ну
жно най-малко едногодишен 
трудов стаж и завършено ос
новно образование.

Курса посещават 80 работ 
ника, които ще получат спе
циални знания от областта 
на химията, физиката, мате
матиката, сърбохърватски е-

зик; както и знания по спе
циалността.

Всички преподаватели, ос
вен по сърбохърватски език, 
работят в рамките. на фаб
риките „Тигър” в Димитров
град и са специлисти по пре 
дметите, които ще препода
ват.

На предприятието е блок и 
рана текущата сметка 
1.500.000 динара. Средствата 
на предприятието частично 
се намират при купувачите, 
понеже стоката, която е да
дена на кредит възлиза на 
6.000.000 динара. Обаче в то
ва отношение се е разпола
гало само с 2.000.000 одобре
ни средства или на кредит 
е дадено три пъти повече, 
отоколкото е трябвало (ка
сае се за сума от 4.000.000

заши друга.
При такова положение сам по себе си се по

ставя въпросът: На какво прилича това, един об
щински комитет да не може да се събере или засе- 

повече от една трета надава при отсъствието на 
своите членове? Какво остава за организациите, 

активите на СКС, които не рядко се 
същия проблем? Неотговорното държа- 

многократна вреда. Това е

Работниците, които успеш
но завършат курса получа
ват квалификация специали
зиран работник, която е ва
лидна само в рамките на фа 
бриките „Тигър”.

клоновете и 
срещат със 
ние на отговорните има
ясно на всички.

Ст. Станков
динара.

А. Д.

200ството един милирад и 
милиона стари динара, е не
обходимо да се проведат по
дготвителни мероприятия. Е- 

и обележаваие

БосилеградПри съдията за нарушения в

Нови цени в пътническия204 нарушения 

поради необеле- 

жаване на имота

дно от тя е
имотите. Според решение 

па Общинската скупщина то 
иа нещо е трябвало да се за
върши до 30 октомври ми
налата голина.

Посоченото решение па

па

ОС в Босилеград пай-миого 
са пренебрегвали земеделски 
те производители ог село Ра 
йчиловцм. Изненадва, че три 
те земеделски кооперации и 
горската секция също но са 
обележили своите имоти.

Съдията за нарушения, 
Драган Григоров, ни осведо
ми, че половината актове вс 
че е взел па разглеждане и 

спорел закопа наказания
та възлизат от 200 до 2.000

Въз основа па решението 
па Републиканския изпълни
телен съвет цените на прево
за в пътническия транс
порт в Социалистическа ре
публика Сърбия ще бъдат 
увеличени с 27,5 ма сто.

Новите цепи ще влезнат в 
сила от I февруари.

След решението на Репуб
ликанския изпълнителен съ
вет за „размразяване” на це 
пито може да се очакват и

нови цени иа комуналните и 
други услуги, които ще опре 
делят Общинските скупщинн.

в Босилеград е- 
нарушения от стра 

!В О6-

нарушенияПри съдията за 
жедневно пристигат 
на на частни лица и

които в определения сроксъдията са представени

актове за
стопански организации

не са обележили
204щината, 

имотите си. Досега иа ГТТППш.иактове.
Както вече писахме, 

година в босилеградска 
щина трябва да се проведе

чена зе-пилостпо премерване
За да успее гази

коства обще-
тази
об- мята.

ция, която ще
ак-

димара.
Страница 5
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* селоот село
Село Пресека

" Любата

ПРЕДИЗБОРНО
МЛАДЕЖКО
СЪБРАНИЕ

Възобновяване на партийния 

живот в Горна Любата
Горна Любата и до селището 
Колчима Гарнна.

Младежите от това село 
търсят да имат редовно- ор
ганизирана идеологическо- 
политическа дейност, особе
но през зимния период. Те 
предлагат да бъдат органи
зирани. сказки от областта 
на вътрешната и външна по
литика на Югославия и по 
селско . стопанство.

Младежите оТ Г. Любата 
тьрсят да се уреди въпроса 
за ползване на училищните 
помещения, които не винаги 
са им достъпни.

В босилеградските села се 
провеждат подготвителни 

предизборни събрания на 
младежките активи, на кои
то се разисква за проблеми
те на младежта от село.

На младежкото събрание 
г. Горна Любата са присъст- 
вували около 80 младежи, 
и се разговаряло как да се 
възвърне дейността на тоя 
актив. Между другото, мла
дежите изказаха готовност 
да участвуват в акции по 
електрификацията, изграж
дането на пътища и прочее. 
Те обещаха напролет да ор
ганизират акции за изграж
дане на пътя от центъра на

лошо се отрази на съвкуп
ните политически акции' в 

Горна Любата, Му-Прилагайки Статута на Съюза на комуни
стите в Сърбия и статутарното решение на об
щинската организация. Общинската конферен
ция на СКС в Босилеград преди два месеца за
кри основната партийна организация в Горна 
Любата, поради бездействие и неизпълняване 
на партийните задачи. Сега се полагат усилия 
за преодоляване на слабостите и възстановява
не на партийния живот в тоя район.

селата 
сул. Плоча и Барйе.

УСИЛИЯ ЗА ВЪЗВРЪЩАНЕ 
НА ПАРТИЙНИЯ ЖИВОТ

По-нататък, . в Статурното 
решение е казано: „След ра 
зпускане на организацията 
Общинската конференция у- 
твърждава личната отговор
ност на всеки член от тази 
организация и решава за 
тяхното членуване в Съюза 
на комунистите".

НЕЗАЧИТАНЕ НА ПАРИЙ- 
НИТЕ НОРМИ

Изхождайки от конкретни 
те обстоятелства, Общинска
та конференция разформира 
I орнолюбатската партийна 
организация, не с цел да за
глъхне партийният живот в 

но да се 
зделието и 

неотговорността и да се по
търсят начини и форми за 
възстановяване на партиен 
живот в духа на Програма
та, Статута на СЮК и зада
чите, произлизащи от Писмо 
то на другаря Тито и Изпъл 
нителното бюро на СЮК. Ра 
зпускането на тази органи
зация е последица на' проя
вените недоразумения и ес- 
нпфщггна сред една 
членовете, което през послед 
ните няколко години твърде

В статутарното решение 
на Общинската конференция 
на СКС Босилеград се каз
ва: „Когато цяла организа
ция не живее и не действу
ва съгласно Програмата и 
Статута на СЮК, Статута 

. на СКС и това решение, или 
когато не е в състояние да 
обезпечи основни условия за 
обществено - политическа и 
идейна акция, тя се разпус
ка. Решение за разпускане 
взима Общинската конфере
нция по предложение на об
щинския комитет. Това ре
шение може да се обжалва 
до ЦК на СКС, чието реше
ние е крайно ..."

В. В.

тоя голям район, 
сложи край на беГ. Ръжана Тъкмо в тази фаза са стиг 

нали работите около възоб
новяване на обществено - по 
литическата дейност на пар
тията в Горна Любата. На 
заседанието на Общинския 
комитет на СКС проведено 
на 12 януари т.г. бе доклад
вано, че отделна партийна 
комисия на общинско рав
нище е водила разговори с 
мнозинство от членовете на

ПРОШ - ПАРАВАН ЗА КРАЖБА?!
След дълготрайно щател

но следствие. Службата за 
вътрешни работи в Босиле
град успя да разсветли една 
твърде умело подготвена зло 
употреба в село Горна Ръжа 
на.

Още през средата на юни 
миналата година магазинерът 
Захари Йованчов съобщил 
на копетентните, че в сел
ския магазин в Горна Ръжа
на, собственост на земедел
ската кооперация от Горна 
Лисина, е станала взломна 
кражба.
При преглеждането е устанб 
вено. че в магазина недости- 
гат стоки и готови пари от 
30.000 динара. Обаче още от 
началото на следствието съ
ществували . съмнения, че 
не се касае за същински вз
лом.

С голям труд и упоритост 
органите на Службата за 
вътрешни работи установи
ли, че става въпрос за умело 
подготвена кражба и че има 
основание делото да е извър 
шил магазинерът Йованчов.

Счита се, че той е взел пари 
те, а след това извършил 
взлом, за да прикрие дело-Ь
то.

Следствието е в течение, 
а Йованчов е в затвора 
Окръжния съд във Враня.

на част от распуснатата организация. 
Разговаряно е с 28 от вкуп- 
ио 42-та члена. Останалите 
членове, с които комисията

В. В.

още нс е разговаряла, не се 
намират по домовете си или 
не са искали да се обадят. 
Членовете, с които е разго
варяла комисията, самокри- 
тическн са се отнесли към 
досегашната си работа и ак
тивността на организацията 
и имат правилно становище 
към решението за распуска- 
нс на организацията. Някои 
даже са искали това реше
ние да се допълни с някои 
съагеетвени данни за причи
ните. които са довели до пре 
кратяване на дейността 
Само един член, бившият се 
крегар на организацията, е 
заявил, че не е съгласен с ре 
щението на Общинската кон 
форепция.

Срещу грипа

Топли питиета срещу изпотяване
От грип не може да се заболее, ако 

се подобри отбранителната способност 
на организма. Освен с ваксинацията, ко
ято сигурно най-много допринася сре
щу грипа, можем да се борим и с дру
ги средства. Правилното затопляване 
през зимата, съответни жилищни усло
вия и храна, богата с витамини, са твър 
де важни фактори в борбата срещу 
зи болест. След работното време жела
телно е да се почива. Също така е необ
ходимо да се избягват разни тревоги и 
нервни напрежения. Тъй както грипът 
принадлежи към болестите, които 
пренасят чрез дихателните 
слюнката, не трябва да се живее в зат
ворени и слабо проветрими помещения- 
С излизането на

Трябва да пием топли напитки за 
да се потим изобилно. Чрез потенето от 
организма се отстраняват токсините. На 
чаевете обаче не трябва да се добавя 
алкохол, защото той вреди на черния 
дроб, който иначе успешно неутрализи
ра всички токсини в организма. Освен 
това, алкохолът лошо влияе и на лига
вицата на стомаха, особено заедно със 
салицилния препарат ацисал. Поради то 
в а може да дойде до нередовност 
храносмилателната система: повръщане 
и подобно.

Без лекарски рецепт не би трябвало 
да сс употребяват антибиотици. През 
първите дни на заболяване от грип те 
нямат никакво въздействие, не са ефи
касни и затрудняват черния дроб и бъ
бреците. Лекарят е единствено мерито- 
рен да каже, да ли болният трябва да 
взима антибиотици или

Гърлото и носът

й.

та-

в
Общинският 

СКС
побърза с

комитет на 
решение да се 
провеждането на 

планираните разговори и тая 
дейност час по-скоро да пои 
ключи, за да може да се фо
ш1Тп“ЯЛОСТНО предложе шк, за Оощинската .конфе- 
ренция. Последната ще об-
нм^гАа ТОЯ ВЪПР°С «а заседанието си, което 
де през февруари.

взесе
органи и

чист въздух, система
тично изложение на организма на 
усъвършенствува се механизма, 
регулира телесната температура, 
шава се имунитетът и намалява 
леността да се разболи от простуда.

студ
който
пови-

възмо- не.
са първите места, 

които вирусът на грипа посещава и на
пада. Затова всяка сутрин със слана во
да тряова да се изплаква лигавицата на 
носа и гърлото. Достатъчно е кафена 
лъжичка сол за една чаша вода. Така
ва вода във вид на капки 
употребява и за носа.

Без особени

ще се прове-
когато все пак грипа се появи, 

всеки от нас като първо средство сое-
бпУсбе°ЛоебС™ употРебява ацисал. По-до- рс е ооаче да не се бърза с употоеба-
този3 ГЬЛ какт° лекаР«вата отвид снижават повишената темп*» 
ратура и с това намаляват отбраната от 
вируса, а вирусът на грипа не поднася
много внс°ка телтература. Преди 
посъветваме с лекар, не трябва 
маме това

шт™аШНИТе Усилия на Об 
ството^ия комитет и мнозин- 

членовете на разпус
натата партийна организа- 
Шя в Горна Любата дават 

надежда, че кризата ще се 
преодолее и ще се 
ви партийният живот 
част' на комуната.

може да се

причини не трябва да 
се излиза от къщи. Излизането на сту
ден и остър зимен въздух не унищожа- 
ва. но „консервира” вирусите, които се 
развиват по-късно, в топла

възстано-да се 
да взи- в таясреда.

лекарство.
А-р в. й. Ст. Ст.
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Дотраяли мостове на 

Бранковска рекаЕлектрификацията, изграждането на водопро 
&О.ДН, поправката на пътища, построяването на здра 
вна. станция и пр., са най-важните комунални проб
леми, за чтгето разрешаване са необходими добре 
организирани акции на населението от целия район 
и общината. Това беше изтъкнато дозер с компресора пробива 

пьт от Бреснички мост пред 
Зърлявище до село Зли дол.

Направени, са и много по
ложителни неща, които зна 
чителна облекчават положе
нието на хората от тоя изо
станал район. През селата 
Бранковци, Рибарци и Рика- 
чево ежедневно три пъти ми 
нава автобус, провеждат се 
акции за дЪвеждане на вода 
но домовете, местната канце 

и лария работи редовно и пр. 
Стопаните от тоя район са 

пряко заинтересовани за пов 
дпгане на изкуствени лива
ди, понеже местностите са 
много нападнати от ерозия
та, а събирането на листник 
за прехрана на добитъка е 
напълно забранено.

Накрая бс посочено, че с 
местното самооблагане в па
ри и работна сила могат да 
се решат за няколко години 
много от посочените кому
на.*» ни обекти.

България водеха ожесточени 
боеве с българска фашистка 
войска.

Беше изтъкнато, че през 
последните няколко години 
в района са забравени много 
комунални -проблеми. Теле- 
пият мост на Бранковска ре 
ка с на рухване. Той е дос
та висок и дълъг 26 метра и 
минаването през него е мно
го рисковано, особено за ма 
лкитс ученици Също така в 
много лошо състояние е 
дървеният мост в село Ри
барци. Мостът е построен 
преди 25 години, гредите са 
изгнили и всеки момент мо
же да случи нещастие. На
селението от тези села е бед
но, а работоспособните жи
тели ги напускат и малцина 
са останали, които могат да 
сс заемат с изграждането на 
тия. обекти.

И селските и междусел- 
ски пътища в тоя район са 
в много лошо състояние. По 
насгоящем общинският бул-

На 19 този месец в село 
Бранковци бе проведено от
четно - изборно събрание на 
организацията ма Съюза на 
бойците ог НОБ от района. 
Бяха обсъдени проблемите, с 
които се среща в своята ра- 

проекта. и разговорите, кои- бота тази организация. Ня- 
то трябва да се проведат с 
всички заинтересовани и 
задължени за това.

на заседанието на 
ръководствата на Социалистическия съюз от района 
на Горна Лисина, проведено на 20 януари т.г.

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА - 
ДЪЛГОСРОЧНА ЗАДАЧА кои членове от организация

та живеят в твърде лоши ма 
тсриални условия, докато ия 
ма законно основание да им 
се помогне чрез постоянна 
и сигурна парична помощ. 
Но все пак организацията 
не трябва да забравя своите 
членове.и трябва постоянно 
да се бори да се води пове
че сметка за тях.

Членовете единодушно по
дкрепиха акцията за изграж 
дане на дома—паметник 
Кумровец, как то и акцията 
на общинската борческа ор
ганизация за повдигане 
паметник-чешма на Църноок, 
където на 6 май 1944 година 
партизанските части от Ма
кедония, Сърбия и Косово и

От четирите села на райо
на, през който минава дале
копроводът Върла 3 — Бо
силеград, нито едно не е ус
пяло да получи ток от тоя 
мощен източник, защото то 
ва не би било възможно без 
построяването на скъпи тра- 
фопостове. Обаче население
то от Горна Лисина и Долна 
Ръжана не чакало дълго, но 
със собствени сили и сред
ства се свързало с мрежата 
на Топли Дол, така че днес 
цяла Долна Ръжана и голя
ма част от Горна Лисина и- 
мат^гок. Но това решение е 
временно, понеже се касае 
за „дива” импровизирана е- 
л е ктрификаци я •

С АМБУЛАТОРИЯТА ВЪРВИ 
ТРУДНО

От есента на миналата го
дина в Горна Лисина започ
на построяване на нова сгра 
да за здравна станция. Спо
ред поректа обектът ще 
струва 170.000 динара и тря
бва да бъде готов през тази 
година. Но оказало се, че 
проектът е нереален и сгра
дата ще струва много пове
че. Освен това, явили са се 
и някои други нередовности. 
Построяването на сградата е 
доверено на частен майстор, 
което е в разрез със законо 
предписанията. Банката е 
спряла изплащането на всич 
кн сметки. Поради това ра
ботата едва ли не е спряла. 
Допълнително е намерено 
едно предприятие, което ще 
поеме работите около довър 
шванс на амбулаторията, 
което ще увеличи планирани 
тс разходи.

Беше изтъкнато, чс местни 
те общности са готови да 
подпомогнат с финансови 
средства и работна сила да 
изгради тоя важен обект на 
време и както трябва. Та
зи акция може да се прове
де чрез организацията на 
ССРН. Да отбележим, чс на 
заседанието не присъствува- 
ше пито един член от ръко
водството па горнолисинска 
та местна общност за да да
де необходимите пояснения 
във връзка с тоя проблем.

Председателят . и подпред
седателят
нферемция »а 
леград, Цонс Тодоров и Пен

В

на

Ст. Евтимов

Статистика
— Без ясна ориентировка 

и добре организирана акция 
от общинската скупщина до 
местните общности и отдел- 

елек- Колко население има Югославиянита домакинства, от 
трификацията няма нищо да 
бъде —■ каза агрономът Бра- 
нко Младенов, директор на 
горнолисинската земеделска 
кооперация. — Преди всич
ко, трябва да ни бъде ясно, 
откъде ще се вземе ток — 
от Босилеград. Божица или 
от мина „Благодат”. Това ще 
се знае, когато бъде изгот
вен общ проект за всички ра 
йони и села. Така се 
водят безкрайни дискусии и 
храни надежда, че 
„висша сила" ще ни реши 
проблема. Тоя проблем 
кова е наболял, че не е вече 
икономически, но е станал и

яди, в Хърватско 626 хил
яди, в Македония —■ 46
хиляди. Над 3,5 милиона 
хървати живеят на терито 
рията на своята републи
ка. В Босна и Херцегови
на живеят над 770 хиляди 
хървати, а значително по 
малко в останалите репуб 
лики, с изключение на 
Сърбия, където има към 
185 хиляди хървати.

ци — 3.033, роми-цигани 
— 78.485 (0,4 на сто), ру
си — 7.427, украинци — 
13.972, власи — 21.990 и 
други — 21.722.

НАЦИОНАЛНО не са 
се изяснили според член 
41 от Конституцията на 
СФРЮ — 32.774 жители 
или 0,2 на сто. Като юго- 
славяни са се изяснили — 
273.077 жители или 1,3 на 
сто, докато в смисъл на ре 
гионалиа принадлежност 
са сс изяснили 15.002 жи
тели.

СПОРЕД окончателни
те 'резултати от преброява 
нето, на 31 март 1971 го
дина Югославия е имала 
20.522.972 жители. От тях 
черногорци —• 508.843 (2,5 
на сто), хървати - 4.526.782 
(22,1 на сто), македонци 
—• 1.194.784 (5,8 на сто), 
мюсюлмани в смисъл иа 

1.482.430

само

някаква

народност 
(8,4 иа сто), словенци — 
1.678.032 (8,2 на ето), сър
би — 8.143.148 (39,7 на

тол-

Словенците и македон
ците почти компактно жи 
всят в своите републики. 
От 508те хиляди Черногор 
ци, 125 хиляди живеят в 
СР Сърбия. Най-голямата 
част от мюсюлманите жи 
все в Босна и Херцегови
на —- 1.482.430, в Сърбия 
154 хиляди и 70 хиляди в 
Черна Гора. Албанците 
живеят в СР Сърбия <984 
хиляди) и СР Македония 
нещо. по-малко от 280 хил 
яди.

политически.
сто), албанци — 1.309.623 
(6,4 на сто), българи —
58.627 (0,3 па сто), чехи —
24.620 (0,1 на сто)', итали
анци — 21,791 (0,1 на сто), 
унгарци — 477.374 (2,3 на 
СТО) румъии - 58.570 . ТО В централната част -
^3 „а сто), русжги - 4,7 милиона, цъв Вошзоди-
24.640 (0,1 на сто), слова
ци — 83.656 (0,4 на сто),

— 127.920 (0,6 на

Всички са съгласни, чс 
за електрифика-проблемът

на Босилеградско тряцията
бва отново да се преизпита 

кое-
па Общинската ко 

ССРН в Боси НАД 6 МИЛИОНА сър 
би живеят в СР Сърбия и

на общинско равнище, 
то непременно трябва да до- 

дт.лгосрочна акция,веде до 
в която предварително ще 

ще продължи
ко Найденов, дадоха извест 

пояснения във връзка с 
поставените въпроси и под
чертаха ролята, задачите и 

на организация-

се знае колко
тя, кой ог заинтересованите

средства ще участ

ни на малко повече от един 
милион, а на Косово 
228 хиляди. В Боона и Хер 
цеговина живеят 1,4 мили 
ома сърби/в Черна Гора 
нещо по-малко от 40 хил-

с колко
вува (отделните домакинст^ значението

та на
юз в провеждането 
палците акции.

турци
сто), австрийци — 852, гър 
ци— 1.564, евреи —4.811, 
германци — 12.785, поля-

съ-Сопиалистическияместните общности, 
щинската скупщина, електро 
стопанските предприятия, ре 
публиканските органи). А 
всичко това ще бъде ясно ог

ва, на кому

Ст. Ст. Строят* 7
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15 години от смъртта на Илия Бешков

Двайсет 

стихотворе
ния и един 

безсмъртен 

подвиг

Творецът на здрав човешки хумор
със същата жертвеност, с ко 
ято героят отива срещу вра
га, защото между мене и обе 
кта няма трето лице, няма 
щит. Така сме вървели ние".

Три десетилетия Бешков 
воюва срещу Чанков и фа
шизма в България, вмъкна 
се в интимния бит на хора
та, смеха издигна като сред
ство на изкуството, създаде 
здрав човешки хумор.- Той 
беше силен противник на ди
настията, нечовечността, на 
лошите черти у човека и с 
дълбок художествен усет ос
тави дълбок печат на своето 
време.

познава друг свят, запознава 
полицията и почувствува те
рора на фашистите по-отбли 
зо. През 1944 година отново 
идва в Художествената ака
демия — като професор. Той 
учеше студентите да разби
рат „рисунката като проб
лем", и „линията като миро
глед".

Бешков каза: „Карикату
ристът пролива нещо. Ако не 
кръв, то съобразно специфи
ката на тая творческа дей
ност пролива нещо, което е 
съответно и равноценно с 
кръвта. Кръвта, която проли 
ва карикатуристът, не е чер
вена, но е изцедена от нер
вите, от мозъка и е пролята

(125-годшпнината от рождението 
на великия български поет и рево

люционер Христо Ботев)
Преди 125 години в мал

кия подбалкански градец Ка 
лофер се е родил един 
най-великите синове на бъл

печата своите огнени 
тйи и фейлетони, активно у- 
частвува в политическия жи 
вот и революционно дело на 
българската емиграция, ста
ва водач на привържениците 
на революционните действия 
в Българския революционен 
централен комитет.

Особено бурна е 1875 годи 
на, когато Ботев печели ед
на голяма политическа бит
ка. Оглавяваната от него гру 
па взема връх в общото съб
рание на БРЦК и то, окура
жено от победния ход на въ
станието в Босна и Херцего
вина, решава да обяви въ
стание и в България.
' Въстанието - известно в ки и илюстрации са доку- 
българската история под и- ме,,т на ел‘ю вРеме- ТРИ А*- 
мето Старозагорско — не_ус- 
пява. Не успява и Априлско
то въстание
ствена епопея, когато българ 
ският народ след 500-годиш- 
но иго с голи ръце и чере
шови топчета се надига през 
пролета 1876 година срещу 
вековната Отоманска импе
рия.,

Б. Николов
■Ду •от

гарския народ — поетът-ре
волюционер Христо Ботев. 
Съвсем кратък — житейски
ят му път започва и свър
шва между две революции. 
Роден е на 6 януари 1848 го
дина — годината, когато в 
Европа пламва Февруарска
та революция, а загива на 3 
юни 1876 година, когато в 
България бива разгромено 
Априлско въстание.

Кратките 28 години от жи 
вота на Ботев проблясват ка 
то мълния в робската съдба 
на българския народ. Петна
йсетгодишен — през 186 го
дина той отива в Русия — 
да учи. В Одеса, във втора 
руска гимназия изучава рус- 
ски език и литература, а 
там се запознава с произве
денията на руските писате
ли — революционни демок
рати и социалисти-утопис- 
ти. Влиза в първи контакти 
с руските революционери. 
Пише и първите си стихове.

Само след две години мла
дият Ботев напуска гимнази 
ята. И започва неговият бу
рен, изпълнен с несгоди и 
превратности живот: препо
давател на частни уроци, у- 
чител в село Задунаевка, до 
като в началото на 1867 го
дина се завръща в поробена 
България. В родния Калофер 
Христо Ботев става учител 
— по-точно замества болния 
си баща, известният българ
ски просветен деец даскал 
Ботю Петков.

Мирните занимания на про 
светител обаче не траят дъл
го. На празника 
ските просветители Кирил и 
Методий — на 11 май съща
та тази 1867 година младият 
учител казва такива смели 
думи за свободата и против 
робството, че за да не бъде 
арестуван напуска България. 
Тръгва за Русия — пак да 
учи. Но на път за Одеса, Хри 
сто Ботев остава в Румъния 
и тук се решава по-нататъш 
ната му съдба: свързва се с 
българската емиграция 
отдава на революционна дей 
ност.

Букурещкият период от 
живота на Христо Ботев е 
изпълнен с

ешков знаят у нас, такаБ както в България знаят
Пиер. Тяхното изкуст

во, което мина границите на
България и Югославия, ги
приобщи към майсторите на
световното изкуство.

Петнадесет години вече
не е междуИлия Бешков

живите, но неговите карика
тури, рисунки още живеят.
Неговите политически кари-'
катури, сатиристични рисун-

сетилетия Бешков беше сред
своя народ. Неговите герои:
селяни, попове, пътници въвоная величе- влака, еснафи говорят за то
ва време.

Роден в с. Долни Дъбник, 
Плевенско, през 1921 година
мина прага на Художестве
ната академия. Живя всред 
своя народ. През 1924 година
попада в затвора, обвинен

Новият революционен ко
митет в Гюргево решава да 
изпрати помощ на априлци. 
Христо Ботев организира че 
тата и става нейн войвода. 
На 5 май 1876 г. той печата 
първия брой от новия си ве
стник „Нова България'' и ня
колко дни по-късно тръгва с 
четата към поробена Бълга
рия.

за участие в атенатата в чер 
квата „Св. Неделя”. Там за-

Александър Круге (ГФР) над изучаваните лица
рилизация запазваше ефек
та си и след продължителен 
период от време. Наблюдава 
щите опита бяха 
в коридорите на няколко ме 
тра от вратата на килията. 
Общо взето, те се държаха 
спокойно. Бяха получили у- 
казания да разговарят 
шепнешком, а един от

ЕДИН ЛЮБОВЕН 

ЕКСПЕРИМЕНТ
На 17 май въстаниците це

луват родния бряг и се ус
тремяват към Стара 
на — хайдушкия стар' бал- 
кан, закрилник на всички 
бунтовни синове на българ
ския народ. По пътя си че
тата оставя кървава диря — 
тя води непрекъснати сраже
ния. И на 18 май, горе в Бал
кана, идва краят 
куршум пронизва вдъхнове
ното чело на войводата— 
поет.

Христо Ботев загива мно
го млад — едва 28-годишен. 
Той остави само 
стихотворения и един без
смъртен пример. Примерът 
на кръвната връзка между 
литературното творчество и 
живота на народа. И едно
то, и другото в мащаби, ко
ито надхвърлят национални
те граници на един народ.

настанени
плани-

КАТО НАЙ-ЕВТИНО сред
ство за масова стерилизация 
в лагерите през 1943 година 
се оказа облъчването

самона славян- приятна поради обстоятелст
вото, че високопоставените 
гости на лагера бяха изяви

ла наблюдават 
експеримента. За да ускори 
протичането на опита, 
ният лекар и

следеше развоя на събитие
то във вътрешното помеще
ние. По този начин двамата 
затворника трябваше 
оият

с рен-
гтенови лъчи. Съмнително 
беше обаче дали така полу
чената безплодност има тра
ен характер. Затова събрах
ме- заедно един мъжки и е- 
дин женски затворник, 
да се проведе нужният екс
перимент. Предвиденото за 
целта помещение бе по-голя- 
мо от обикновените килии и 
бе застлано с килими на ла
герното ръководство. Все 
пак очакванията затворници 
те да осъществят 
в сватбено

ли желание
— вражи

да до- 
илюзията, че са съвсемлагер 

ръководител 
на експеримента нареди да 
свалят дрехите на двамата 
затворника 

Може би

сами.

Въпреки всичко'в килията
й?глааспьпваше еР°т‘мна ВЪЗоуда. Отговорните лица 
че почти бяха на мнение, че 
е трябвало да

за
двадесет опитните„ лица

се срамуваха едно от друго ? 
Не може

ве
да се каже, 

опитните лица се срамуваха 
Дори и без 
наха в предишното 
жение и даваха 
спят.

че
малко помещение. СамитеПо- 
пигни лица бяха 
много внимателно, 
данните в досиетата 
телен*““ Аа проявят значи-
кГмеИд|Р°ТИЧеН ИНТеРеС САИН

и се
дрехи, те оста- подбрани 

Според 
им те

си поло- 
вид, сякаштози опит 

украсената имтрескава и мно
гостранна дейност. Той изда 
ва вестници, пише стихове.

килия, останаха 
Може би — Трябва малко 

разоудим — 
телят на опита 
ко бе донесен 
фон.

напразни, 
затворниците 

знаеха за извършената 
тях етери,шзация?

Това трудно

С поезията си белязана от 
гения на един творец, дости
гнал такова

Аа ги по
каза ръководи- 

и след мал- 
един грамо-

Откъде се правеше 
заключение ?

над
съвършенство, 

когато всеки стих е зов за 
борба, проникновение и про
рочество и отразява една ог
ромна обич към цялото чо
вечество — той внесе най- 
значителният вклад на бъл
гарската нация в световната 
литература. А с подвига си 
— стана символ на българ
ските поколения за най-вис- 
ша саможертва в името на 
народа и свободата му.

това
може да се 

предположи. Двамата 
рника затво-

седнаха в различни 
ъгли на помещението, пок
рито с дъсчен под и застла
но с килими. През кръглото 
прозорче, служещо за наб
людение, не можеше да се 
разбере дали двамата бяха 
приказвали нещо, след като 
ги въведохме в килията. Във 
всеки случай те не водеха 
никакви разговори. Тази 
хна пасивност бе особено не

Затворничката Й., 
на областенПрез наблюдателното про

зорче можа да се види че в 
началото и двамата реагира 
ха на музиката. Но след ма 
лко те отново изпаднаха в 
своето апатично състояние
те линя бЕ“е Важно опитни- те лица най-после да започ
нат с експеримента, защото 
само така можехме със 
гурност да установим 
незабелязано

дъщеря 
съветник в Бра- 

уншвайг, родена в 1915 
следователно в момента 
ло двадесет и осем годишна, 
омъжена за ариец, след 
турата следвала

г..
око

ма
йстория на 

долносаксон- 
я познавали 

от мъжко-

изкуството 
ския. гардец Г. 
като неразделна 
то опитно лице, някой си П.,

В
си- 

дали 
извършената

М. Стоянов Тя-
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«исиии?п1гНА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 

УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ
УЧЕБНАТА 1972/73 ГОДИНА

ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ 
учебната 1972 73 година 
върши. Успехът в г 
училище „Моша Пияде" 
га е по-добър,

НА
нс се различавана много от ми
налогодишния. Именно 45°/о 
от учениците са

напълно доволен, понеже око 
ло 30% от

за-
основното учениците имат 

три и повече слаби бележ-завършили 
с поло

жителен успех. От общо 292 
ученика отличен 
показали 15, много добър 37, 
а добър успех 70

се-
отколкото 

през същия период на мина
лата година.

първото полугодие ки.
Между класовете, най-до

бър успех е показал Н-в 
клас, в който почти 70% от 
учениците са без слаби бе-

успех саС отличен успех са завър
шили полугодието 200, а с 
много добър 261 ученика. Та 
ка от 1043 ученика всеки 
ти е отличник, а много до
бър всеки четвърти ученик.

На полугодието 
година, успехът в 
класове е бил 3,71, а в горни
те 2,87 или общо 3,28. Тази 
учебна година успехът в дол 
ните класове е 3,74 в горни
те — 3,00, а общият 
3,37.

ученика.
Значително е 

броят на
лежки, а най слаб с 1-а клас, 
в който само 27% от

пе- увеличен 
учениците, които 

са показали отличен и 
го добър успех, докато 
чнтелио е намален броят 
учениците със задоволяващ 
успех. Също така и броят

учени
ците нямат слаби бележки.мно-миналата

долните Що се касае до успеха позна-
отделните предмети пай-м по- 
го слаби бележки има по би 
ология, физика и сърбохър
ватски в първите и вторите 
класове,

на

на
учениците с шест и повече 
слаби бележки еуспех е по математика в 

третите класове и по мате
матика и география в четвър 
тпте класове.

намален
Най-добър успех е показал 

П-З клас, чиято средна оцен
ка възлиза на 3,91, а най-слаб 
1-3 и Ш-З клас, със средна 
оценка 3,52.

повече от една трета.
Въпреки относително доб- 

р11я успех, колективът не е А. Д.

От горните класове, най- 
добър е У1-4 клас'със средна 
та бележка 3,64, докато най 
слаб е УШ-2 клас, със сре
дна бележка 2,71.
. С положителен успех полу 

- годието са завършили 793 
ученика а, със незадоволя- 
ващ 250.

Горна Лисина

Незадоволителен успех 68. Отрицателен успех са по
казали: 74 ученика, от кои
то някои имат и по пет 
повече слаби бележки.

вестни родители, в край 
сметка, са „помогнали” успе ! 
хът да не е на завидно рав-, 
иище.

на

и-УСПЕХЪТ на учениците в го, някои пътуват дневно по 
10—15 километра. Ако към то 
ва добавим и липсата на ня
кои необходими учебници и 
учебни помагала и пособия 
—■ тогава не е могло да се 
очаква добър успех. И несъ-

основното училище в Горна 
Лисина 60В долните класове от 

ученика — 14 са отличници, 
16 много добри, 12 добри, за
доволителен успех са показа 
ли 6. Общо 48 имат положи
телен успех, а слаби бележ
ки имат 12 ученика.

В горните класове, където 
има пет паралелки, от 142 у- 
ченика — отличен успех и- 
мат 5, много добър 9, добър 
35, задоволителен 19, или об
що с положителен успех —

В ГИМНАЗИЯТА 
ЛАНИ

КАТО Както се вижда, успехът в 
долните класове е по-добър.

е незадоволителен. 
Причините^ за това. са пре
димно обективни. На първоЩо се касае до успеха на

-—учениците__от_гимназията^ място мнозина ученици
„Йосип Броз — Тито”, той ~ бтсъствували прекалено мно

За отличен успех и приме
рно поведение учителският 
съвет похвали следните уче
ници: Мирка Богданова, и 
Севетка Стаменова от шести 
клас, Станко Станков, Свет
лана Стоянова и Светлана 
Станчева от пети клас.

са

роден през 1900 година, без 
определена професия. Зара
ди П., затворничката Й. се 
разделила със спасявящия я 
съпруг, последвала любовни
ка си в Прага, а по-късно и 
в Париж. През 1938 година 
нашите органи успели да за
държат П. на територията 
на Райха. Няколко дни по- 
късно на територията на рай 
ха се появила Й., която тър
села П., и също била задър- 

В затвора, а след това 
и в лагера, двамата 
пъти правили опит да се сре 
щнат. С това се обяснява и 
нашето разочарование — 
сега най-после имаха възмо
жност да се съберат, а ето

Може би затворниците се 
опасяваха от свободомислие 
то, на което се виждаха из
ложени? Може би мислеха, 
че това е някакъв изпит в 
който трябва да докажат 
своята моралност? А може 
би нещастието в лагера се 
изправяше помежду тях ка
то висока стена?

Може би им беше извест
но, че в случай на забреме
няване телата и на двамата 
щяха да бъдат разрязани и 
подложени на изследване?

Не можеше да се допусне, 
че опитните лица 
или дори предполагаха това. 
Те бяха получили ог управ
лението на лагера многокра
тни уверения, че животът 

ще бъде запазен. Моето 
мнение е, че те просто не ис 
каха да се съберат. Така за 
разочарование на специално 
пристигналия за целта обер- 
групсифюрср А. Цербст 
неговите придружители опи- 
тът не можа да сс проведе, 
тъй като никакви средства, 
дори насилствените, не довс 
доха до нужния резултат. 
Ние притискахме телата им 
едно в друго, държахме ги в 
плътна близост, като посте
пенно ги загрявахме, разтри 
вахме ги със спирт, а също 

дадохме да пият алко
хол — червено вино с яйца. 
Освен това им дадохме ме
со и шампанско, коригирах-

Мога да гарантирам, че 
всичко беше опитано. Сред 
нас имаше един обершарфю- 
ред, който разбираше от те
зи работи. Той последовател 
но изпроба всичко, което в 
други случаи действува с аб 
солютна сигурност. В края 
на краищата ние не можех
ме сами да влезем н да опи
таме щастието си — това би 
било омърсяваме на расата.
Така мито едно от изпробва 
пито средства не можа да 
предизвика възбуда.

Ние самите бяхме ли въз
будени?

Във всеки случай повече, 
отколкото двамата в поме
щението, поне така изглеж
даше. От друга страна, това 
би трябвало , да пи бъде за
бранено. Затова аз мисля, че 
по бяхме възбудени, а по- 
скоро раздразнени от това, 
чо ишцо не ставаше.

Искаш ли е любов да тн 
принадлежа,

при мене тази нощ ела!

Просто* не осъществуваше 
възможност да сс докарат 
опитните лица до някаква 
определена реакция и така 
експериментът бе прекъснат, 
без да се стигне до някакъв 
резултат. По-късио той бе 
проведен отново с други за
творници.

Какво сс случи с двете о- В пенсия отиде с 35 прослу- 
питни лица?

Двете вироглави опитни 
лица бяха разстреляни.

Не означаваше ли всичко 
това, че при определена сте

па нещастие любов вече 
може да се прави?

Р. Каранфилов

Пенсиониран в своето село
зия във Враня, а Учителскн- 
инстнтут в Неготин през 
1936 година. Учнтелствувал 
първо в село Сливово край 
Урошсвац, сетне в Бунуша, 
и други .места, а от 1945 го
дина сс настанява на работа 
в основното училище в Гор 
на Лисина, където работи до 
пенсия. От 1945 до 1952 годи
на беше директор на учили
щето, а след това записа на 
ВПШ в Белград, което за
върши с успех през 1952 го
дина.

Александър Иванов е тих 
и скромен, но трудолюбив 
преподавател. Бащински^ се 
отнасяше към учениците, 
внимателен и нскрен с коле
гите си.

Александър Иванов, препо 
давател по химия в основно
то училище в Горна Лисина

жана.
много

знаеха

че не желаеха.
А може би опитните лица 

проявяваха непокорство? 
Общо взето, те бяха послу 

че не бих казал,

им

шни, така 
че проявяваха непокорство.

Може би затворниците не 
бяха добре нахранени?

и па

започне ек 
опитните лица 
особено добра

Дълго преди да 
спериментът, 
получаваха 
храна. Сега те стояха вече 

едно и също по- 
без да се установи 

опит за сбли- 
им да пият

два дни в
мещение, 
какъвто и да е 
жение. Дадохме 
разбит белтък от яйца и з 
ворниците жадно го погълна
ха. Тогава обершарфюрерът
Вилхем нареди да ги облеят 
с градинските маркучи, вед
нага след това ги вкарахм 
обратно, треперещи, в пок
ритото с дървен под помен; 
ние, но дори нуждата от т 

можа да ги накара

Д. Иванов

от Нова година о пенсионер.им

жени години. Извел е на път няколко по 
коления и това е най-голя- 
мата му награда.

Иванов е роден през 1912 
година в Горна Лисича. Осг 
новио училище завършил в 
родното си село, прогимна-

осветлението, но нищо не 
очакваната възбу-

мс
доведе до
да. пей— Може би не бяхме опи- 

всичко?
Райко Каранфиловнеплина не 

да се съберат.
тали
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КУРС ЗА ПИОНЕРСКИ 

ИНСТРУКТОРИ
В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ 

УСПЕХЪТ Е ДОБЪР СФРЮ и политиката на не
обвързаните", „Решенията на 
Третата конференция 
СЮК", „За политическото по 
ложение у нас", Пионерски 
■игри в учебната стая" и дру
ги.

Лектори бяха: Любен Ар- 
сов, Стойне Иванов, Влади
мир Михайлов и Борис Кос
тадинов, който ведно е и ръ
ководил на курса.

След Третата конференция 
на СЮК в дейността па Съю 

младежта в Босилеград 
място заема рабо

накато се организират допълни 
телии часове, а ще се подо
бри. и работата на кръжоци- 

‘ те и секциите.

за на
ско видно 
гага с пионерите.

Общинската конференция 
СЮМ неотдавна органи

зира двудневен семинар за 
пионерски инструктори. Кур 
са слушаха младежи — уче
ници от гимназията „Иван 
Караиванов" в Босилеград, 
които и предварително са 
работили в пионерската ор
ганизация-

На курса пионерските ин
структори подробно се запо
знаха с конституционните 
начала на Съюза на пионери

УЧЕНИЦИТЕ от основното училище „Геор
ги Димитров" в Босилеград първото полугодие на 
тази учебна година завършиха с положителен успех. 
От 656 ученика в нисшите и висшите класове на учи 
лището, 429 са без слаби бележки. От тях 99 са от- 

167 са постигнали много добър успех;

паОЧАКВА СЕ ПОМОЩ ОТ 
РОДИТЕЛИТЕ

личници,
227 имат слаби бележки, от които 106 по три и по
вече предмети. Най-добър успех имат учениците ог

Успехът па учениците от 
едното и от другото учили
ще бяха обсъдени обстойно 
I щ род| ггелско-учителската 
среща, която се състоя в 
края на дишалата седмица. 
Разговор е воден и между 
класовите ръководители и 
ученическите родители. По
отделно всеки родител е 
имал възможност да сс за
познае с успеха, поведение
то и опущенията на своя у че 
шие.

• Това нещо също може да 
бъде от голяма полза за по
добряване на успеха. Защото 
и родителите в образовател
но-възпитателния процес на 
своите ученици имат голям<6 
значение.

Шестнадесет курсисти ще 
получат удостоверени я, че 
са подготвени за работа в 
пионерските 
През второто полугодие на 
тази учебна година по два 
часа месечно ще работят с 
пионерите. Всеки инструк
тор вече е подучил задълже
ние да работи в по една па-

първи клас със средна бележка 3,45. От горните кла-' 
сове засега най-добри са учениците от шести клас 
със средна бележка от 3,05.

организации.

те на Югославия. Те също та 
ка обработиха теми, 
сетне ще бъдат разгледани в 
пионерските общности. Ста-

коитоУчителският съвет е дово
лен от общия успех, но счи
та, чс през второто полуго
дие с по-дейна работа на сек 
циите и кръжоците, успехът 
може се подобри. Това, как- 
то и превземането и на дру
ги/ мерки дава надежди, че 
на края па учебната година 
успехът ще бъде сравнително 
по-добър от сегашния.

В ГИМНАЗИЯТА — СЛАБО

с повлияла 
работа от страна на учени
ците и слабата им заинтере
сованост по отделни предме-

педостатъчната

ва въпрос за следните теми: 
„Тито, борец за мир и на
предък на човечеството".

ралелка, заедно с класовите 
ръководители.ти.

Учителският колектив счи
та, че критериите в оценява
нето на учениците са били 
реални.

Отговорните в гимназията 
са на мнение, че във второ
то полугодие успеха сравни
телно ще се подобри. За та
зи Цел още в първите дни 
след зимната ваканция ще 

на се засили извънучилищната 
дейност. Специално ще се 
работи със слабите ученици

В. В.

Студентите и материалното им
Да добавим, че на тази 

среща директора на гимна
зията Любен Арсов изнесе 
сказка па тема: „Участието 
на родителите и преподава
телите във възпитанието на 
учениците".

състояние
След обстоен анализ, учи

телският колектив в босиле 
градската гимназия заклю
чи, че успеха на учениците 
през първото полугодие 
тази учебна година не задо
волява. От общо 320 ученика 
в четирите класа на гимна
зията само 94 са без слаби 
бележки, или: само 29 на сто 
имат положителен успех./Ме 
жду тях само осмина са от
личници. Фактически, сега в 
гимназията, само всеки тре
ти -ученик е без слаби беле
жки. Обаче 153 ученика имат 
повече от три слаби, което 
е твърде поразително, въпре 
кн че до края на учебната 
голина остава още едно по
лугодие.

Една от обективните 
чини за слабия успех е, 
през първото полуголи е п-ш. 
назията е работила в едни и 
същи помещения с основно
то училище. По такъв начин 
е била лишена от ползване 
на кабинетно обучение. Оба 
че върху успеха доста много

КРЕДИТИ ЗА
БОСИАЕГРДДСКИТЕ
СТУДЕНТИ

Б. К. — В. В.

Горна Лисина

ПРОГРАМА ЗА РОДИТЕЛИТЕ В тази учебна година 66 
студенти от босилеградска- 
община, намиращи се" на 
различни полувисши и вис
ши учебни заведения, полз
ват кредити от Републикан
ския студентски фонд. Об
що, за десет месеца в тази 
година, от тоя фонд те ще 
ползват 330.000 динара.

Боснлеградските студенти

ходи на семействата на. сту
дентите. Това е -сравнително 
добра помощ на бедните, но 
добри студенти.

За отбелязване е, че боси- 
леградска община 
учебна година 
участие, тоест партиципация 
в Републиканския 
ски фонд от само 33.000 ди
нара. Това е само 10 
от средствата, 
ват боснлеградските студе.н-

ПО СЛУЧАЙ привършване 
на първото полугодие на уче 
бната 1972/73 година, учени
ците и преподавателите в 
Горна Лисина подготвиха ск
ромна програма за родители 
те. В програмата участвува
ха ученици от долните и гор 
ните класове 
театралната фолклорната, ли 
тературната и декламатор- 
ската секция под ръковод

ството на преподавателите 
Борка Лазарева, Драгана Йо 
вева, Иван Георгиев и Слав
чо Пенков.

за тази
е заплатилапри-

чс Програмата бе разнообра
зна и добре подготвена. Зри 
телите останаха твърде до
волни. След програмата 
преподавателите съобщиха 
успеха на учениците за пър
вото полугодие.

студен-

на сто 
които полз-значи получават от 400 до 

600 динара на месеца, 
е определено

членове на
което 

в зависимост 
от кадастралните и други до

ти.Р. К. В. в.

Босилеград

ЧЕСТВУВЛН ДЕНЯ 

НА ШОФЬОРА
И тази година Деня на шофьора — 

ари в Босилеград бе отбележен
15 яну- 

на тържествен на
чин. 86 професионални и шофьори — любители при 
съствуваха на устроеното тържество. За 
на Деня на шофьора доклад изнесе Цветан Бори
сов, директор на транспортното предприятие. След 
това ое организирана вечеря и лотария в стойност 
от 200.000 стари динара, 
ли стопанските

значението

които 
организации.

средства са осигури-

На тържеството бе дадено предложение в Бо
силеград да се оформи общинско шофьорско 
жество. За това нещо дру-

има условия, защото в боси- 
р Радската община има 540 професионални 
бители — шофьори. и лю-

В. В.
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В ЧАСОВЕТЕ ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКАI “ “* — «.Уц^

Епиграми
Кариерист

Умее на човек под кожата да
това е белегът му най-полезен.

Причина
хуморвлезе

Защо вълкът да си менява нрава 
щом сам овчарят агнето ■му дава. И ЗА МЕНЕ 

ВАКАНЦИЯ
— Докторе, какво би 

хте препоръчали за ле 
куване на безсънието у 
децата?

— Лечение с твърда 
ръка, госпожо...

— Добре, докторе... 
Доведох Пепито, но мо 
ля не го удряйте по гла 
вата...

Благодарност

Вместо за гуша — хванаха го за уши, 
остана благодарен: там не се души.

Набожна
Не е страшно. когато човек бога 

зове —
страшно е да не го чуят малките

богове.

Ш НУЦИТЕ ми писаше йоште преди едън месец: 
Ш „Дедо, щом ни распуще че дойдемо при те

бе...’ Ние с бабуту извилнемо, а не веруйе-
мо. Тека писаше и летоска, па вануше къмто море-Ст. Н. то.

Нема, нема, мину се некой дън и дойдоше.
Минуше се два три дъна те и снаата дойде.
Минуше неколко дъна — тега и синат. 

Каже остали му пешес дъна од одморът, та че по
седи при нас.

Бре кво стану, говоримо си сч бабуту. И унуци- 
ти, и снаата и синът се сечаю за нас.

Йедну вечер седомо да вечерамо. Бабата и сна
ата напраиле чорбицу и манджу од петлатога. Ре- 
ко нека га закол^у, рийе ми бутьиштето, а што че 
ми е ка комшийете имаю три. Усукале женете и- 
баничку, загреямо йедно цезве реБию, пинумо и си 
реко, че пи питуйем кво Би йе накарало да се сете 
за нас.

Мъжът показва на 
жена си снимките, коп
ито е направил при пъ
туването си из Европа. 
Тя ги разглежда вни
мателно и когато сти
га до снимката на ку
лата в Пиза, казва:

— Тази снимка си я 
направил, когато си 
бил много пиян, нали?

Тиква - рекордьор
Тези дни на ди 

митровгр адския 
пазар Спас Вел
чев „Пашата” бе 
изнел тиква от 
42 килограма!

„Бойко — реко на синатога — нема да се дока
чиш, а че ми ка4кеш ква ви мука накара да дойде
те сви при нас”.

— А, нема ништа — рече синат.
— Тате да ви помогнемо, — рече снаата.
— 1есте, ]есте, рекоше децата.
И така миную дни, децата пойе воловете, синът 

докара дървца, снаата готви по градсйн... Да ви 
кажем запушти мешину. Дойде време да си^йду. 
Вечерту на вечеру па Би пита:

„Деца, кво да праимо с н>ивете, да орем ли 
упролет моруз?”

— Ори, ори — кажу сви у глас.
— Ори, ама вие си развачате на море, а ние с 

бабуту не може да Би прекопамо. Тиквете „У реку” 
йоште необране стою — кажем я.

— Ма кнкво море, каже снаата, никакво море. 
Я не работим, Бойко прима 80 на сто, Бирию ни 
увеличите, месо поскупе, кнкво море... — каже 
снаата.

Макар че по 
знаятие е хлебар 
СпасВелчезпрез
свободното си вр 
еме се занимава 
с отглеждане на 
зеленчук.

Ш

■— Дъще, какво ти ка 
за този младеж, с ко
гото току 
цува?

— Каза ми, че преди 
да ме познава, светът 
за него е бил пустиня.

— Наистина, той таи 
цува като камила.

що тан-

Преди години 
Спас Велчев съ
що постигнал за
бележителни ре
зултати в произ
водството на до
мати. и краста
вици и отгледал 

тиква от 30 
кг. Както ни 

разказа Велчев, 
семе за тази тик
ва взел от Фран
ция посредством 
наши работници. 
Засял го на доб
ре наторена поч
ва, редовно я за
ливал и — резул 
татьт не изоста
нал.

— Казват, че в тази 
област климатът е мно 
го нездравословен.

— А, за мен е рай- Киква Би йе бел>а сполетела незна.м, ама я ка
рам ваканцию по-добре од даскалйете. Ако йе тека 
н през летото, че ни буде с бабуту, че жнвнемо. Да 
йе жив и здрав Тнта, че написа Писмото.

А с здравйе

ски.
— Как така?
— Аз съм тук ле

кар! ...
МАНЧА

Текст и снимка: 
Сретен Игов

РАБОТНО
МЯСТО

!Ч>ЩТ ПЕТРОВ

БЯ0' ' ои%и
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пИРОТ е един ох най-големите градове в Югоизточна 
Сърбия и център на Пиротска община.

На мястото, където сега се намира градът, преди 
двадесет века били девствени гори с много дивеч.

По това време местността обитавали стари народи наре
чени Трибали и Беси. По-късно тези народи били поко
рени от римляните. Римляните започнали да строят шо
сета, къщи и укрепления. Тук бил прокаран и известният 
римски военнен път, по който минавали римските леги
они. Тогава е построена и пиротската крепост, откъдето 
войниците наблюдавали движението на врага. Около кре
постта в скоро време се заселил народ и се създало сели
щето, което получило име Турес (кула).

В пиротската промишленост 

работят над 500 души от 

Димитровградска общинаПИРОТ
тят по 5, а от Петачинци, Ра 
дейна, Горна 
Верзар — по 3. Незначител
но е числото на тези от Вра 
бча, Д. Криводол, Планини- 

Петьрлаш, Берин из
вор, Градини и Долна Не- 
вля.

Една проверка, направена 
в по-големите 
предприятия 
на Завода за обработка на 
кожи и вълна), ни даде по- 
ясна представа къде е мла
достта на нашите села.

Казваме младостта, затдо- 
то в предприятията работят 
предимно млади хора, дока- 
то по-старите са си- остана
ли на село. Според данните, 
с които. разполагаме, пона
стоящем в пиротската про
мишленост работят над 500 
души. Най-много са от село 
Власи — 49 души. Следват: 
Трънско Одоровци с 42, Ис- 
кровци 35, Поганово 30, Ви- 
сочки Одоровци и Сенокос 
с по 26, Ясенов дел и Куса 
врана с по 16, Болевдол 12, 
Нашушковица, Изатовци и 
Смиловци с по 14 души и И- 
затовци с 10 души. От Пре
сека, Пъртопопинци и Сла
вния има по 8 души.

От Гоиндол, Димитровград 
и Брайковци в Пирот рабо-

Държина ипромишлени 
(с изключениеСлед идването на славяни

те и създаването на първите 
южнославянски държави, в 
тези краища започнали да 
идват гръцки свещеници и 
търговци да водят търговия 
и учат местното население. 
Пребивавайки тук, те запо
чнали да наричат селището 
Турес Пиргос, което на гръц 
ки ■ пак значи кула. Местно
то население изговаряло име 
то — Пирот.

Днес Пирот е център на 
Пиротска община с много 
стопански предприятия и 
културни заведения- Тук 
се произвеждат автомобилни 
гуми, които се изнасят . и 
в чужбина, преработва се 
кожа. Пирот и пиротският 
край са прочути с хубави пи 
ротски килими, млечни про
изведения и мебели. В Пи
рот работят няколко хиляди 
работника. Градът има бол
ница, гимназия, икономичес 
ко училище, няколко основ
ни училища, театър, кина, 
музей, свой вестник и др.

Пирот и Димитровград са 
градове, които в миналото 
и днес сътрудничат в култу
рно и икономическо отноше 
ние. Двата града са сътруд
ничили и във времето кога- 
то са били разделени с дър
жавна граница. Тяхната ра
ботническа класа винаги е 
показвала високо интернаци 
оналистическо съзнание и 
още в началото на това сто 
летие започва дружба на два 
та града, която днес в нови 
условия се проявява в инте
грацията, в културно сътруд 
ничество. В Пирот след ос
вобождението се преселват 
много семейства от Димит
ровградско в град Пирот, 
където работят като добри 
работници в местната про
мишленост.

ПО ПРЕБРОЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В ПИ
РОТСКА ОБЩИНА ПРЕЗ МАРТ 1971 ГОДИНА В 
ОБЩИНАТА Е ИМАЛО ОБЩО 69.285 ЖИТЕЛИ, ОТ 
КОИТО: СЪРБИ 65.144, БЪЛГАРИ 2.026, ЦИГАНИ 
886, ЮГОСЛАВЯНИ 511, МЮСЮЛМАНИ 101, ХЪР
ВАТИ 84, ЧЕРНОГОРЦИ 72, АЛБАНЦИ 25, СЛОВЕН 
ЦИ 15, УНГАРЦИ 14, ТУРЦИ 13, ЧЕХИ 6, РУСИ 4, 
НЕМЦИ 4, ГЪРЦИ 3, СЛОВАЦИ 2, ИТАЛИАНЦИ 
1, ПОЛЯЦИ 1, ОСТАНАЛИ 15, А НЕ СА СЕ ИЗЯС
НИЛИ 3 ДУШИ.

ница,

Следва да памомним, че 
болшинството от тях са си 
построили в Пирот и къщи.

Трябва да отчетем още не
що: нашенските „пиротчан- 
ци" не забравят родния край. 
Отзовават се на всеки при
зив за помощ в някаква бла
гоустройствена акция — до
веждане на ток, вода, 

строеж на път и тн.
Връзката с родния край 

не е прекъсната. През почи
вни дни работещите от на
шите <5ела в Пирот правят 
посещение на родители и 
близки, а мнозина и през ля
тото, когато са на почивка 
помагат да се прибере ре
колтата.

Пиротска хронология 

нао събитията Природни красоти в 

околността на Пирот
—Пирот се явява с днешното си име през

XIV в.
Околността на Пирот е бо 

с природни красоти. 
Дванадесет километра 
чно от Пирот под Басарски 
камък на планина Видлич се 
намира хубав планинарски 
дом. Въпреки това, че се на
мира на надморска височи
на от 1 070 метра, това е е- 
дин от най-достъпните плани 
нарски домове в Сърбия- За 
20 минути по хубав асфал- 
тен път може да се

през зимата хубави 
за ски—спорт.

Петнадесет километра от 
този дом се намира спомен- 
дом на загиналите бойци и 
жертвите на фашисткия те
рор на Горния Висок. Пост
роен е в Стара планина на 
мястото, където се съединя
ват Бърложката и Йловишка 
река на надморска височина 
от 800 метра. Тук има м 
вили.

Пиротчани летуват 
Звонска баня, 
долина на Ерма.

пътеки.гата— Турците заели Пирот през 1386 година, сър
бите го освобождавали няколко пъти, докато окон
чателно не паднал под турска власт през 1415 го
дина.

изто-

—' Пирот е освободен от турците през 1877 го
дина.

— Германците са окупирали Пирот на 8 април 
1941 година.

— Пирот е освободен от фашистко робство на 
8 септември 1944 година. ногостигне

с автобус до дома. Домът 
има 43 легла с вода по ста- 

него има много 
за летуване, а

и в 
в красивата

ите. Около 
удобни места
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