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Суназна Президента на Ооциалистичеона Федеративна република Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство” е удостоено с
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в
областта на информативната и графичесна дейност и за приноса в раз
витието на братството и единството
между нашите народи и народности.
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ко самозащита
та Се вземе само нато
защ ита срещу вън ши
и вътрешен политически
враг — това би било ол
роотжване. Самозащитата има повече измерения и засяга самоуправи
телното «и битие от вси
чки аспекти: политически. обществени, стопански . ^.
С изземането оредствата на труда от дър
жавата и тяхното им
предаване в ръцете на
трудещите се
създа
доха се много между
пространства за несоциалистичесни прояви. Ръноводени от разл ични ко
ристни лобуди — несъз
нателните или вражески
настроени личности на
рушават социалистичес
ката законност и умиш
лено спъват развитието
на социалистическото ни
самоуправление.
Оттук пред самоуправ
лението и пред съзвател
социалистически
ните
личности изникна необходимостта от самозащи
та. Опираща се върху
масите, върху
високо
съзнателните личности,
самозащитата
успява
главно навреме да пресече пътя на много по
сегателстеа и да укрепи
социалистическата закон
ност.
А посегателствата се
изявяват в най-различни
облици.
Веднаш това е ,,безобидна лъжа”, че се
притежава еди-ианва си
диплома, друг път е направо бъркане е общ еотвените чекмеджета с
пари, трети път се избезстопайствеявява в
ност и
разхищения и
пр. и пр. Общото им е,
че преследват лично об
лагоденству ван е
Известна е онази на
родна приказка, че се
започва от игла. Апети
тите сетне растат със са
моизмамата, че в обществото може да се об
себи туй или онуй, без
да се даде отчет ттред
обществото.
А за да не се стига
затъвайе
до фаталното
в тресавището много лоот
хумаино е тежестта с“
такива (последици да се
изпита още в самото на
чало, не. да се предпази и о-бществото и л-ич
ността от посегателства.
приетият
Неотдавна
сдружения
за
Закон
труд повелятва .изостря
не на отговорността, т.е.
контрола
засилване на
който да действува пре
ваотивио срещу законо
нарушенията -и несоциалистическите прояви.

Ст. Н.

ДИМИТРОВГРАД ЧЕСТВУВА ИМЕННИЯ СИ ДЕН

БОРЕЙКИ СЕ ЗА ДОБРОСЪСЕДСКИ ОТНОШЕНИЯ
вее вън от своята страна.
През тези години участвува в
революционните движения на
други страни, както и в рабо
тата на Комунистическия интер
национал, където заема длъ
жност генерален секретар.
Особена популярност в све
та е получил по време на Лайпцигсния процес — 1933 годи
на. Тези дни, с храброто си
държание, обвиненият Димитоов от обвинен става обвини
тел на фашизма, с което дава
силен подтик на револтоцион-
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В ДЕНя НА МЛАДОСТТА
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Димитровград:
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името

на Димитров расте и

хубавее

— Каза Борис Борисов на тържествената сесия на ОС в
Димитровград, състояла се по повод именния ден на града
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Димитровград чествува своя имен ден. Преди 27 години то
гавашния Цариброд получава ново име. По този повод на 21 фев
руари т.г. се състоя тържествена сесия на Общинската скупщина,
на която за значението на тази дата, жизнения и революционен път
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ЩАФЕТАТА НА
ДРУГАРЯ ШО
ЩЕ ВРЪЧИ
ПИОНЕР

на Георги Димитров говори председателят на Общинската скупщина

в

Димитровград инж. Борис Борисов.

— Изминаха 27 години от
историческата дата, за нашия
град Цариброд, когато получи
Димитров
своето ново име
град. На 27 февруари 1950 го
дина Президиумът на народна
та Скупщина на НР Сърбия,
ло предложение ,на Изпълни
телшгя -отбор на Ниш мия обнароден отбор, прие
лаете н
на
име
решение за новото
Цариброд и Царибродска околия.
говори
По-нататък Борисов
за величествения митинг, със
тоял се в Димитровград по
повод (преименуването му, на
който е произнесъл слово
Иван Караиванов, кандидат за
народен представител в Снупщината на ФНРЮ.
'Говорейки за тези историче
ски дни Борисов между друго
то каза:
— На 27 февруари 1950 го
народност
дина бъдгароната
въпреки
от Димитровградско,
бруталните нападения от Инманифестираше
формбюро,
пъшка солидарност с правилна
та линия ма НОЮ и нейното
ръководство, с борбата за опаз
ване на м-рваво получената
независимост и самостоятелен
изграждането на социа
път в
лизма. Българската народност
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кратичеоната
партия.
По-на
татък той говори за дните
пред Първата световна война
и дейността на Георги Димит
ров за осъществяне на Балкан
ска федерация, както и за ак
тивността му Българил да не
вземе участие в I оветовна
война.
По-нататашния жизнен и ре
волюционен път на Димитров
е тясно свързан с участиетр
му в Септемврийското въста
ние през 1923 година, след
което два пъти бива осъждан
на смърт — в отсъствие.
От 19^3 до 1945 година жи

Тазгодишните юбилеи на дру
гаря Тито пионерите ще озна
менуват с редица дейности
през гялата година. С особе
на гордост и въодушевление
пионерите
от цялата страна
изтъкват, че на завършното
тържество на
Стадиона
на
ЮНА Щафетата на младостта
със сърдечните честитки «а
младежта народите и народно
стите на Югославия на другаря
Тито ще връчи пионер.
Щафетата на младостта и
манифестациите, които Се ор
гаЕ013ират по този повод
—
маршове по партизанските пъ
теки, срещи с бойците, легеру
вания и сървенования — тру
дови анции — са най-хубавият
начин, по който най-младите
ще ознаменуват рождения ден
на другаря Тито и 40-годишни
ната от идването му начело
на ОЮК и Деня на младостта.
В знак на тазгодишния юби
лей ще се състои и честву
ването на 35-годишвината на
Съюза на
югославските пи
онери.

Г. Димитров
по такъв начин изпълняваше
овоя исторически интернацио
нален дълг, в тежките момен
ти за нашата Партия, в момен
тите когато ^великата братска
Сталинова ръка” посегна към
най-овешто ни, към овобедата
на Югославия.
ОБВИНЕНИЯТ
ДИМИТРОВ
СТАВА ОБВИНИТЕЛ
Спирайки се иа някои зна
чителни моменти от живота и
борбата и а другаря Димитров,
чието име с гордост носи Ди
митровград, Борисов говори за
първите му революционни дни,
от момента, когато 1902 годи
на става член на Социалдемо

В ЗДРАВНИЯТ ДОМ В БОСИЛЕГРАД

ЕДИНОДУШНО ЗА ИНТЕГРАЦИЯ
През миналата седмица тру
довият колектив на Здравния
дом в 'Босилеград, който на
броява 43 работнина, чрез ре
ферендум единодушно се из
ясни за обединяване на Здрав
ния дом с Медицинския цен
тър „Мидентие — Попович" в
Сурдулица в една регионална
здравна организация.
Успешно проведеният рефе
рендум, приемането на самоу
правителния договор и елабо
ратът за обединяване, означа
ват началото нп създаването

на една нова здравна органи
зация, която ще се грижи за
на
равномерното
развитие
здравното дело в общините
Босилеград и Сурдулица. Но
вият медицински център ще
има повече от 450 работника
от които 60 са лекари.
В рамките на «овообедине
организация.
здравна
ната
Здравният дом в Босилеград
ще има статус на основна ор
ганизация на сдружен труд с
всички самоуправигелни права

В. в.

ЮГОСЛАВСНО-РУМЪНСНИ

ОТНОШЕНИЯ
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СЪТРУДНИЧЕСТВО

Подписано споразумение
за «ГЕРДАП 2И
НВ

Тези дни от тридневно при
ятелско официално посещение
в СР Румъния в страната се
завърна изпълняващият длъж
ността председател на Съюз
зния изпълнителен съвет До
броолав Чулафич. В Букурещ
Доброслав Чулафич води твър
де плодотворни разгори с пре
доседателя на румънското пра
вителство Манеа Манесну. В
нрая «а разговорите Чулафич
и Манеску подписаха споразу
мение за съвместно построя
ване на ВЕЦ „Гердап 2".
посещението
По време на
подпредседателят Чулафич се
срещна и с генералния секре
тар на Румънската комунисти
ческа партия и президент на
СР Румъния Нинолае Чаушеску.
В |ПО-дълъг и сърдечен разго
вор бе изтъкната високата сте
•пен на приятелство, взаимно
то уважение и разбирателство
то в отношенията между Юго
славил и Румъния. Оценено е,
че съществуват благопроятни
условия за разширяване на съ
трудничест.вото във всички об
ласти.
От международните теми е
обсъдена подготовката на ев
ропейската среща в Белград,
за сътрудничеството ,на Бална
ните и за усилията на Югосла
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Д. Чулафич бе приет от Нинолае Чаушесну
вия и Румъния за установява
не на нов международен ико
номически порядък.
В изявленията ои, след под
писване на споразумението за
построяване на ВЕЦ „Гердап
2", Чулафич и Манеску подчер
таха, че този обект ще има
не само икономическо значе
ние, но ще представлява ново
и важно звено във веригата
на насъкрушимото югославско-

румъноко приятелство, на кое
то основен тон и насока дава
ха и дават ръководителите на
двете държави и партии Йо
сип Броз Тито и Нинолае Чау
шесну. „Гердап 2" представял
капиталовложение
в а крупно
на двете страни, а същевреме
нно и значителна инвестиция
на югославско-румънсното при
ятелство.

Построяването на »Гердап 2« започва през март т.г.
В сравнение с „Гердап 1",
„Гердап 2” ще бъде по-мапка водоелентроцентрала,
но
много полезна и инономична,
с годишно производство от об
що 2,6 милиарда ниловатчаса
по 1,3 за
електроенергия СФР Югославия и СР Румъ
ния.
Язовирната стена на Дунав
за „Гердап 2” ще се построи
при Кусян, между Прахово на
наша и Островул Маре на ру
мънска страна, на 863-и ки
лометър от устието на Дунав
в Черно море или 80-и кило
метър от „Гердап 1”. Във во
доелектроцентралата ще
бъ
дат вградени 16 хоризонтални
турбини с обща инсталацион
на мощ от 432 мегавата, отно
сно по 216 мегавата за всяка
от двете страни.
Дължината на
язовирната
стена за „Гердап 2" ще бъде

40 гори начело
на Партията

1047 метра. Толкова ще бъде
дълго и шосето ноето ще свър
зва двете страни, а в бъдеще
и ж. п. линията. В състава на
обента ще бъдат
построени
и шлюзи, които ще улеснят
корабоплаването на параходи
от 5 хиляди тона.
Румънсните
и югославски
строители поеха задачата ВЕЦ
„Гердап 2” да бъде завърше
на до 1985 година.
С изграждането на този гран
диозен енергиен обент значи-

телно ще се улеснят съобще
нията по рена Дунав от Кла
дово до Прахово. Това ще бъ
де от голямо значение за сто
ланското развитие на СР Сър
бия, а специално за Тимошни
регион.
След завършването на ВЕЦ
„Гердап 2”, в близно бъдеще
ще започне построяването на
третата поредна водоелентро
централа — „Гердап 3”, нол
то ще бъде поставена изцяло
на наша страна.

Хауард Фаст,
на мнщо“нГиРс:КпГезИс=Лна 1944 година
автор
бележита книга ТИТО И НЕГОВИЯ НАРОД .
На първата страница на тази публикация издателя
бележна:
дава на своите читатели следната данни
за един прекрасен
„Прави ни чест да дадем
за народите на Югославия и
героичен борец и съюзи и н —•
техния ръководител маршал шито.
Името на Тито стана легенда в аналите на нашата
за него се
съвместна борба против хитлеризма. Но днес
малко знае, отнолкото за много други хора от същия ранг.
32
страница
между
другото
В споменатата книга на
се казва:
Пито не лойде на сцената на обществения живот като
Ртавелт Чърчил или Сталин. Последните бяха известни като
държавници" много години преди да станат военни коменданти.

Тито излезна на повърхността от тежнението на Юго
славил за свобода, от дълбнините на нейната патресна ис
тория, пълна с борби, национално потисничество, вътрешни
размирици, за да обедини своя народ и го поведе към
слава.
име?
Каква магична сила е залегнала в неговото
п11й111шта
Някога считахме, че той е легенда настанала в дал
планини и гори на Югославия. Днес неговото име е изписано на златните страници за борбата за демокрация против
варваризма.
Днес той е маршал Тито, чието име по важност се
намира в същия РеД Д° маршал Сталин, Айзенхауер, Монтборбата
гомери и много други ръководители, съюзници в
срещу нашия общ неприятел.
Страната 'на Тито, Югославия, никогаш не смее да
се забрави, защото веднъж, не така отдавна, тя беше един
ствен остров на свободата в Хитлерова Еврола.
Кой е Тито? Кой е този гений който организира въо
ръжената съпротива в Югославия? Откъде е неговия произ
ход? Кой е този човек който накара германците да изпра
тят цяла армия против него? Къде той получи военно об
разование?
Отговаряйки на тези въпроси писателят Фаст в своята
книга „Тито и неговия народ" пише за Тито и неговата бор
ба против фашизма.

АНТОН КОЛЕНДИЧ

СЪДБОВНИ ДНИ НА
ЦАРСКА БЪЛГАРИЯ (7)
СЪВЕТСКАТА
разузнавател
на служба от своята агентура
в Цариград вече на 10 август
получава първите, макар и не
пълни съобщения за идване
то на „Български^
джентлемен" и започването на прего
вори на софийокото правилгел
ство с английсното посолство
в Анкара. Колучавайни тези
сведения Сталин веднага за
повядва на съветския предста
вител в София Кироанов да
предприеме:
„.. решителни,
съответни
отъпки за предупреждение на
българското
правителство ..."
Веднага след получаването
на тази телеграма на 12 ав
густ Кирсанов търои среща с
премиера Багрянов. Премиерът
на срещата довежда и мини
стъра на
външните
работи
Драганов, който трябвало да
поеме главното отвращение на
съв етския п редотавител.
Кирсанов е твърде остър и
изнася цял описън на обвине

ния орещу
поведението
на
българското правителство —
като се започне от провокаци
ите с транспорта на съветски
те пленници, па през задку
лисните преговори с англича
ните до отлагането на форми
ране ново, разширено, коали
ционно правителство.
^Накрая Кирсанов търси от
делна среща с принца-регент
Кирил, а на министър Драга
нов връчва
официална нота
ка съветокото правителство,
в която
опоред книгата
„Външната политика на СССР
в периода на Отечествената
война" — буквално >е написа
но:
„Понеже българското прави
телство
непрекъснато отлага
решението на, въпроса за три
те съветски
консула, а във
вързка с променената военна
обстановка, очевидно
е, че
въпросът за тези консули е
загубил всякакъв смисъл. Оба
че, ако България желае да се

измъкне из пропастта, в коя
то се сгромолясва, това е въз
можно единотвено да прекъс
не с германония Райх. Съвет
ското правителство официално
и окончателно пита българско
то правителство: готово ли е
то да 'прекъоне с германци
те?!".
Бапрянов се опитва да сми
ри Кирсанов, убеждавайки го
в искреността на своите уси
ли^ — накто и на трудности
те, които ореща при провеждането на идеите за споразумнение със СССР.
Сладокодумен,
накъвто
е
бил, Багрянов е сигурен, че
услява да разнолебае Кирсанов — така ооведомява реген
та в овоя отчет за разгово
рите.
Обаче телеграмата на българония посланик в Динара Ба
лабанов за разговорите
със
съветския колега С. Виногра
дов — телеграма, която при
стига ;на следващия ден — раз

пръсва тези илюзии. Балабанов обажда:
„Виноградов назва — очевид
но според нструкциите на овое
то правителство
че правителството на Багрянов, особе
но министърът Драганов, опе
нулира и играе мръсна игра
със Съветокця съюз. Тази иг
ра може да има тежки после
дици, затова ма България ос
тава без «аквито <и да било
комбинации и спекулации ведмага да(1 прекъоне
с
Герма
мия...!
Ни първите вести на „джен
тлъмена” Мошанов за начало
то на преговорите с англичаните в Анкара не са благопри"ЯТНИ.

Напротив: англичаните ултй
мативно търсели неограничени
™еГа^чЯ- а

тите

въпреки всичко нямат
стопроцентно доверие.
'Във все по-мрачната обста
новка принц Мирил на 15 ав-
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35 ГОДИНИ ОТ ЗЛОДЕЯНИЯТА

НА БЪЛГАРСКИТЕ ФАШИСТИ
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БОРЕЙКИ СЕ ЗА ДОБРОСЪСЕДСКИ
ОТНОШЕНИК - ИЗПЪЛНЯВАМЕ
ЗАВЕТА НА ДИМИТРОВ
(От 1 стр.)
но то движение в целия свят.
Със своето държание той на
нася голям удар на фашизма,
така че фашисткият съд, под
натиск на воички прогресивни
сили в света, бива принуден
да освободи Димитров.

комеморацията

в

ЦАРИБРОД И ЦАРИБРОД
ЧАНИ СА ЗДРАВ И СИГУ
РЕН МОСТ

Бойнин

На 17 февруари 1942 година българската фашистка
ска само в Бойник и съседното село Драговац разстреляла 506
невинни хора, от които 139 деца до 15 годишна възраст, 36 бре
менни жени и запалила над 1500 къщи и други сгради.
В неотдавна издадената кни
га „Кървавият февруари” мал
цината преживели
страшната
трагедия разказват покъртител
ни сцени от кървавия пир на
българските фашисти.......... Ед
на жена. Ягода
Маринкович
от Драговац държала в ръце
те си тригодишното си синче
Драгомир.
Когато
отекнали
гърмежите,
жената
смъртно
улучена паднала край купчина
та трупове. Детето макар и
ранено, паднало с майка си и
тогава се повдигнало и започ
нало очайно да плаче и пищи:
„Мама. Мамааа ...” Един бъл
гарски офицер
пристъпва до
детето да „спре плача му.
Изпсувал го и казал: „Мъл
чи куче, мамката ти сръб
ска ...” Ударил с крак малкия
Драган и с ботуша му разбил
слабата главичка. Детето пре
късва да плаче, издъхва. Ра
нената майка бива довършена

с нож.
И много такива и още посвирепи сцени върши българ
сната войска в Бойник и Дра
говац, Белановце, Стубла, Но
саничич, Обилич. Още стотици
невинни жертви падат на те
свободолюбива
риторията на
Пуста река, Ябланица и Топлица през кървавите февруар
ски дни на 1942 година. Та
ка е в Сърбия, в Македония,

густ свиква Регентсния съвет,
Регентът професор Филов в
своя „Дневник” за 15 август
пише:
„Труден ден. Заседание на
съвета. Аз формулирах своето
мнение така: нашите разгово
ри за възможността от напускане войнат-а Щ© бъдат целесъобразни единствено ако ги
водим още докато не сме пре
късиали с германците, понеже
в противен случай ние — Бъл
гария — губим всяко значение. На всички е известно, че
ние сами не може да се про
навоенен
тивопоставим на
тиск. Значи, преди да прекъс
нем с: германците, да се во
дят преговори с руснаците,но
да се възстановят и официал
ни контакти и да се водят пре
говори и с Влекобритания и
САЩ".
След заседанието на Регент
Багрянов на 16 ав
густ осведомява Кирсанов, че
са приети всички съветски
условия, които веднага ще бъ

ския съвет

дат реализирани.
В съветските служебни архиви се цитира част от теле
грамата ца Кирсанов:
„Премиер Багрянов официал
но ми съобщи следното:

навсякъде където българският
окупаторски
ботуш,
верният
лакей
на
германския
фашизъ м, установява „новия по
рядък”.
Изминали са 35 години от
кървавия февруарски пир на
българските фашисти в Пуста
река. На 17 февруари т.г. в
Бойник и Драговац се състоя
комеморация на падналите же
ртви. Многохиляден народ се
събра на гробищата на заги
налите в Бойник.
Делегации
от всички общини на Южноморавския регион с венци. Де
легации от Белград, Ниш
и
Прокупие.
Прославени парти
зански командири и политичес
ки дейци, народни герои, гене
рали на ЮНА.
Председателят на Общинска
та скупщина в Бойник Вои
слав Смилкович чете Повеля
химн на сво
та на живите
бодата и несъкрушимостта на
народа, вярата му в Партията
и по-щастливото бъдеще. След
ва рецитал за свирепия раз
стрел. Препалени бойци от
НОБ, мъже. жени, младежи
плачат. От надгробните камъ
ни личат имената на цели се
мейства избити в един ден,
в един час: дядо, баба, майка,
дете на три години дете на
3 месеца. Времето сякаш нико
га но може да заличи кърва

вата диря на злосторниците.
Ехтят тъжните звуци на пос
мъртни маршове.
Трагедията
на Бойник и Драговац никога
не може да се забрави и ни
кога не трябва да се повтори.
Същия ден по повод 40-годишнината от идването на дру
гаря Тито начело на СЮК и
85-<ия му рожден ден в Бой
ник бе предадена на употре
ба фабрика, в която ще се
произвеждат
различни стоки
за автомобилната и електрони
дустрията. На големия народен
митинг произнесе реч секре
тарят
на
Междуобщинската
конференция на СЮК на Юж
номоравския регион Мирослав
Вспоменателна
Здравкович.
плоча на загиналите в Бойник
откри Милия Радованович, под
председател на Председател
ството на СР Сърбия. На тър
жеството присъствуваха и Ри
ста Антунович — член на Съ
вета на Федерацията, Стоян
подпредседа
Миленкович
тел на Съвета на републики
те и областите на Скупщина
та на СФРЮ, генерал-полков
ниците Бруно Вулетич и Раде
Петрович и много други.
От митинга в Бойник бе из
пратена
поздравителна теле
грама до другаря Тито.
Ст. Станков

„Във връзка с официалното
запитване на съветското правителско дали българското пра
вителство е готово да прекъс
не с Германия аз съм упълно
мощен публично и категорич
но да отговарям:

те емигранти да побързат с под
готовката за заминаване в Со
фия.

Да!

Готови

сме!”

Същевременно Багрянов за
почва консултации за формира
не на ново правителство, в ко
ето да се включат представи
тели на „Отечествения фронт”
и комунистите.
„ПРИМИРИЕ”
ВИ!

БЕЗ

„Хазяинът" насрочва среща,
на която присъствуво Вйечес
лов Молотов, неговият замест
пик Зорин, Берия и аз.
Разисква се за

И наистина в речта си пред
Парламента на 17 август пре
миер Багрянов подчертавайки
„традиционното и незасегнато
приятелство със Съветска Ру
сия” оповестява обявление на
на
„абсолютна
неутралност
България” — което подразби
воината
с
ра прекъсване на
Великобритания и САЩ и енъ
сване на предишните задъдже
ния спрямо Третия Райх и Тро
йния договор.

ОСНО-

Оптимистичната телеграма на
Кирсанов, пълна с добри весСталин,
който
ти зарадвала
Георги Димит
канто разказва
ров — заповядва на българи

„Цариброд и
царибродчани
са здрав и сигурен мост, ной
то свързва два братски наро
да от двете славянски страни.
Ваш благороден дълг е да па

България.

„Хазяинът" ни прочете теле
грам ата от София, в която сто
еше че българското правител
ство приема всички условия.
На съвещанието следва да
се разработят детайли, канто
и начина на съобщаване на
съюзниците и обществеността
за сключеното примирие с Бъл
гария.
Тогава се обажда за дума
та Зорин.
Обяснява, че от становище
то на международното право,
нанто и от всички ангажименти
■на Съветския съюз и Велино
британия и Америка — не съ
ществува никаква възможност
СССР — страна, която нито е
била, нито сега се намира във
война с България — да занлю
чи с нея „примирие" и то —
зад гърба на своите съюзни
ци (Великобритания и САЩ),
които са в многогодишна вой
на с този съща България. Съ

Говорейки за дните по вре
ме на Втората световна война
Борисов каза:
— През време на II све
товна война Димитров даваше линия на Народоосвободи
телното движение в България
и работеше върху създаване
то на Отечествения фронт, а
бдително следеше и събити^
та в останалите
балкански
страни. От Титовите доклади
до Коминтерната се информи
раше за партизанското движе
ние в Югославия. Не веднаж
по вълните на Радио „Свобо
дна Югославия” се предаваха
статии и коментари лично на
писани от Димитров или ре
дактирани от него. В тях той
демаскираше Дража Михайло
вич и подчертаваше, че осво
бодителната борба в Югосла
вия се води от Народната пар
тизансна армия.
По-нататък Борисов говори
за завръщането му в Бълга
рия, през 1945 година, и бор
бата му за сближаване на
балканските страни. През 1947
година посещава Югославия, с
цел да сключи митническа
уния, поради което двете стра
ни предизвикват гневът на Ста
лин.
На края на изложението Би
росов каза:
— И след приемането на
Резолюцията на Информбюрото срещу Югославия Димит
ров се опитва да запази прия
телството с Югославия.
Мйнавйки
през
Цариброд
1947 година, на път за Блед,
Димитров късо престоява на
гарата и пред присъствуващите заявява:

ветскижт съюз единствено мо
же да превземе ролята на
посредник във възстановяване
то на контакт между България
•и западните съюзници, които
са във военно положение с
нея...
Надълго тълкува това той...

„Хазяинът" е твърде сър
дит. Без да се съобразява с
никого, крещи срещу Молотов
прехвърляйки му как това по
рено не е знал, но го е изложил на такъв позор и глу
пост ...
Съвещанието е приключено
без канвото и да било занлю
чеше.
Единствено Зорин получава
заповед да изпита воички ва
рианти и да намери изход от
това положение..
ПРЕГЛЕД В ТАЙНИТЕ ПРЕГО
ВОРИ — ОТ „ПЪРВА РЪКА”
своите
„Когато — пише в
спомени С. Мошанов — тръг
мах от София, нито аз, нито
правителството дори не сме
сънували, че моята миоия, ко
ято бе замислена и планирана

•

ж

;

Борис

Борисов

зите тоя мост от всички ония,
които биха искали да го раз
рушат, от всички провокатори
и врагове на славянството".
— Считам, каза Борисов, че
и тогавашните царибродчани и
днешните димитровградчани и
занапред ще изпълняват заве
та на Димитров, борейки се
за добросъседски отношения,
взаимно разбирателство, чрез
крайграничното
сътрудничес
тво със съседните общини в
НР България; пазейки самоуп
равителното
социалистическо
общество и равноправието на
всички народи и народности в
Югославия, борейки се съще
временно и за равноправието
на други националности в све
та, включително и на македон
ската националност в
Бълга
рия.
А. Д.

като чисто информативно нон
тактиране, така бързо ще по
лучи най-официален, съдбовен
характер...”
Вече при втората среща
с английския посланик Кначбул
Хагесън „джентлъмен от Бъл
гария” — Мошанов се озова
в положение че трябва да во
ди съвсем конкретни разгово
ри за всични условия, принцип
ни и подробни за българското
излизане от войната — откос
но сключване на примирие.
Пълномощието, което межтелеграфичесдувременно
ки
му изпращат правител
ството и регентите от София,
дават му неограничени права
в разговорите и
преговорите
— при условие самият акт на
парафиране на съгласуваните
условия прадварутелно трябва
да бъде одобрен с допълни
телно пълномощие от София.
А условията на примирие —
в Кайро — разработват и съг
ласуват представители на аме
риканоната и английската дип
ломация.

(Следва)
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ОБЩИНСКИЯ

ЗАСЕДАНИЕ НА
НАСНОРО

ЩЕ ЗАПОЧНЕ СТРОЕЖ НА
ПЪТЯ СУКОВО- РАКИТА
След 13 години чакане —
ето и радостна новина за на
селението от долината на р.
Ерма.
Щом „съмне" времето, внагодина
чалото на март тази
— ще се огласят машини в
долината на Ерма.
Ще започне строеж «на ре
гионалния лът Суково
^а'
нита в дължина от 20 пило
метра.
жителите
По танъв начин
от Звонци,
Ранита, Трънсни
Одоровци, Поганово, Драговита Власи, Държина и др. се
ла от Димитровградска, Бабуобщини
шнишка и Пиротска
„изход"
на
— ще получат
шосе
Ниш
—
ч международното

• ОБЕЗПЕЧЕНИ НАД 40
МИЛИОНА
ДИНАРА.
* ПЪРВАТА КОПКА ЩЕ
НАПРАВИ ИНЖ. ПЕ
ТЪР
НОСТИЧ,
ПОД
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗ
ПЛИТЕЛНИЯ
СЪВЕТ
НА СР СЪРБИЯ

София.
Помолихме др. Живно УГРЕ
НОВИЧ,
председател на Регионалния съвет на ползватепътища
в Ниш да на
ли на
прави изказване по този въпрос.
са -всички
—
Направени
предварителни подготовни —
■изтъкна Угренович — за за-- | важен съобпочване. на този
щителен обект. Междуобщин
ската регионална общност в
Ниш е обезпечила 20 милио
на динара, а също толкова и
регтублина
Социалистическа
Сърбия. За участък от 6 нилометра от отклонението при
Бело пол е е готов и проекта
каза Угренович.
Интересуваше ни дали шосе
то ще мине по старото трасе
или ще прави отклонения и с

Ж. Угренович
каква широчина ще бъде.
— Шосето ще минава по
каза Угрестарото трасе
нович.

- РАБОТАТА НА ОК ИА СНСс|^др'3 ™д

★ В

ЙЕЖДУЙБ1ДИНСНАТА3

Ракита
Шосето Суково —
„Путоградще строи нишка
ня".

И покрай големия напредък
в политиката на приемането
на нови членове в Съюза на
комунистите през 1976 година
известни слабости.
е
имало
организации
Някои първични
не са посветили на този въпвнимание.
От
рос дължимото
68 първични организации — в
20 този въпрос изобщо не е
бил внасян в дневния ред на

ПРИЕМАНЕТО НА
ЧЛЕНОВЕ В СК

НОВИ

БОЙЦИТЕ ОТ НОБ - БОЙЦИ И ДНЕС, И УТРЕ
+ С бурни

аплодисменти и бойците

от

Бабушнишна

община приветствуваха предложението на другаря Тито да
се присъди по трети път Ордена народен герой.
Сдруженията на бойците в Ба
бушнишна община и занапред
активно ще се включват в бор
бата за претворяване в дело
решенията на Десетия конгрес
на СЮК и Седмия конгрес на
Съюза на комунистите в Сър
бия. Бойците от Народоосво
бодителната война — днес и
утре са бойци на самоуправи
телен социализъм, борци за
укрепване и задълбочаване на
братството и единството меж
ду нашите народи и народно
сти, нато пренасят своя боен
опит на подрастващото поколе
ние и го закърмяват с духа на
югославския
социалистически
патриотизъм. Това бяха някои
от основните заключения, кои
то приеха делегатите на Общи
нсния отбор на Съюза на бо
йците и членовете на полити
чесния антив, на заседанието
си от 20 февруари тази годи
на.
Обсъждайки материалите -на
Релубли«анония отбор на Съю
за -на бойците и набелязвайки
своите задачи в бъдещата ра
бота — бойците от Бабушни
шка община отчетоха редица
успехи в досегашната си рабо
та и направиха критически об
зор на допусните слабости.
В ОБЩИЯ ФРОНТ НА СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКИТЕ СИЛИ
Както и досега, така и за
напред 1 300 бойци от НОБ
в общината, активно ще вли
ват сили в общия фронт на
Со
социалистическите сили
циалистичеокия съюз. С бое
вцд си опит, те и занапред
бдително и зорко ще реапи-

посегателрат срещу всяко
ство върху братството и един
ството — една от ;най-оветлите
придобивки от Народоосвободителната борба, платена с жи
вотите на над 1 милион и 700
хиляди жертви. Бойците актив
но ще се ангажират в дейно
стта на местните общности, ор
ганизиращи акции за подобре
ние на комунално-битовото ра
внище на населението, а ще
дават свой принос и в разви
селскостопанското
тието на
производство чрез сдружаване
на труд и средства със земе
делените кооперации. Ще та
чат и развиват светлите тради
ции от НОБ.
на
Говорейки за задачите
Съюза на бойците в настояща
та година председателя на Об
щинената организация МИРНО
че
ЗЛАТАНОВИЧ
подчерта,
по повод 40-годишнината от ид
ването на другаря Тито наче
му
ло -на Партията и 85-ия
рожден ден, кактоипо по-вод
30-годишнината от основаване
то на Съюза на бойците —
в Бабушнишна община ще се
организират редица акции и
тържества.
— Ние искаме този троен
юбилей да има делови харак
изтъкна
Злата нович.
тер
Затова всяко сдружение
на
Съюза на бойците в рамките
на своята местна общност ще
изготви програма за чествува
не на тези важни юбилеи. В
поправят
това число ще се
старите и издигнат нови паме
тници на паднали бойци в знак
на признателност за
делото

пъти изнасят свои мнения, вместо
да изнасят
мненията
на базата. Има случаи някои
делегати и да не проучват до
статъчно
материалите за се
сиите и идват „неподготвени”.
От друга страна и материали
те са малко обемисти и това е
обективно затруднение. Затова
ЗА ПОВЕЧЕ ОТГОВОРНОСТ В
занапред ще трябва да
се
РАБОТАТА
предприеме нещо материали
те да бъдат по-достъпни, а де
Разисквайки по въпроса за
метода на работа на Съюза ' легатите по-добре да ги изучават и запознават с тях деле
на бойците Урош Андреич из
гатската база
изтънна Иенесе, че нянои сдружения не
ленкович.
са достатъчно активни.
— Основна слабост за тяхно
посочи
„ПРОВЕРКА” ЗА НЯКОИ БОЙто бездействуване
е там, че не се
ЦИ
Андреич
търси отговорност за неизпъл
Мнозина
Председателят на сдружени
нение на задачите,
подчерта той
другари
ето на Съюза на бойците във
Велико Бонинци, а и
приемат разни задължения, но
някои
че
не ги изпълняват, но от тях
други делегати изнесоха,
никой не търси отговорст. А
има тук-таме случаи борчески
бойци и комунисти не могат
статус да са осъществили и
да имат такова поведение.
някои лица, които не са уча
Това нещо оказва лошо въз
ствували активно в Народоосво
действие и върху подрастващи
бодителната борба, дори и ня
те поколения — подчерта Ан
кои от тях са действували про
драич.
тив нея. Затова бе заключе
но занапред да се поведе по
ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА ДА
вече сметна при признаването
ЗАЖИВЕЕ ОЩЕ ПО-ПЪЛНОЦЕ
на борчески стаж като всич
ННО
ки искове се предават в Общ
ниския отбор на Съюза на бой
Говорейки за досегашния о
ците в Бабушница, който ще
пит от въвеждането на деле
направи проверка, а след то
гатската система председател
ят на изпълнителния
съвет
ва ще се издават удостовере
при Общинсната ену-пщи-на Сла
ния за признаване на борчес
вко Йеленкович между друго
ни стаж. Лица, които по вре
то изнесе, че делегатската си
ме на либерализма или по-ра
отема все по-дълбоко се вне
но чрез разни машинации или
дрява но все още се среща
чрез лъжествидетели са „из
с редица трудности.
карали" борчески стаж ще бъ
— Все още има случаи на
дат разобличени, а документи
слаба връзка между делегати
те им ще бъдат иззети.
те и базата. В
Общинската
скупщина, делегатите
често
М. Андонов

сдруженията
им. Също така
на бойците активно ще се вкл
ючат с другите организации в
останалите
чествуванетр на
държавни и народни празници
— каза между другото Злата
нович.

КОНФЕРЕНЦИЯ

НА

екс В НИШ
ТЕЗИ ДНИ в Бабушн-ица се
-проведе заседание на О“14’1"
сиия номитет, на коетооб®чин.
съдена дейността на
ската конференция и «вини
те органи и номиони през и
теклата година. Беше подч Р
Конференция га е по
та но, че
активказала забележителна своите
осъществявайки
пост,
цели. Чувствува се
задачи и
отношение към
по-отговорно
задачите,
по-енергично и по
смело со действува в премах
нането на' разни отрицателни
явления, спъващи ло-уснореио
то развитие на общината.
ОбПрез изтеклата
година
—I конференция на Съ
щинената
е лровеюза 1*о комунистите
на които са
ла 3 заседания,
оазлични
били обсъдени 15
Нонфе
въпроси. В работата на
ренцията са участвували члено
а и ти в
вете на Работническия
и представители на останалите обществено-политически ор
ганизации в общината.

М. Андонов

.

ЗАСИЛЕНА АКТИВНОСТ

Не са предвидени никакви
отклонения.
Засега водим
преговори с
железници
за
Югославските
строеж на подлез или надлез
при пресечката на шосето с
железопътната линия Ниш
София. И на този вшрос ще
знаем
окончателен
отговор
след договор с Деян Настич,
републикански
секретар
за
връзки и съобщения.
Друго нещо, според новид
Закон за пътните съобщения,
разрешено е регионални пъти
ща да се строят и с широчи
на от 5,5 'Километра ...
подчерта
В момента
Угренович — Пиротсиа, Дими
Бабушнишна
об
тровградска и
щипи ще трябва да ни помог
н ат в разрешаването на иму
щественощравни въпроси при
шосето.
на
прокарваното
Ние вярваме, че те Ще 1НИ
помогнат този въпрос да уре
дим в най-кратък орок, така
че това няма да доведе до
застой в работата — изтъкна
Угренович.

Нанто ни уведоми Угренович, първата -нопна -на шосето ще направи инж. Петър
Костич, подпредседател на Ре
изпълнителен
публиканския
съвет.

КОМИТЕТ НА СНС

събранията им. В други пък
организации «е са били опаз
вани напълно критериите при
в
членове
приемането на нови
и подобни.
Именно тъкмо тези органиса проявили досзации и не

татъчна^щтивнос . 0бщт|СИИЯТ

В
номитет на Съюза на комунис
тите в Ьабушнишка община е
коипровел 18 заседания, на с:::
то са били обсъдени 58 разЗаседанията
лични
въпроси,
на комитета най-често са про
веждани в разширен състав —
с участието ;на излълнителните органи на останалите обще
организаствено-политически
ции в общината, Общинската
и представители на
скупщина
нонференМеждуобщинсната
ция на Съюза на комунистите
в Ниш.

голямо

ВНИМАНИЕ
НА
ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО
ИЗДИГАНЕ

Претворявайки в дело реше
иията на Десетия конгрес на
СЮН и решенията на Седмия
Общинският
конгрес на СНС
комитет на Съюза на комунис
тите в Бабушница голямо внимание е посветил на идейнополитическото издигане, мари
сическото издигане на члено
вете на СК и развитието и
внедряването на социалистиче
ечата демокрация във всички
пори на обществено-политическия живот в комуната.
В това отношение трябва да
се отбележи и засилената ак
тивност на членовете на Съю
за на комунистите
в Социа
листическия съюз и изобщо
в разрешаването на всички въ
проси от интерес за гражда
ните и трудещите се. В идей
но-политическата
работа
са
прилагани най-различни методи
"г от курсове за новоприети
членове в Съюза на комунисдо организирането на
тите
политически школи и семина
ри за ръководители в партий
ните организации. В тази насо
ка не всички първични орга
низации обаче са постигнали
добри резултати. Някои изо
стават. Това преди всичко се
отнася за първични организа
ции на Съюза на комунистите
на село.
ЕНЕРГИЧНО ДЕЙСТВИЕ
ОК НА СНС

НА

През изтеклата
година
се
чуетвуваше по-голяма оператив
кост в работата на
Общинсиия комитет на Съюза на но
мунистите в
Бабушнишна об
щина. Енергично и бързо се
действуваше при случаи на за
белязани отрицателни явления,
които бя>ка съсичани още в
началото им. Винаги се воде
ше сметка акцията на Съюза
на комунистите да се включи
в широкия фронт на Социалис
тическия
съюз и останалите
обществено-политически
орга
низации.
Дейността на комисиите при
Общинската конференция
на
СНС обаче не беше на желана
висота. И дейността
на
работническия актив не е би
ла задоволителна. В края на
заседанието бяха
набелязани
мероприятия за по-съдържател
на и по-богата
активност на
комунистите в Бабушнишна об
щи-на в настоящата година.
М. А.

СТРАНИЦА 4
БРАТСТВО
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ДЕЙНОСТТА НА СН В ПРИЛАГАНЕ
ЖЕНИя ТРУД
1А|ане

НА ЗАКОНА ЗА СДРУ

Конкретни
програми
и задачи
Общинският комитет <на СК
в Димитровград прие програма
за активността на Общинска
та организация на Съюза на
комунистите в прилагането на
Закона за сдружени^ труд.
На заседанието на Комитета
беше оценено, че публичното
разискване по
Проектозакона
в
общината е било твърде
широко и успешно. По време
на разискванията са раздвиже
ни редица инициативи за кри
тическо
преразглеждане
на
досегашната практика, така че
Законът е „заживял” в изве
стен смисъл и преди да бъде
формално-правно приет.
В сегашния момент е обаче
нужно ангажиране на Съюза
на комунистите за
цялостно
оживотворяване на Закона за
сдружения труд.
Една от главните задачи на
комунистите е да се ангажи
рат във всички първични ор
ганизации на СК, общественополитическите
организации,
Общинската скупщина и т. н.
да се установят конкретни про
грами и задачи. Тези задачи
трябва да се вградят в съвме
стните програми и в програми
те на основните организации
на сдружения труд, самоупра
вителните трудови общности и
други асоциации на
сдруже
ния труд за съгласувана дей
ност в тази област.
Всички програми за прилага
не и провеждане в практика
Закона
за
сдружения труд
трябва да бъдат готови до 15
март.
комисиите,
Необходимо е
които са работили върху про
веждане на публичното рази
скване, да продължат активно

стта си и зърху прилагането
на Закона в техните среди,
Общинската скупщина тряб
ва да създаде комисия, която
ще следи прилагането на За
кона.
Въз основа на анализите и
критичеокото
преразглеждане
на досегашната практина тряб
в а да е© изготви и конкретно
предложение за оново самоу
правително организиране в ор
ганизациите
на
сдружения
труд и останалите трудови ор
ганизации. Предложенията тр
ябва да се разгледат от съ
бранията на трудещите се и
тела
до
самоуправителните
края на март.
Постоянна задача в организа |
циите на сдружения труд е да
се работи върху изменение на
обществено-икономическите от
ношения, за да могат разпоред
бите на Закона, които регули
рат тази област, да се прило
жат най-късно до 1
януари
1978 година. Комунистите тряб
ва да раздвижат
инициатива
по тези въпроси, с цел да се
изказват трудещите се хора
и те да заемат становища.
Особено внимание в пред
стоящия период ще се обърне
на въпросите за
сдружаване
на селскостопанските произво
дители. Комунистите в „Сточар" трябва да се ангажират
върху последователното
про
веждане на досега приетите
изводи и становища.
За провеждане в дело на
приетата програма Общинския
комитет ще организира сказ
ки и семинари във връзка с
прилагането на Закона.
А. Д.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА
ТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК В
ДИМИТРОВГРАД
Изразявайки
настроението
на всички граждани и труде
щи се от общината Общин
ската конференция на Съюза
на комунистите в Димитров
град се 'приобщи към предло
женията на другаря Тито по
повод 40-годишнината от идва
нето начело на
Партията и
85-ия му рожден ден по тре
ти път да се даде Орден на
'народен герой. По
този по
вод до Централния комитет на
Съюза на югославските кому
нисти беше изпратено гтисмо,
което прочете
председателят
на Общинската
конференция
на СК — МИТКО ТОМОВ, а

Участниците от заседанието

ОБРАЗОВАНИЕТО ДА СЕ ПРИБЛИЖИ
ДО ТРУДЕЩИЯ СЕ ЧОВЕК
— Единодушно
герой

поднрепенопредложението — на другаряТито трети Орден на народен

което
делегатите на Конфе
ренцията подкрепиха с бурни
аплодисменти.
Общинската
конференция
обсъди и актуалните идейнополитически въпроси за по-ма
татъшното развитие на обра
зованието в общината и зада
чите на Съюза на комунисти
те в тази насока. Тана бяха
закръглени разискванията
по
този въпрос, ноито започнаха
със заседания на Общинския
комитет и заседанця на ПЪР'
вичните организации на СК в
общината. „Във всички тези
разисквания яоно
проличаха
три групи от въпроои, върху
които се насочва главното вни
мание на комунистите и оста
палите работници”, — изтън«а във встъпителното си из
ложение секретаря на Общин
ския комитет на СК
ВЕНКО
ДИМИТРОВ.

ОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУШНИ
ЦА

ДА СЕ ПОДОБРИ МАТЕРИАЛ
НОТО ПОЛОЖЕНИЕ

За повече допитва
не с професионал
ните служби

група
съчиняват
Първата
въпроои отнасящи се до ма
териалната обстановка на об
разованието и
възпитанието.
Беше констатирано, че за из
пълняване на
образователновъзпитателната дейност и до
сега са давани значителни сре
дства. Тези средства обаче не
доотигат, главно поради това,
че образованието в Димитров
градска община, особено ос
новното, е извънредно окъпо,
с оглед
на
малкия брой
ученици по селата. Освен това
не се води достатъчно гри
жа и за най-рационално ползване ка средствата.

съвет
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ
в
при Общинската скупщина
изтеклата
през
Бабушница
1976 година е постигнал забе
лежителни
резултати. .Такава
бе оценката ма делегатите на
Общинската
трите съвета на
скупщина, дадена на сесията
на трите съвета на Общинската скупщина, Със своята
нъм
дейност той допринася
по-натагьшното укрепване
и
на
делегатската
сисразвитие
тема а чувствува се и непре
повишение на отгокъснато
ворността на членовете му.
С какви въпроси се е зани
Изпълнителният съвет
мавал
през изтеклата година?^
ред
Лреди воичко ма дневен
стопаноки въпроои.
са били
на Изпълни
От 35 заседания
на
дневен
телния съвет
270
пиставяни
-роси Дейността на сто
ланските организации, ч/
преди воичко мате
дани са анализи,
в които нериали и били включвани
и
рядко са
изготвят обемни

вало да 00
материали.

Опоеделеии въпроси Изпълнителният съвет в разглеждал
съвместно със някои самоуп

равителни общности на интересите, при което са използва
ни възможностите за по-широ
ки допитвания. Изпълнителният съвет в Бабушница е бил
в много случаи инициатор за
разрешаване на
повдигане и
въпроси. Но
много антуални
слабости.
имал е известни
На първо място — материаноито
този
орган
е из
лите,
са били
готвял често П7/ГИ
преобемни и трудно разбирае
ми за делегатите. При
това
в 'известни случаи е липовало
и сътрудничество с някои про
фесионалви служби.
Ма отделни сесии делегатите на Общиноната окупщина
са одобрили повишение на це
ните ;на свеж© месо и мляко.
Така сега средната цена «а
юнешно о кости ще струва
42,50 динара, а нй юнешно
51,80 динара.
без кости —
Един литър мляко в полиети
ленова опаковка
ще' струва
5,40 динара, а мляно в тет-

рапан
литър.

5,60

динара

един

Общиноката скупщина обсъ
ди и доклади за дейността на
правосъдните органи в общи
ната.
М. А.

В предстоящия период е не
обходимо да се положат уси
лия за създаване на материа
лни условия, ноито да обезпе
образователно-възпитател
чат
ката дейност да се провежда
в съгласие с установените пла
нове и програми и да ое по
добри стандарта на учениците
и просветните работници.

За осъществяване на тази
цел чрез Републиканската са
моуправителна общност за ос
новно образование е необходи
мо да се обезпечат допълни
телни средства.
РАЗВИТИЕТО НА САМОУПРА
ВЛЕНИЕТО ЗАВИСИ ОТ ВЛИЯ
НИЕТО НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД
Втората група съчиняват въл
роси свързани с по-нататъшно
то развитие на самоуправител
ните отношения в образование
то и взпитанието. В това отбе изтъкнато на
ношение
Конференцията — най-голямо

Конференцията занлючи, че
в по-нататъшното развитие на
самоуправителните
обществе
но-икономически отношени^ в
образованието и възпитанието
комунистите трябва да се ан
гажират цялостно. Само по то
зи начин ще се осъществят
конституционните
начала за
свободната размяна на труда
на работника в образованието,
с останалите работници от
сдружения ТРУА. Необходимо
е и по-нататъшно демократи
зиране на отношенията в са
мото образование, с цел обра
зованието да бъде ио-близно
до трудещия се човек. А това
значи в самоуправителното ре
шаване да участвуват всички
субенти, да се премахнат раз
личните
антисамоулравителни
тенденции, работата на всяко
лице да се оценява според ре
зултатите от труда и т.н.
За осъществяване на тези
цели е необходимо по-голямо
3
ангажиране на делегатите
общност,
Самоуправителната
по-голяма информираност, ан
гажиране върху нлючовите въп
роси, по-голямо ангажиране на
родителите в съветите на учи
лищата и участието на учени
ците в самоуправлението.
НЕОБХОДИМА Е ПРАВИЛНА
КАДРОВА
ОРГАНИЗАЦИЯ

В. Димитров
внимание трябва да се обър
не върху задачите за обезпе
чаване на по-голямо влияние
на сдружения труд, особено
от материалното производство,
на проблемите свързани с об
възпитателната
разователно
дейност. Необходимо е и побързо и по-пооледователно да
се
провежда политиката за
включване на учениците в про
цеса
на
самоуправителното
решаване по 1всички въпроси

ЛЮБИША ИГЙЧ В БАБУШНИЦА
ЛЮБИША Игич, председател
на Междуобщиноната регионал
на окупщина в Ниш тези дни
посети Бабушница. С предста
витали на 'Бубушнишна община
той води разговор за вредно
срочното развитие на община
та.
В предстоящите 4 години
в тази община трябва да
350
се
инвестират
над
милиона
динара
продимно

от областта на образованието
и възпитанието.

в изграждането на нови и мо
дернизирането на съществува
щите стопански мощности. В
своето развитие, общината за
напред по-тяоню ще се свързва
с останалите стопански органи
зации в региона. В такъв ас
пент може да се очаква и поголяма помощ от Фонда на
недостатъчно развитите обла
сти в СР Сърбия.
М. А.

нонстатира,
Конференцията
че оробено внимание трябва
да се обърне и на въпросите
от областта на марксическото
и идейно-политическото напра
вление на образователно-въз
питателната дейност. В рамки
те на тези въпроси е и осъ
ществяване на надровата поли
тика в образованието и възпи
танието.
В предстоящия период от
надрите се търси много поголяма отговорност. „Всички
онези, които учат и възпита
ват младите поколения за тях
ната правилна идейна и марк
сичесна насоченост върху тео
рията й практиката на наше
то социалистическо самоуправително развитие трябва сами
постоянно идейно-политически
да се издигат".
В тази насока е необходи
планове и програми, да се
мо да се установят конкретни
идейно-политичесните
следят
и морални качества на препо
давателите .и в това напраеле
ние последователно да се при
лагат приетите документи за
надровата политика.
А. Д.
СТРАНИЦА 5
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МИТРОВГРАД

Данъчни облекчения
за занаятчиите
Изпълнителният
съвет на
Общинската скупщина е Дими
тровпрад резгледа лроенторошението за данъците на граж
даните през тази година. Чле
новете на Съюза се изназаха
положително за предложение
то да се приеме од Общинска
та скупщина на следващата
сесия.
При установяване на данъци
те в общината се е водила гри
жа чрез данъчната политина
да се стимулира развитието на
определени дейности, съгласно
утвърдената политика, канто
и да се обезпечат необходими
те средства за удовлетворява
не на общите и съвместни раз
ходи.
Изхождайки от тези начала
предвидено е и намаляване на
данъчните облагани* за нянои
дейности. В това отношение
данъчните проценти при зана
ятчиите, на които тази дей
ност е основна професия, са
намалени с около 35 на сто.
Изключение са занаятчиите,
чийто. доход е под равнището
на средния републикански ли
чен доход. Те ще плащат да
нък не въз основа на дохода
си, а в предварително опреде
лен износ.
С цел да се стимулира раз
витието на занаячийството се
предлага цялостно да се осво
бодят от плащане на данък
онези занаятчии, които откри
ят занаятчийска работилница.
Те ще бъдат освободени от
плащане на данък през първа
та година. Също и завръща
щите се от чужбина, които от
криват занаятчийска работилни
ца, ще бъдат освободени от
плащане на данък през пър
вата година на дейността си.
Предвидени са и значителни
намалени* на данъчните обла
гания за онези занаятчии, кои
то вложат «ад 15 хиляди дина
ра за оборудване, на работил
ницата ои, канто й за изграж
дане на нови делови помеще
ния, или модернизация на съ
ществуващите. В такива слу
чай данъчното облагане се на
малява за 15°/о (за «върщащите
се от чужбина които, внасят
различни
машини), относно
20% (за изграждане и купува
не на делови помещения и за
10°/о (за модернизация и ре
конструкция).
С десет на сто данъчните
облагани* се намаляват и за
онези занаятчии, «които прие
мат на работа още едно ли
це. Този процент се увеличава
за всяко ново лице, с още
10%, до законно позволения
макоимум — 5 лица, за кои
то намаляването възлиза на
50 на сто.
Естествено, че в определени
дейности данъкът е останал на
равнището от миналата годи
на. Има случаи на намаляване
и за онези занаятчии, които
данъна плащат в определен из
нос. Това са обущари, ковачи,
бръснари, както и някои дру
ги занаятчии. Затова пън е пре
дпожено да се увеличат данъ
чните облагания, и то значи
телно, за онези лица, ноито

превозват различни индустриал
ни стоки с трантор и ремарке,
вместо да (ползват същите за
селскостопанска дейност.
Плащането на данъка за сел
сностопансна дейност остава
главно на равнището на мина
лата година. Канто «миналата,
така и тази година, данъчните
длъжници са разделени в две
крайградските
категории
плащат
селища, без Бачево
по-голям данък от останалите
села в общината.
Данъчните облагания, и за
останалите данъкоплатци с мал
ни изменени* остават спо
ред предложението, главно на
равнището на миналата годи
на.
Изпълнителният съвет раз
гледа на заседанието ои и Об
ществени* договор за установя
ване на политиката на данъци
те и приносите в СР Сърбия
през 1977 година, както и Об
ществени* договор за полити
ката «а данъците и приносите
в общината на територията на
Междуобщинсната регионална
общност Ниш за тази година.
А. Д.

ИЗ „ФАБРИНАТА ПОД ХИЛЯДА ПОНРИВА"

Ръкодвпните предмети завладяват

пазара
С цел да ое осъществят про
прамните и плановите задачи
ООСТ „Народно ръкоделие” по

изводството на плетени лредме
ти. Върху принципа на „висо
ката мода” се
произвеждат,

Цехът за домашно ръкоделие
свети особено внимание на ор
ганизиране пунктове на тери
торията на общината за про

манта, пуловери и др.
Търсенето на стоки, израбо
тени ръчно, както на домашния,

БОСИЛЕГРАД

Започна обсъждането на данъчните облагания
По предложение на Общин
ската служба за обществени
доходи, доставени са на пуб
лично обсъждане данъчните
облаги на гражданите за тази
година, ноито участвуват във
общинския
формирането на
бюжет. Върху размерът
на
предложените данъчни облаги
ще се изяснят гражданите на
събранията в местните общно

сти. За сега е известно, че
средно данъчните облаги ня
ма да бъдат увеличени по от
ношение на миналогодишните,
а бюджетното и общо потре
бление ще бъде увеличено до
14,8 на сто в сравнение с ми
«алагодишното.

миха, че тазгодишните данъч
ни облаги върху частното зана
ятчийство ще бъдат почти ми
нимални. С танава данъчна по
литика ще бъде стимулирано
развитието на необходимите за
наяти, които за сега ги няма
в общината и на онези които
са пред изчезване.

В Общинската служба за
обществени доходи ни осведо

В. В.

БОСИЛЕГРАД

ЛЮБЕН БОГОСЛОВОВ ДИРЕНТВР НА АТП
Новоизбраният работнически
съвет в
Автотранспортното
предприятие в Бооилеград за
директор на тази стопанска
организация избра ЛЮБЕН БО
ГОСЛОВОВ, икономист, а за Се
кретар СТЕФАН ГРИГОРОВ, ди
пломиран юрист от с. Райчи

ловци. Богослов досега бе ди
ректор на Центъра за култура
та в Босилеград.
Работническият съвет също
тана обсъди всички проентоса
моуправителни акти, изработе
ни в светлината на Закона за
сдружени* труд, «необходими

за самоуправително функциони
ране на тази стопанска органи
зация. Тези самоуправителни
документи ще бъдат доставе
ни на обсъждане на всеки
член на трудови* нолектив в
предприятието.
В.

ПРОДАВАЛИ СТОКА—А ПАРИТЕ ПРИСВОЯВАЛИ
Три лица от Димитровград
— Никола Свиленков, работ
ник е счетоводство, Иван Ан
тов и Йован Крумов, завежда
щи магазини, и тримата работ
ници в комуналното предприя
тие „Уолуга” се
намират от
известно време е следствен
затвор, Както ни осведоми съ
дията-оледов ател
Никола Пе
трович, против тях е открито
оледствие поради основано съ
мнение, че са злоупотребили
служебното си положение и
присвоили около сто хиляди
динара.
Съществува оправдано съм
нение, че Никола Свиленков,

като работник в счетоводство
то, е укривал документите за
задължаване със стоки, кои
то обвинените Анпгов и Крумов
са приемали директно от раз
лични доставчици. Тази стока
те са продавали, без да бъдат
задължени с нея, а парите об
себявали и делили със Свелен
ков.
Покрай това Свеленков
е
сам приемал «пари от различ
«ни лица, които са плащали
различни услуги на предприя
тието. В такива случаи пари
те не е предавал на касиера,
но ги е задържал за себе ои.
По този начин, според досе

така и -на чуждестранни* па
зар, е голямо. Досега няколко
коленции са «презентирани на
купувачите от Западна Европа
и са приети твърде добре. Под
готвят се още Д0® колекции,
които ще бъдат изложени на
панаирите в Мюнхен и Базел.
Модната линия, която траси
ра „Народно ръководелие" не
копира чужди модели, но е
самобитна и се предлагат съ
веем нови модели.
Пунктовете работят постоя
нно, понеже им се доставят
модели и материали навреме.
— Плетачните вече навлязо
ха в технологическа проблема
тика, така че твърде качестве
но работят и изпълняват трудо
вите норми — каза директо
рът на ООСТ „Народно ръко
делие" Душко Йевтич.
В работата най-много се из
тъкват: Рада Микич от Бело
поле, която през декември и
януари е изплела 40 парчета
и изкарала 4400 динара. Подоб
ни резултати осъществиха и
Вера Момчилович от Власина
Стойковичева, която за 30 пар
чета през същия период е из
карала 4500 динара, след това
Петка Пейчева от Топли дол
и Делка Миличева от Клисура.
Като добър организатор и
работник отделно се посочва
Босилна Косанович, която за
късо време е успяла да събе
Ре повече жени в Бело поле,
с тях работи, а в трудовата ор
ганизаци* изпълнява норматив
ната част на производството.
Пунктове са формирани в
Бело поле, Клисура, Топли дол
и на Власина Стойновичево.
Подготвя се формирането на
пунктове и в Босилеградска и
Църнотравска общини.
Всички пунктове, както под
черта Йевтич, дадоха очаква
ните резултати, а най-добри
са пунктовете в Бело поле и
Клисура. Търсенето на произ
веденията е голямо, затуй се
§ърши тестиране за още око
ло 100 плетачни.
В подготовка е изработната
на Статут на ООСТ „Народно
ръкоделие”, в който ще бъде
регулиран въпроса за сдруже
ния труд и здравните осигуров
ки на кооперантите.
Подготвя се въвеждането на
родна везба и сувенири, за ко
ето с© издирва оригинална ор
наментика на терена. Стойнос
тта на предложеното ще оцен
ява Музея по етнография и
проучаване на възможноотите
за пробно производство в наро
дно ткаене.
С. Милич

гашното следствие, те са при
чинили значителна щета на
предприятието.
С тази „работа" те започна
ли да се занимават още през
1972 година. (Контролът в пред
приятното не е «обаче бил в
състояние да разкрие всичко
това, понеже документите би
ли фалшифицирани.
Следствието е все още в
ход и събират се документи
от различни Доставчици, с цел
да ое установи точната стой
ност на присвоените пари и
колко пари воеки от обвине
ните е обсебил.
А. Д.
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ОБЕКТИ, ЧИЕТО ИЗГРАЖДАНЕ ПРЕДСТОИ

Лишената овцеферма-индустриален
начин за отглеждане на овце
* ИЗГРАЖДАНЕТО на овцефермата в Липинско поле започва на 1 март, а ще се
завърши на 1 ноември. Най-голям селсностопансни обент в Димитровградска об
щина.
* ЙОРДАН МАРИНКОВ, завеждащ изграждането на фермата и
председател на
Съюзния отбор за проблеми на овцевъдството: „Овцефермата ще бъде единстве
на не само у нас, но и на Балнана
Само

временна

оправна

на пътя

мине

автобуса

писмо от висок

ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ НИКОЙ
НЕ СЕ СТАРАЕ ЗА
ПОДДЪРЖАНЕ НА
РЕЙСОВАТА ЛИНИЯ
ще
пристигне
автобуса,
или няма да дойде. Чрез ав
тобуса получаваме поща, из
пращаме болните в града -и по
ддържаме всички други връз
ки със света. Но пътищата от
Висон към Димитровград и Пи
рот са просто
невзъможни.
Ни© във Висок чувствуваме на
то че ли никой за нас не се
грижи. Компетентните от общи
ната не ни посещават.
Горни Висок
за
сега об
служват две автобусни пред
приятия: АТП от
Пирот
и
„Ниш-Експрес” от Димитров
град. В момента когато пиша
това писмо не идват автобу
си те от Пирот и
Димитров
град. Причина за това са лоши
те пътища и самите шофьори.

д.‘ г
Път ли е това?
Получихме писмо от нашия
сътрудник от Висон ВЕСЕЛИН
ПЕТРОВ. Той ни пише. „Напи
шете малко в „Братство" и за
рейсовата линия във
Висок.
При вас в Ниш сега е пролет,
да
а тук при «нас не може
се мине от едно село в ДРУ
го. От пътищата няма нищо.
Напълно сме забравени в това
отношение".
Другаря Петров ни изпраща
и три фотографии за да под
крепи твърдението.
СЛАБА Е ГРИЖАТА И
НА
КОМПЕТЕНТНИТЕ
ОТ ОБЩИ
НАТА

Често пъти за неидването на
автобуоите от АТП Пирот са
виновни самите шофьори. От
тях зависи дали пътникът ще
стигне там нъдето е тръгнал.
Ние се питаме има ли няка
къв контрол на тяхната работа.
От Друга страна трябва да
на
се наже, че шофьорите
„Ниш-енспрес” Тацно и Пеша

правят всички уоилия да под
държат връзките с Висон. Обаче, аз съм убеден, че упра
вата на АТП от Пирот въобще
не се интересува какво е дър
жанието на техните шофьори.
Нима не е важно мнението на
пътниците за тяхната работа?
И трябва ли населението на

девет села да зависи от воля
та на един или двама шофьо

Ние в Горни: Висок сме найотдалечените от Димитровград.
За нас е твърде важно

Веселин ПЕТРОВ

автобуса

„Първа

ТЕЗИ ДНИ в Липинско поле
ще започне изграждането на
овцефермата, чийто капацитет
ще бъде 5 000 'овце и 1000
кози. Какво ще
представлява
овцефермата за Димитровград
ското
стопанство
и на СР
Сърбия, помолихме да ни ка
же най-номпетентния за този
обект агрономът ЙОРДАН МА
РИНКОВ, който от неодавна
е и председател на съюзни,я
отбор за проблемите на овце
въдството.
ОВЦЕФЕРМАТА ЩЕ
„ГРАДНЯ”
ОТ ДИМИТРОВГРАД

СТРОИ

Манто е известно на на
шата общественост, вече са
обезпечени 32 360 000 динара
за изграждане на овцеферма
в Липинско поле с капацитет
Изграждането
от 5000 овце.
на фермата е реалност. Ос
вен обезпечени парични сред
ства ние имаме вече и строи
телно разрешение и подписах
ме договор с „Градня" от Ди
митровград. На 1 март ще за
почнат строителните работи.
Тъй нато железната Конструк
ция се внася от чужбина на
правени са всички постъпки и
през март т.г. същите ще бъ
дат внесени. Според финан
совия план строителната част
ше струва 17 милиона динаобзавеждането ще
ра, а за
се Изразходват 2 640 000 дина
средства ще
ра. Значителни
се изразходват за подобрение
на породата . на овцете.
ЗАЩО
СЕ СТРОИ
ТИП ОВЦЕФЕРМА?

ТОЗИ

Другарят Маринков, нойто е
запознат с развитие на наше
то овцевъдство и с неговите
проблеми в «някои съседни
страни, счита че овцефермите, които има «в
Димитров
градска община са заотарел
тип и не допринасят за раз
витие на овцевъдството. Днес
хората все по-малко привлича
сегашното производство в ов
цевъдството и затова го напу
снат и отиват в индустрията.
Решението е само в изграж
дане на овцеферми с индус
триален начин на производ
ството. Затова се взе реше
ние в Димитровград да се по
строи първа танава овцефер
ма с индустриален начин на
производство, нъдето ще бъ
дат ангажирани по-малко хо
ра, а производството ще бъде
увеличено, породата подобрена.
— В новата овцеферма —
наза другаря Маринков —ние
ще създаваме такава порода
овце, които ще дават в едно
направление млято и месо, а
други — месо и вълна. В сво
та вече млякото е изхвърле-

нолко овцеферми с по 1000 до
3000 овце във Висок, Забърдие и околността на Борово.
Новата овцеферма
ще
се
строи в Липинско поле захцото тук има над 1000 хектара
обществена земя, близо е До
града и ше има добри връзки
за транспорт.

но като продукт, то служи са
мо за прехрана на агнетата.
Ние обаче го задържахме защото у нас вече е създаде
на традиция за преработка на
млякото и
производство
на
кашкавал и оирене. Те се из
насят и дават добри прихо
ди. Затова ние ще работим
да подобрим млекодобива на
домашната порода овце чрез
използване на продуктивни ра
си чрез селекционни форми.
По този начин ще създадем
овца, която ще дава годишно
и по 150 литра мляко. Съще-

-
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— Решихме да идем на кон
казва
цетрация на овцете
другаря Маринков, — и в но
вата ферма да се използува
индустриалния начин на отгле
ждане ьа овце. А това ще на
прави революция в този от
расъл. Трябва да споменем
само това, че овцефермата ще
захваща 11 232 м2, а останали
те обекти ще имат повърхни
на от 2548 мз. Почти цялата
работа ще бъде машинизира
на, а приложение на научните
достижения в тази област ще
имат главна дума. Чрез прила
гане на хормони през цялата
година ще се получават агне
та или за две години една
овца ще дава три агнета. Ос
вен това във фермата ще се
отглеждат и 1000 кози.
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Йордан Маринков
временно що работим за по
добрение на овцете, които да
ват повече месо. По-нъсно ще
се вземе решение коя поро
да ще се отглежда в зависи
мост от пазаря.
ЗАЩО ОВЦЕФЕРМАТА СЕ
СТРОИ В ЛИПИНСКО ПОЛЕ
община
Димитровградска
има традиции в овцевъдство
то. Досега са оформени ня-

...
А

Затова
може да се каже,
че значението на овцефермата в Липинско поле е огром
на. Не само че овцевъдство
то ще се подобри в нашата
община, но се очаква тя да
помогне за развитие на също
то в цялата страна. В това
направление Димитровградска
община сътрудничи с Инсти
тута за овцевъдство в Земун,
с фонда за овцевъдство в СР
Сърбия, Републиканската сто
панска камара и други инсти
туции.
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Димитровградска община има добри пасища и условия
развитие на овцевъдството
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тктгчюа + шсюстчл
П. Вучнович Д. Рангелов Г. Григоров
ОТ СЪБОРА НА

С. Григоров В. Стоичнов М. Мицов

3. Стоянов

ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ

В

БОСИЛЕГРАД

шугг/.у/

П. Дойчинов С. Иванов

К. Иванов

Р. Пуртич

ната требва да се поведетел за бъдещата ни коннретна дейност.
сметка за тананареченото вън
ГОНЕ ГРИГОРОВ, секретар
шно разпределение на сред
Съборът
на ОК на СКС.
ствата, а разпределението на проведохме
в един изключиро, двадесет години не о из същите в трудовите организа телно важен политически мо
мент в нашето общество; под
вършена категоризация на учи ции да бъде длъжност и за
готовната за XI конгрес на
съпласно условията дача на трудовите хора. В бъ
лищата
при ноито работят. А те не дещю ще се реши въпросът СЮК, относно на VIII конса еднакви за всички учили- с интернати и столове във
грес на СКС и юбилея на дру
гаря Тито. В тези изключител
ща. Предлагам училищата да всички училища,
се разпределят в три категоИВАН МИТРЕВ, секретар
но важни дейности особено
рии- напр училището в Дукат СУБНОР в Общината лризва трябва да се включат просвет
Долна Любата, Босилеград..
просветните работници да по- ните работници, комунисти и
ЗАХАРИ СТОЯНОВ, дирек- мопнат анцията на бойците за членове на ССРН. Самоупратор на Учебния център в Бо събиране на материали, данни, вителното преобразование на
оилеград. — Провеждаето на донументи, спомени и предме образованието и възпитанието,
реформата в средното образо ти от дните за Народосвобо- търси да се задълбочава са
вание Центърът посреща без дителната борба в босилеград моуправлението във всяко учи
съвременно съоръжена рабо- ски край за да може да се лище и по-широко, последова
политиката на
тилница за политехническо об издаде книга и образува един
телно върху
разование и, което е още по- скромен местен музей.
СЮК, Конституцията и Зако
СТОИЧКО АНГЕЛОВ, сенре- на за сдружения труд. Практи
важно, без подходяща сграда
за училището. Изпъква и проб тар на Общността на интере ната сочи, че там нъдето
лемът с прантическото об-уче сите за образование. — При- моуправителните
отношения
ние на учениците в производ месите на субентивизъм в са
не са развити, лоши са и от
ствените или услужим стопан мокритическото обсъждане на ношенията между хората. Са
ски организации. Центърът е многобройните проблеми сигур моуправлението предпочита де
нов, реформата изисква нови но няма да попречат да се
мократичност, но м съзнател
качества, което ни изправя постигна още по-високо анци- на дисциплина и контрол над
пред доста материални труд онно единство и мобилизация
извършване на договорените
ности.
за 'издигане на просветнотоВЛАДИМИР СТОИЧКОВ, сен възпитателното дело на по-ви задачи и задължения.
Успеха на проведената сре
ретар на Самоуправителната соко
равнище. Изтъкнатите
общност по детска и социал- проблеми налагат трайни уси- ща комллекно може да оце
на защита. — Информираност ли,я в областта на материал- ним по това колко сме допри
та и марксисткото образование но-финансовото и педагогичес несли в изпълнение на поста
на просветния работник се но подобряване на учебно-въз
вените задачи. А това ще по
поставя с цялата ои сериоз- питателната работа. Изготвени
кост. Сназните, изнесени пред ят анализ за състоянието в каже следващата ни среща.
участниците на събора са от учебното дело и плодотворни
Ст. Станнов — В. Велинов
неоценимо значение. В общи- те разисквания са пътеуназа-

АКЦЕНТИ
Предаваме в най-»лси черти части от изназванията на участниците в събора на просветните работни
ци състоял се на 12 и 13 февурари т.г. в Босилеград
ПАНАЙОТ ДОЙЧИНОВ, пре
подавател е Босилеград. —
Във вьзнаграждаването все
още се плаща професионално
то звание, работното място и
трудовия отаж, но не и резул
татите от труда. Последовател
,ното прилагане на За"™а 33
сдружения труд сигурно ще
пеши тоя и много други важ
ни въпроси. Значи, възнаграж
даването и общественото при
знание на просветния работник в нашата община все още
не е на равнище . ..
ЛЮБОМИР ИВАНОВ, директор на училището в Г. Лисина.
— Новата концепция на оора
зованието иI възпитанието тър
си много по-тясното свързване между просветното дело,
стопанството и общината и
местната общност. Реформата
поставя всяко училище да
има своя градина за политех
нмческо образование, ние това
нямаме още, дори и училищният двор е много малък.
Малки са и средствата за ма
териални разходи на училища
та. Докато ,в общината те въз
лизат на 5000 динара по ра
ботник, в просветата са ед
вам 2000 динара . ..
СТОЙНЕ ИВАНОВ, директор
в Босилеград. — Доста труд
ности на преподавателите за
даваха учебниците. Досега или
нямаше достатъчно такива, или
с голямо закъснение се пре
веждаха. Този въпрос в бъде
ще трябва ефикасно да се ре
шава. При провеждане на об
разованието на възрастните в
някои училища се дават сви
детелства без знания. Това е
обществена престъпност. За
конът не се прилага както
трябва. Ако се продължи с та
зи практика неграмотните ще
си останат такива, но само
със свидетелства. Не компро
митира ли се по този начин
цялата просвета и има ли ну
жда от това? Много пробле
ми в учебното дело могат да
се решат с интеграция на учи
лищата, за която често гово
рим, но не предприемаме ни
що ...
МИЛАН ГОГЕВ, преподаваПри слаб
тел в Бистър. —
критерий в училището, дете
то излиза неподготвено за бъ
дещото си школуване. Децата
в босилвградената осмолетна
са по-подготвени от тези в
селските училища, което се
дължи на различните условия
на работа... Тананареченото
школуване на възрастните на
истина не е в ред и в наше
то училище. Като изпитвач
през януари дадох над 150
незаслужени бележки!
СИМЕОН ГРИГОРОВ, препо
давател в Учебния център и
прооветен инспектор. В репуб
линансния просветен инспенто
рат също е съгледан проб
лемът с школуване на възраст
ните, което се провежда без
предварителна подготовка. То

ва не е случай само в нашата
община. Този въпрос ще се
решава на по-високо равнище,
но и тун трябва отделно да
го разппедат общинските ор
гани, образователната общност
и училищата. Пред нас е и
задачата как да организира
ме втория етап в средното об
разование...
ПЪРВОСЛАВ ВУЧКОВИЧ, сек
ретар на комисията за образо
вание и науна при Председа
телството на ЦК на СКС. —
Съборът е извънредно добре
замислен и организиран. Не
се разглежда само тясната
проблематина на учебното де
ло, но се засягат и по-широ
ки въпроси. Внушително е
впечатлението, че се разисква
открито и критически. А това
е гаранция, за по-ускореното
решаване на проблемите при
пълна мобилизация на субек
тивните сили ...
ДОБРИ РАНГЕЛОВ, директор
в Бистър. — С интеграцията
на училищата ще се постиг
не по-гол ям а рационализация
и ефективност в работата. Ние
директорите най-вече се зани
маеа с административно-техни
чески работи, за сметна на
педагогическо
инструнтивана
та дейност. Колентивът «а
бистърското училище няколко
пъти се изясни за обединява
не, но това си остана така.
ДРАГАН МИЦОВ, предоедател на Общинската снугтщина.
С провеждането на реформа
та ще се решават и пробле
мите. Ние говорим за пробле
мите а малко се осмеляваме
да даваме предложения за ре
шаването им. Въпросът с кад
рите трябва добре да се изу
чи и веднага потърои начин
за школуване на нови кадри
за училищата за българската
народност. Грешка е, че едвам
сега се решава въпросът с
образуване на педагогичеока
служба за училищата на на
родността .. Взаимните отно
шения е някои колективи тряб
ва най-слешно да се решават
в тези среди. Защото това
предизвиква непотребни недо
разумения в по-широката сре
да, а последиците от това са
многостранно оцетни.
Що се касае до терените
за физичеоко възпитание, сред
ства за тая цел има в съот
ветната самоуправителна об
щност; но още стоят неизтюл
зувани. Тук се вижда нашето
бездействие, което с нищо не
може да се оправдае. На все
ни от поставените въпроси
има отговор и в процеса на
решаването обезателно ще на
мери мястото ои и всеки от
нас.
КИРИЛ ИВАНОВ,
дирентор
в Д. Любата. — Материално
то сътояние на учениците през
последните 2—3 години значително се подобри, докато
това не може да се каже и
за просветните работници. Вто

15 ГОДИНИ „ДРУГАРЧЕ"

Успешно изпълнен задача
Тези дни в издателство „Братство" в
Ниш със снромно тържество бе отпразну
ван 15-годишния юбилей на детския вестнин на българската народност в СФРЮ
— „Другарче". Пред представители на ос
новните училища и обществено-политиче
ски дейци от общините, в ноито живее
българсната народност за петнадесетгоди
шния развоен път на вестника говори се
гашният главен редактор Милан Величнов.
Делегатите от различни училища дадоха
ценни предложения, сюгжестии и мнения
в своите изказвания.
В тържествената част наградени уче
ници — сътрудници на в. „Другарче" про
четоха свои произведения и получиха по
даръци — нниги от Издателството.
В течение на 15 години „Другарче" ус

пешно изпълни своята задача. То стана це
нен наръчнин и помагало в учебно-възпи
тателния процес в училищата на българ
сната народност. Чрез него учениците до
пълваха и разширяваха своите знания и
познания.
Прието е — в тази насона ,„Другарче”
и занапред да бъде още по-дейно,
Да
разнообрази и обогати страничните си с
нови, художествено издържани материали.
Занапред ,„Другарче” още повече ще
отразява задълбочава нето на братството
и единството на нашите народи, ще радее
за издигане и унрепване на самоуправителния социализъм сред подрастващото
поколение и неотклонно ще върви по пътя,
начертан от СЮК начело с другаря Тито.
Ст. Н.

М. Величков приветствува гостите
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БОСИЛЕГРАД
В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ

ПОДГОТОВКА ЗА
ТИТОВИЯ ЮБИЛЕИ
Председателството
на Об
щинската конференция на Съю
за на социалистическата мла
деж в Бооилеград оформи И0
митет за чествуване на 40-го
дишнината от идването на дру
гаря Тито начело
на
СЮК,
85-Ця
му
рожден
ден
и
Деня на младостта.
Чествуването на тези юби
леи и на Деня на младостта
ще има масов м състезателски
характер във всички младеж
ни организации в Босилеград
ска община. Програмата по че
ствуването, която ще бъде до

пълнително
изготвена, ще съ
държа културни,
спортни съ
стезания и политически мани
фестации — бе заключено на
заседанието на Председател
ството на ОК на СОМ в Боси
леград.
На същото заседание се ра
зговаряше и за идеологическо
то образавоние на младите. По
този повод бяха определени
нянолко теми от тази област
които в настоящият
период
ще се разглеждат във всич
ки първични младежки органи
В. В.
зации в общината.

МЛАДИ ПОЕТИ

СПОМЕНИ
Събрах всичките си желания
в своите мечти
и от тях направих букет
от спомени ...
Очите ми блестяха
с влажност на сълзи,
защото в спомените ми
и в погледа — беше ти!
Една малка стаичка —
Сънища от далечни води.
Нещо в моя живот
неспокойно блика и свети.
Обсипан със злато.
Бисерни роси на очите ми
и на лицето будят изворите
на щастието.

СТРОИТЕЛИТЕ

НА

Деница ИЛИЕВА

„ШАМАЦ — САРАЕВО" СИ

ЦЕНТЪР „ЙОСИП БРОЗ ТИТО"

Екскурзиите - съставна част
на обучението
В образователния център „Йо
сип Броз Тито”. в Сурдулица
съставна част на обучението
са и научните екскурзии, кои

то се провеждат вояка годи
на. Учениците по дръвно-про
нет
мишлената специалност
върти клас) посещават „Мо

ОЗНАМЕНУВАНЕ НА ТРИДЕСЕТГОДИШНИНАТА

НА

Трудовата акция Шамац - Сараево
В програмата се предвижда
За 30-годишния юбилей на
организиране на
бригадирски
младежката трудова акция —
ошъове, разказване на спомени
строителството на. железопът
от
бригадирските
Дни
на раз
ната линия Шамац — Сараево
лични трудови акции в страна
в Димитровградска община се
та, изпълняване на рецитали
подготвя достойно празнуване.
от бригадирски стихове, песни
Създаденият инициативен ко
от Народоосвободителната бор
митет по ознаменуване 30-годи
ба, Козарачко коло...
шнината на младежките трудо
По повод Деня на Младеж
ви акции изготви програма на
ките доброволни трудови акчествуването.
иии и 30-годишнината от мла
На 1 април — Деня на мла
дежката
трудова акция
Ша
дежките трудови акции — ще
мац — Сараево, младежите от
се организира тържествено за
общината
ще
организират
за
седание, ла което ще бъде по
лесяване на голините в онол
днесен реферат за чествува
постта на града.
нето на 30-годишнината от пър
От казаното личи, че 30-годи
Бата младежка трудова акция.
съШНИя юбилей на Шамац —
Инициативният комитет
Сараево и Деня на младежки
щевременно ще приеме програ
те трудови акции, ще бъдат
ма за трудовите акции на те
отразнувани
достойно и трудо
риторията на общината през
ЕО от бивши бригадири и мла
настоящата (1977) година. По
дежта
на
Димитровградска
об
тържествен начин
ще бъдат
щика.
приети бригадирите от страна
на председателя на ОК
Ст. Н.
ССМ в Димитровград. ______

Осийен „Марлес"
билия"
— Марибор, ,,Мебло" — Нова
Горица и т. н. Учениците от
трети нурс посещават ..Трес
ка" — Скопие и „Църн бор"
— Прилеп. Фериалната пранти
ка учениците от тази специал
ност прекарват в „Оимпо" —
Враня и „Слога" — ‘Вл. хан.
При високо професионално обучение, което в тези мебел
ни фабрики е застъпено, тази
практина допринася за всестра
нното и професионално форми
ране на младите кадри.
Учениците от трети курс за
планово стопанисване посеща
ват Новосадския селсностопан
ски панаир, фермите за сви
не и рогат добитък „Речица"
— Куманово,
ЗИК „Скопско
поле" — Скопие, „Годомин" ■*—
Смедерево, след това комби
натите в Рума и Панония. Че
твъртият курс от същата спе
„Емона"
циалност посещават
— Любляна.
Учениците пък за КВ работ
те магазини в Лесковац, Ниш
и Белград, а тази година пла
нират да посетят и Снопсния
търговски център.
Половината разходи за екс
курзиите поема училището, а
по-бедните изцяло отиват на
екскурзия за сметна на учили
С. Минич
щето.

СПОМНЯТ

РАБОТЕХМЕ С
ЕНТУСИАЗЪМ
Асен Величков:
— Бяхме млади и пълни с
ентусиазъм. Аз през 1947 го
дина бях студент по ветери
нарна медицина в Софт. Там
дойде директива за формира
не на бригадата, коят° “‘‘г у
частвува на Линията Шамац
— Сараево, Веднага се запи
сах. Спомням си, че от Пи
в гимна
рот, където спахме
зията, заедно с още младеБела
Пажи от Бабушница и линията.
ланка трогнахме на
I
влак,
товарен
Пътувахме в
много
иойто беше оничен с
лозунги
Въодушевлението ни
беше голямо. Ние пристигна*
в Янич в Босна и работех
ме
ме при усена на Лашва.
В
Нашата бригада
имаше
съседство още ДРУ- бригади
Г- които се срещахме и устро
йвахме сЯвместни вечеринки.
Дори нашата чета даде А
м
'
Там имаше
една
вечеринка,
помагаше
учителка, която ни
в работата.
НайСпомени има много,
се рабоглавното е това, че Всички се
теше с ентусиазъм,
нор
стараехме да призт-лним
мите и да получим званието
ударник. В нашата четаима
много ударници^Бяхме^ед
ше
на от най-добрите

Горта и ежедневно преизстЦенна
цията и
ни ден.

това

КИРИЛ

ТРАЙКОВ:

На младежката линия Ша
в
взех участие
съставТтШ средношколската Аи
митровградска бригада
Брати единство . В гази сри
ство
гада работеха и младежи от
Бела паланка. Това всъщност
беше и мое първо унастие «а
трудова акция през 1947 годи
на в продължение от 2 месе
Следващата, 1948 година,
ца.
та тру
също така участвувах
ор е д нош к ол ск а
дова акция в
на Нови Белград.
та бригада
30 години, нога
днес след
тп ои спомням за тези ела в
младежки дни, емцевраман
ни м л
за състояние
но ои опомням
намираше маша
то, в което се
освобождение
та страна след
то от фашизма.

Е. Видаиович
Възбонвояване и изграждане
на нашата страна е депетвител
но подвиг, който трябва да се
младеж
пренася на нашата
ние
днес. Този опит, които
имаме трябва да пренасяме на
нашите деца за да може и те
да продължат с изграждането
на страната със същия ентуси
азъм.
Ние тогава не гледахме на
материалната страна, но рабо
техме за да възобновим стра
пата и ние в това успяхме. На
родна младеж на Югославия
подари та нашето отечество
лил и н и ята Бърч ко-Б а н ов ич и,
авто-м
ни ята Шамац-Сараево,
отрадата „Братството-единство
и много фабрики. Мисля, че
с тези обекти ое гордее всеки
бригадир. Аз си спомням кога
то пътувахме на линията Ша
■изминали
мац-Сараево. Бяха
ЕЛЕНКО ВИДАНОВИЧ:
__ ,Когато се завърнаха мла
дожите от линията Бърчно —
Бановичм разправяха свои пре
живелици и аз .пожелах да
стана бригадир. Веднага се за
писах на бригада. Това ми бе

А. Величков — Сенно

К. Трайнов
по-даше и първо пътуване
край. Колко
леч от родния
имам от
много преживелици
това пътуване и участието в
изграждането на линията
мац — Сараево!

Ша

На мен правеше голяма ра
дост, че след всяка работа се
занимавахме със спортуване.

състезания.
Имахме спортни
Тъй като това ме привличаше
аз участвувах в тия съревно
вания. Често пъти застъпвах и
бригадата на различни състеда кажа, че
зания. И мога
имахме и успехи, Един път
спечелихме първо място баснет бол в нашия лагер. Изгу
бихме само от отбора на чехо
словашка бригада.
След това ми правеше удо
волствие да учаотвувам в ра
злични културно-забавни прог

се занимаваме със спора-, нул
турна
и
просветна деятелност. И след това, когато бях
бригадир на хидроцентралата
„Власина" там пренасях опита
от линията Шамац — Сарае
во. Бях спортен референт.
В следвашия брой:
АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ, АН
ГЕЛ АНГЕЛОВ И ОЛГА АНТИЧ.

В НЕДЕЛЯ, НА 27 ФЕВРУА
РИ

В 9,15 ЧАСА ТЕЛЕВИЗИЯ

— БЛГРАД ИЗЛЪЧВА РЕДОВ-

НОТО

СИ

ПРЕДАВАНЕ

БЪЛГАРСКАТА

ЗА

НАРОДНОСТ.

СЛЕДЕТЕ ПРОГРАМАТА!

рами. По този начин не само
да
пръв път имахме достъп
аз, но и други младежи за
СТРАНИЦА 9

ФЕВРУАРИ
БРАТСТВО

След работата на линията
ние се занимавахме с ограна
неграмотните
мотяване
младежи. Като студенти имах
ме възможност това да раоотим. И трябва да нажа, че нау
чихме много младежи да че
тат и пишат на кирилица и
латиница.
от
Когато се завърнахме
Шамац — Сараево в Димитни
устроиха
тържест
ровград
С, церемовено посрещане.
I
ниален марш минахмо до цеи
търа на града, начело с ученчисената духова музика,
а
след това пред гимназията се
състоя митинг на които говоа от ири Тодор Славинсии,
С
мето на бригадата аз.

★
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ВИЛНИТЕ - ЛЕЧЕБНО СРЕДСТВО
ПРОТИВ БЪБРЕЧНИ БОЛЕСТИ
НАЙ-ВАЖНИЯТ отделителен орган в човешкия оргонизъм са бъбреците. В резултат на сложни биохимични и
по-голямата част
ензимни процеси чрез тях се изхвърля
от крайните отпадъчни продукти. Те участвуват в IРегулиРюнето на водата и електролитната обмяна, олкално-киселин
ното равновеоие, образуват нянои важни
®”
зими, хормони и други. Важен дял за проФ^антииа и ле
чение на бъбречно-именната болеот и нейните усложнения
заемат и лекарствените растения, броят на билките, които
народната медицина, употребява при това заб°лп®ван1^из
минава числото осемдесет. Листата на 'меч°™ лР03*е зе
-ползват за лечение, при пясън -и камъни в бъбреците, някои
възпалителни процеси и др.
„
ге знае
При употребата на мечото -грозде трябва да се знае,
че таниновите съден-инения, ноит-о се съдържат в него, ДР знят стомаха и червата особено при децата и при х р
със стомашно-чревни заболявания. заболявания за бъбреците
При хронични възпалителни
ппГ»пл р мечото грозде да се взима в смес с цвят от глог,
жт^Гт кантарион, полски хвощ. ленено семе. лайкучка и др.
От бялата бреза при бъбречно-наменната болестмиз-пад
зват изсушените листа, а пъпните и кората и
Р Р
магични, кожни и някои други ваболявани* За разтваряне
на смолите при употребата на листата от бялата бреза се
препоръчва в прецедената билка да се слага пол™“'
лъжичка сода бикарбонат, Голямо приложение има* ПЛОД1
на хвойната, изси-пливчето (стръкове), магданозът (стръкове,
коремите и плодчетата).
Хвойната и изоипливчето обикновено се употребяват
средства
лечебни
в смеси с други билки. Достг\ популярни
са свилата от царевица и дръжките от вишна. Добре е тяхното действие да сО подсилва с други билки.
При бъбречно-каменната болест, придружена с усло
пения (хроничен пиелонефрит, пиелит, цистит, цистопиешт).
сГпрепорънат билни предимно с противвъзпал.™.но дей
ствие, като ленено и конопено семе, мечо
' “Го?
пръчица, хмел, имел, корени от ружа и бял оман цвят от
глог, шипки обикновено в -комбинация с билки с д УР

Лрев3иоГ;г;а гл

във
пъгг

не

6иад“чнГ §Лй

чрез
молби до Общинската скупщи
на 1височани търсеха лекар да
идва два пъти седмично: В [»В
всеки вторник и петък Общин
ската скупщина обсъди този
въпрос и положително отгово
Сега в амбулаторията о со
младият
лекар Иван Мииов и мединцин
ската сестра Ангелина Аленсо
ва. Много пъти през зимата
аптекарят минават
МИКОВ ‘И
Видлич, да дойдат въз Висок
и помогнат на хората в този
затънтен планински край.
Видлич о непроходим, рой
сове не идват с цоли седми
ци, така чо лекарски интервен
ции в такива случаи са край
но необходими.
Височини са много благода
рни на медицинския персонал,
както и на Общинската скуп
щина в Димитровград за го
лямото разбирателство за про
блемито им.
Текст и снимка В. Петров

Съветът на
трудовата
общност в
Средношколският
образователен център „Иван
Караиванов" в Босилеград, за
едно с делегираните от обще
ствено-политичесните организа
ции членове обсъди образова
телно-възпитателните резулта
ти на Центъра, постигнати през
първото полугодине на годи
ната. За председател на Съве
та бе избран Асен Стоев, ги
мназиален учител по физина.
През първото полугодие на
учебната година от 508 учени
на само половината се постиг
ли положителен успех. Въпре
ни че в сравнение със същия
период на миналата учебна го

дина успехът
е сравнително
по-добър. По преценна на чле
новете на Съвета има условия
той да бъде още по-добър. За
целта през второто полугодие
трябва по-добре да се организи
обучение
ра допълнителното
за слабите ученици. Също та
ка, чрез организирана работа,
в съдействие с -ученическата
младежка организация и нласо
вите общности, ще се действу
ва за намаляване броягг на от
съствуващите ученици. Именно
тук се отсъствува масово, по
ради което учителският съвет
на края на първото полугодие
е изключил двама ученика.
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БЕЛЕЖКА

БЕДСТВИЕТО И НИЕ...
Жителите на ияколио селища от районите Звоици и Стрелъц сполетя едно природно бедствие. Поради
свличане на земя при Стрелъц — от две седмици на
сам са прекъснати съобщенията. Хората от десетина
селища в тези райони наистина се измъчват, но про
тив стихията до преди два три дни не можеше да се
действува. „Землището се свличаше и нищо не можеше да се направи”.
Хора и делегации започваха да идват в Оощииската скупщина и в ръиоводствата на обществено-политичесиите органиазции ида дигат шум и олелия, че
никой не мислел за тях, че нищо не се предприемало.
Щабът по гражданската защита бездействуваше и това
като че ли онриляваше неколцина души да бъдат още
„по-активни”...,
А какво стана когато землището поспря и когато
Найтрябваше
да
се
излезне
на
работа,
гърлатите нритикари изобщо ги нямаше на труА
именно
сега
трябваше
и
на
дело
да
дова акция,
засвидетелствуват своята грижа за хората.
Вместо да дигат шум — по-лесно ще е ано се
заловят за нирни и лопати и заедно с останалите тру
долюбиви хора от този край дадат своя принос за
поправка на пътя, защото той е повреден много и не
може лесно да се поправи.
М. А.

ГОРНА РЪЖАНА

ПРАЗЕН ТЪРГОВСКИЯТ
МАГАЗИН

ПРЕЗ ВТОРОТО ПМУГЦКЕ СЕ ОЧАКВА 0№-Д0БЪР УСПЕХ

в учеб
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до Изатовци работи

В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР В БОСИЛЕГРАД

Босилеград се обсъди положението
ното дело
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За да се получат благоприятни резултати от билколе
чението, освен познаването на състава на билките и тях
ното действие от значение е и точната дозировка и начинът
на приготовлението на билковите чайове. Наи-добре е стръновете и листата да се запарват с вряла вода.
Обикновено се препоръчва 1—2 супени лъжици от
билките да се заливат с 500—600 грама вряла вода и така
.. I престовяват от 2 до 8 часа, а корените пък в същото
да
количество да се варят от 5 до 10 минути, след което да
престояват от 2 до 8 часа. Пият се 3—4 пъти дневно по
100—150 грама половин час преди ядене.
Обикновено се започва с по-мална дозировка, като
постепенно количеството на билките се увеличава. Важно
условие за по-доброто въздействие на билките е и про
дължителността на тяхната употреба. Един нурс на лечение
трае най-малко 2—3 и повече месеца.
Не бива да се забравя, че билките са ефикасно ле
чебни средства, когато се прилагат по предписание на леД-р М. П.
наря.

На събора в
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Височаии

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

За отбелеязване е, че кадро
вото положение в този образо
вателен център сега е сравни
телно по-добро. В момента лип
сват само специалисти
по
френски езин и художествено
възпитание.
Обаче, обективна пречка, ко
ято може да се разреши само
с изграждане на нова учили
щна сграда, е липсата на до
статъчно помещения. Образова
телният център разполага само
с 11 учебни стаи, от които че
тири са приспособени за каби
нети. Затова обучението
се
провежда в две смени, което
създава доста
трудности
и
влияе върху резултатите.

В осъществяването на про
грамата на Председателството
на ОК на ССРН в Босилеград
за идейно-политическо образо
вание на членовете на ССРН,
в с. Горна Ръжана се проведе
събрание на местната органи
Зс.ция на ССРН.
За осъществяване на Кон
ституционните задачи и
за
ролята на организациите
на
ССРН в тази област
говори
председателя на ОК на ССРН
Борис Костадинов. За ролята
на ССРН в областта на обще
ствената самозащита и сигур
пост в мира и при евентуална
война сказка изнесе РАДЕ ВУ
КССАВЛЕВИЧ, работник в Се
чрегтариата на вътрешните ра
боти з Босилеград.
Тези теми предизвикаха го
лямо
интересуваните
всред
присъствуващите, които взеха

активно участие в разисквани
нията.
На заседанието бяха разгле
дани и някои от проблемите,
които създават трудности на
жителите в селото. Един от
основните е нередовното снаб
дяване. В момента в търгоь
с!.ия магазин няма дори сто
ни и от първа необходимост.
Сериозен проблем., .са и път
но-транспортните
връзки
на
горноръжанчани. Отдавна
съ
ществуват нужди за изграж
дане
на
десетннлометровия
път от селото до Гор*а Лиси
на. На заседанието бе пред
ложено в изграждането на то
зи обект, освен местната об
щност, с финансово-материал
на помощ да се включи и
Общинската скупщина.
В. В.

Съветът на трудовата общ
“жя*—--егност прие програма за работа
ПРЕЗ ТЕЗИ ДНИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
на Центъра за тази
година,
в която като основна задача
се изтъква преустройството на
това училищно ведомство
В
светлината на Закона за сдру
жения труд. От значение да
П р одл ъжит ел-ни те
дъждове
Ежедневното
свличане
на
се стимулира труда на добри/ в
Босилеградска
община
камъни и на крайпътно земли
те ученици, а най-примерните
предизвикаха сериозни затруще има и на асфалтния
път
да бъдат награждавани от учи
дения в събщенията. Поради
Босилеград — Влаои-на. По те
лищния фонд „Иван Караива
зи причина и тук често пъти
свличане на стени и земя, път
нов”. Също така шрофесионал
се стига до прекъоване на съ
ното и идеологическо образова
ят от Босилеград до
Горна
общенията. В това отношение
ние на просветните работници
Любата е почти непроходим.
най-опасен е новопостроеният
и усъвършенствуването на об
Въпреки това
път около бъдещото езеро в
Автотранопор
разовател>ночвъзпитателн!ия про
Лисина. Тук на повече места
твото предприятие в Босилег
цес — ще бъде постоянна гри
пътя е затрупан с голямо ко
жа на Центъра.
рад, с големи трудности поддъ
личество камъни и земя
В. В.
ржа автобусните линии.

Пътищата са трудно проходими

в. в.
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Необикновеният
живот на великия
учен Тесла (3)
Б. РЖОНСНИЦКИ:

С. Димитриев.

М. Стоянов

ПО ПОВОД ЕДНА ЗНАЧИТЕЛНА ДАТА

"1

КОИ Е ГЕОРГИ
ДИМИТРОВ?
Тази седмица Димитров
град чествува значителна дата
в развитието си — деня кога
то града получил името си. По
този повод се обърнахме към
четирима души с въпрос:
КОЙ
ТРОВ?

Е

ГЕОРГИ

ДИМИ-

СИМА ДИМИТРИЕВ, ученик
в IV клас на гимназията;
— Георги Димитров е без
спорно, най-изтъкнатия бъпгар
ски революционер. Едно вре
ме е бил генерален секретар

1

на Интернационал ата. За овоя
та активна политическа борба
против фашизма е бил осъж
дан. Загинал е в годините след
Втората световна война, след
завръщането си от Москва.
ДРАГОЛЮБ ПЕЙЧЕВ, ученин
в VII клас в основното учили
ще „М. Пинде”:
— Георги Димитров е бил
председател на България. На
шият град до 1950 се нарича
ше Цариброд. Казват минавал
през него цар — бродил по
него — й оттам получил име
то си — Цариброд. А сега по
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Лайпцигския процес

името на Георги Димитров на
шият град получи названието
си Димитровград.
СТАНКА АЛЕКСОВА,
работ
ничка в каучуковата промишле
ност „Тигър” в Димитровград:
— Георги Димитров е бил
близък сътрудник на другаря
Тито. Тяхното сътрудничество
датира от първите дни на по
знанствбто им. Работили
са
върху развитието и унрепване
то на братството и единството
на народите на двете страни
— Югославия и България. Тя
хното желание е бил# на Рав
ноправни основи да изграждат
социализма и отношенията ме
жду двете страни да бъдат
на високо равнище и в дух
на мир и сътрудничество.
МИЛИСАВ СТОЯНОВ,
про
светен работник:
— Велик син на българския
народ и революционер. Борец
против фашизма. Ръководител
в Третия
интернационал.
В
.света оообено популярен по
Лайпцигския процес,
където
от обвинен, на този процес,
е станал
обвинител,
Голям
приятел бил, ка, другаря Тито.
Особено известни са техните
разговори във връзка с фоде
рацита по време на Бледски
те разговори 1947 година.
А. Д.

ТАЙНИТЕ НА ПРЕЛЕТНИТЕ ПТИЦИ
да
тенела птица тя трябва
специалистиде предадена на
според установени
те, които
■споразумения
международни
1на стан
изпращат пръстенчето
и
цията която го е '“«кила и
знае
да
разгадае
шиф
ноято
рованите данни записани ^ър
Х'Данните спомагат У*™"™ да
разгадаят не само тайната на
миграцията, но и да ЯЗД'
говор «а редица "Рактичес“ .
въпроси. Този начин
«апри
мер, спомогна
НДИ
разреши въпроса за
някои опасни заболяв_
ка на
вс,пед хорагта. Омаза се,
НИя
че прелетните птици пренасят
на далечни раз
нянои паразити
могат да наотояния, които
поражения на
несат сериозни
или на дочовешкото здрав0
Особено па
м ашни-я добитък.
инфекции,
губни са вирусните
кане и
Пгмдими
НИв
ЗНвОМ
В0ИЧНИ последствия предна
страхотни
епидемии. От„
впиват трионите
пощадени нито
тях ; не
са

БРАТСТВО
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анлгя отнема и човешки
а понякога о
животи.
та
Откъде
на ненадейно
чо
ИЗОЛ?ГГ са Ге“и на
някои «ИНИ
Р
енаояти
В№РУп 1б‘ видаТн арбовируси,
около 16 вида Т;Н __ коилш гла
които предизвикваттемпература
воболия, висока
'напомнящи
и ДР- симптоми,
ен цефалит, отнооно мозъчни
възпаления!
Със сигурност било устанонашите прелетни пти
вено, че
с вируси в
ци се заразяват
Африка
Югоизточна Азия и
вер^В ■Чтам«цнитеЬпредел1И би
ли °™Г™и^ГтезТ мТслед0вяни1 продължават и де,«не-ванил
ПТИЦИТв0рагове и конкуренти
ГОТямоМТНите съобщения. Но
ня самолетните ^ лястович
по какъв
да конкурира на един
ка може
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сьс самолет намиращ- се в сно
,рОСТ 700 нм/чак ударя в него
три пъти по-силно сотколкото
30 милимтеров снаряд .и оказ
ва налягане от 20 000 килопра:!,! Този натиск
пробива
всякакъв вид стъкло! Следо
ватлено, докато самолетът не
Се изкачи па височина над 5
км съществува опасност
да
се срещне с птици и там нъ
дето им се не надява — над
където хвърчи ято
океана
прелетни' птици.
Според данните, ноито се
отнасят за СССР там годишно
се -случват около 1500 сблърквания между птици и самоле
ти, което предизвиква значи
телни материални загуби и доРи човешки жертви. В САЩ
имало 837
през 1965 година
Първата
жертстлкновения.
моЬет бил един американски
лотоц, който загинал 1912 го
дина в Калифорния.
Сп. Сотиров

НАСКОРО учителите разбраха, че имат работа
с родно надарено дете. А съучениците му оцениха
ловкостта на Никола в игрите, умението да плува
като риба, умението да дружи и да бъде- верен на
дружбата при -всякакви условия. Не- може да не се
разкаже за един епизод от училищния живот на Тесла.
предмети, свободноС (прекрасен уопех. по воички
владеейки още през тези години немски,' френски с
и италиански език, Никола ' беше считан за последния
ученик по рисуване и чертане, макар, че в къщи
той прекрасно чертаеше и добре риоуваше. Тази за
гадка се обяснява с това, че според правилата - на
училището, ученикът, който заема последно място по
чертане и рисуване, трябва да бъде изключен. Едно
от момчетата, което имаше средни оценки по всички
предмети, рисуваше и чертаеше най-лошо от воички
и го заплашваше изключване. Тогава Тесла реши да
стене най-лошият ученик в класа по тези предмети,
като беше уверен, че неговите успехи по математика и физина няма да позволят да се приложи към
него строгата наказтелна мярка.
Теола беше живо дете. На него му харесваха
подвижните детски игри, но той повече обичаше да
отива далеч в планините и с часове да наблюдава
стадата овце в дълбоките долини — овцете изглежда
ха малки, неистински — сякаш играчки. Облаците в
небето над тях, които понякога образуваха причуд
ливи форми, изглеждаха като великани.
Понякога
буря застигаше момчето в планината и то с възторг
се вглеждаше в пламтящото от безбройни мълнии
небе. И всеки път Никола си спомняше онзи случай
с котката ...
Често Никола се промъкваше навътре в гората
и ловеше пойни птици със саморъчно направени капа
ни. Но той не измъчваше с продължително робство
пленниците си и обикновено след няколко дни ги пу
скаше на воля. Никола и Марица винаги държаха в
къщи много гълъби, грижливо ги хранеха, измисляха
им ласкави имена и прякори.
Нинола беше отличен плувец и придоби в Госпич голяма известност с умението си да се гмурка
и да преплува реката под вода. Това увлечение много пъти го водеше до опасни приключения. Така веднъж, когато Никола беше на четиринадесет години,
той се гмурна, преплува под вода реката и изплува
на другия й бряг точно под един сал. Момчето едва
не се удави
спаси го само голямото самообладание: като >събра всичките си сили, то размести: гредите, промъкна в отвора главата си, набра въздух,
отново се потопи във водата и като преплува под
сала, изплува на бряга.
Годините на учение в Госпич бяха начало на
изобретателската дейност на Никола Тесла. Именно
тогава, при малко необикновени обстоятелства, се със
тоя првото му запознаване с машините. Веднъж до
броволната пожарна команда в това малко градче по
лучи нова пожарна помпа. Първото й изпитване беше
организирано много тържествено, но можем да си
представим разочарованието на присъствунащите, ко
гато се оказа, че не е в състояние да помпи вода.
Воред всеобщо обърнване се появи Никола Тесла. На-

блюдателното момче бързо намери повредата и след
като я отстрани, пусна помпата а действие. Не се
мина без атракция — внезапно започналата да ра
боти помпа обля със струя студена вода тълпата
от твърде близко застанали видни граждани, които не
очакваха от момчето познания, достатъчни за отстраидване >на повредата.
Скоро Никола построи сам няколко модели на
водни турбини, инсталира ги на реката и започна внимателно да изучава тяхната работа. Пак тогава той
започна да се запознава със сериозна техническа литература. В една от «кипите Тесла се натъкна на
описание на Ниагарския водопад. Момчето, ноето ве
че беше видяло Плиткица, ои представи величествения
изглед и в мечтите ои започна да проектира турбина
за изучаването на нейната енергия. По това време у
Тесла се зароди мисълта да -отиде в Америка и да
построи станция на Ниагарския водопад.
В училището, където се учеше Тесла, имаше
механични и електрически уреди и апарати, с които
учителят правеше множество интересни опити. Никола.,
се заинтересува от тях и след известно време сам
започна да експериментира с елентричесната маши
на и лайденсната стъкленица. Искрата, ксхято преска
чаше при разреждането «а този кондензатор, му на
прави голямо впечатление; това беше още една про
ява- на онази непонятна и страшна оила. с която. той
момчето
се стараеше във Велебитските планини. И
електричесжадно се нахвърли върху книгите
за
твото.
(СЛЕДВА)
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АБЪР ЗА СТАРИ
МАЙСТОРЙЕ И
ПРЕТАНЪЕ...

— Престови си, има баща и майна, а ходи да

ц1 етим

у веснинат дена у Оурдулмцу почели
кико у старо време да с© плету цемлере. Оамо я
могу у наше село да ти набройим десетина. И нинве
ли плетйе не знайу йоще: коя от нойу лоубаеа!
|Па после ония везенм старовремски чорапци.
Щом 1)и обуйеш — сърце да ти се разитрайе од радос. Па онСя ми ти плетене тантеле. Йедно време
очи си иснарайемо да задзъртамо по плетене тантеле.
И йоще Ленарне иошул>е, вевелчетия...
А за лребирнете цър!}е и думе немам кикве

беоше...
Е, че кажете, Манчо ти йоще малко па че
-речеш дека едно време било но с мъниста изписано.
И беше: стовне, бърдачетия, д-удуци ...
Па съга нещо ми севну у -главу. Що я не
речем на бабуту да измъкне раз боят, да га поотула
от турлището и да отворимо и нийе йеду „вабри-ку
под «ров". Ем бабата че мане помапу да иде, ем
че падне по неноя парица... Йедно време беше тенвая тналя през девет села од десето доодеоше за
узимайу мустре од ню.
А може да шарнем и некой ред до ония. °Д
Сурдулицу и я да узнем нещо. Йедно време прайео
ложице, дудуци и залупици. Ако им се арекше —
могу пак по малко да делйам ...
Я веруйем дена има йош човеци — стари май
сторе, добре плетачйе, па защо и они да не изкарайу по некой динар, а?
Манна

купува продукти?!

Начинаеща артистка се оп
лаква на своя приятелка, че

★
— Какво ще правиш ако
спечелиш 40 000 крони на ло
тария? — Ще си купл нов
„фолсваген"!
— А ако спечелиш 60 000
крони?
— Ще си купя нов „Мер
цедес”!
Ами ано спечелиш мили

он?
— Най-напред ще се погри
жа да си изплатя дълговете!

★

е зле платена:
— Може ли да си представиш: получавам само 250 нро
ни -на вечер!
— Преди или след престав
любопитотвува
лението?
приютели ата.

хубаво пее
— Чуй колко
славоят — въздиша жената.
— Как няма да пее! Сигур
но не е женен, няма дългове,
не го боли зъб — забелязва
мъжът.

★

★

Нан смятате да употребите
паричната награда, ноято полу
чихте по случай вашата стого
дишнина? — пита
журналист
наградения столетник.
— Смятам да я вложа в
спестовна каса, за да осигуря
стярините.

— Нима
вярваш на мъжа
ои, когато всеки ден ти казва, че отива на риболов? Та
той не е донесъл нито вед
нъж нито едно рибенце?
Именно

затова му вяр

вам!

Народна мъдрост
о
Не гълтай, без да дъвчеш, и не говори, без да мислиш.
арабска
о
Ако се боиш — не говори; ано си назал, -не се бой.
арабска
о
Празни думи джоб не пълнят.
оловенока
о
Не отхапвай повече, отнолното можеш да преглътнеш.
американска
о
Който иска да прави зло, винаги ще намери повод.
латинска
о
Верността се познава в опаоност.
виетнамска
Честността е най-хубавият навик.
древноиндийсна
Съмнението е половин мадрост.
латинска
Съмненията раждат истини.
японска
о
Краоотата на лицето е в красотата на каракгтера
арабска

БАСЕЙН
БЯОВ

он%и

Интересни новини
Вторият екипаж на орбитал
ната стан-ция „САЛЮТ 5” кой
то -мина от летящото тяло
„СЪЮЗ 24” вече навлезе от
втората седмица от работата
и в Коомоса.
Космонавтите -Виктор Горбатко и Юрий Глазгов в по
следните два дена са обхвана
ти с технически, технологичес
-ни, -медицински и биологияес
км изследвания м опити.
Покрай наблюденията за -ра
звитие на нриоталия, на рас

тителни видове и на рибната
икра в условия -на безтеглов
но
състояние,
-космонавтите
правят проверка на своите му
скули на сърцето в мирно съ
стояние и при работа.

Банкок потъва

Отделни
части от градът,
нърстосани с канали, потъват
и по 30 сантиметра. Счита се,
че „виновник” за такова със
тояние е безконтролно изтег
ляне на вода
намираща се
под града. В опасност е и
сградата на Парламента, една
от знаменитостите на Бангнок.

Главният -град на
Тайланд,
Банкок, извеотен като „Вене
цин на Изток" -полека но си
гурно потъва,
изявил секретарът на правителствения от
бор за защита на природната
среда.

Според
първите
лроентосметни нужна е сума От 1,75
милиона долара за контрол на
изпомпването на водата и за
студия за спаоекие -на Банг«он.

•

