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ЦЕНА 1» ДИНАРА \
И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

НА ОКОЛИЙСКИЯ КОМИТЕТ НА СКС В НИШПЛЕНУМ

Дейността на организациите 

на СК в предприятията
т0 нлн подготовката за приема- 
н в СЮК не се обръщт доста- 

то става

пленум на ЦК на СЮК е твър
де правилната сриентировка в 
приемането на нови членове. За 
разлика ст пс-рано. миналтта го 
дина първичните организации с 
много по-голяма отгсЕорнсст при 
стъпиха към избор на хора. ко
ито заслужават да стъплт в ре
довете на Съюза на комунисти
те, като се държеше сметка не 
само за моралните им качества, 
но и за тяхното идейно равни
ще. а особено за обществено-по
литическата им дейност и отно 
щението им към труда. При при 
емането на нсен членове първи 
чнптс организации, посветиха 
много поЕече внимание на рабо
тниците, непосредствените про
изводители, а по-малко на слу
жителите. Така например в Ни
шка община, от приетите з87 
Н0Еи членове 59,7%> са работни
ци, в Пиратска — от 141 ново
приети членове 64,4% оа работ
ници. а в Прокупска — от 129 
— 70,3% работници, в Алексин 
ската — от 208 — 91,8|>/о работ
ници и Т. н. Това доведе до 
значителна премяна в структу
рата на членовете на СЮК в

полза на работниците, т -е. не
посредствените производители.
Ако по'-рано инициатори за на 

чина на приемане бяха общин
ските комитети, то ст миналата 
година на тоЕа поле повече се 
ангажираха основните ерганиза 
ции и комитетите еъв фабрики 
те. Колко положително е това 
явление се вижда и от примера 
на горския комбинат ..Кспао- 
ник” в Куршумлия, където ко
митетът на фабриката оргаиизи 
рал систематическа подготовка 
за приемане в СЮК на 40 ду
ши. Подобни положителни при
мери съществуват в Електронна 
та индустрия, рудниците в Але 
ксинац и пр. Тези подготовки 
са извършвани главно чрез по 

школи, семинари.

На пленума на Околийския комитет на СКС в Ниш; съ
стоял се на Ю т. м. на който покрай членовете на Комитета 
приеъствуваха секретарите на; комитетите еъв фабриките в 
Нишка околия, председателството пя, Околийския съвет на 
Съюза на синдикатите, членовете на организационната коми
сия др„ а като гости другарите Тодор Куртович, члена на Ор
ганизационно-политическия секретариат па ЦК на СЮК, и 
Светислав Пспсвич, член на ЦК на СКС. Па пленума бе обсъ
дена дейността на първичните организации на СЮК в пред
приятията. за която изнесе доклад Зоран Иваиович, член на 
Секретариата нт Околийския комитет на СКС.

тъчне внимание или 
по стар начин, чрез молби или 
предложения на отделни чле

на първичните оргад и за
вее

нс ре
ции. Този застарея начин 
псЕсче се измества ст повия— 
предложения за приемане 
дават отделни сбщсствнополити 
ческц организации, производител 
ни групи и подобно.

да

Благодарение на’ тена в пър
вичните организации на пред- 

фабрикнте в прие 
членове се до! 

йде до значително гтоЛлмаЛяиа' 
не. Това се вижда и оп- факта 
че от о бщия брой нов приети - 
членове в споменатите орган* 
ззции — 220 члена са- до 25 гсу 
дншня в'ьзраст, 171 от 26—35 го 
дина п 26 над 25 годишна въз
раст. Тоза значи, че Първи
чните организации се ориенти 
рат все повече към Съюза на!

,В материалите, доставени на 
членовете на комитета, доклада 
и разискванията се направи твъ 
рде обстойно и всестранно обсъ 
ждане за работата на първични 

организации,

те на СКС към длъжностите и 
м задачите, отрицателни прояви 
и слабости на отделни членове 
и т. н. Обаче поюбетойно обсъ
ждане на организационни 
преси, в чието решение би се до 
шло до по-съдържателна и по- 
плодотворна дейност в оргаяиза 
циите и предприятията почти 
липсва или е недостатъчно.

В СЮК ПРИЕТИ ПОВЕЧЕ РА 
БОТНИЦИ И МЛАДЕЖИ

най-положителннте
прояви в първичните органи
зации в предприятията в прове 
ждалето решенията на Ш и IV

приятията и 
мамето на нови

въ-
фабриките ите

литически 
предавания, разработване Прог
рамата на СЮК. Устава и Исто 
рията на СЮК.

.. . - ”
ж ■ № . ■ т

За разлика от тая положител 
на ориентировка, се срещат, и 
то главно в организациите 
малките предприятия, примери 
кбито говорят, че на приемане-

Една от на
V

(Следва на 2-а стр.)

Обсъждането на Проектоплана за стопанско развитие на Димитровградско за 1964 година продължава

ДЕЙНО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ 

В ОБСЪЖДАНЕТО НА ПРОЕКТОПЛАНА
нето на пътя през Видлич, кой 
то да свърже селата от този ра 
йон с центъра на комунаатц 
— Димитровград. Освен това на 
конференциите на подружници
те на Социалистическия съюз( 
във аиоочките села селскосто
панските производители искат 
разширено здравно оенгурява-

И по-нататък продължава об 
съждането йа проекта на Стстга 
нокия план на Димитрсзград- 

1964 година. На 
“конференциите на .Социалисти 
ческия сюз подробно се разиск
ва за поставените-в Проектопла 
на задачи, дават се нови предло
жения и забележки.

Трябва да отбележим че общо 
вечатление от досегашните рази| 
скваеия е че Проектс планът 
за 1964 година макар и значи-

плана

пътя от Каменица до Горни 
Криводол за да може автобу
сът да стигне и до тях.

да се разглеждат възмонжости 
те за въвеждане на дзукратно 
работно време в някои заведе- 
ния за да се улерни положение 
то на работниците от втора смя

ска -комуна за *Зоран Ивановнч
на.

Те предлагат и подобрение 
на Зъболекарската служба в. 
Димитровград. Много от пред
ложенията на избирателите в 
Димировградахо вече се нами
рат и в Проекто-плана за 1964 
година.

Обсъждането на Проектопла, 
на за стопанско развитие на Ди 
митровградско за 1964 година 
е в течни е и в предприятията. 
За сега разполагаме със сведе
ния за кскнфекция „Свобода". 
Работниците о.т „Свобода“ тър 
сят да се предприемат мерки за 
подобрение на водоснабдяване
то в Димитровград. СъЩо така 
работниците от „Свобода“ пред 
лагат -на Общинската скупщина

предприятията като се подчер
та. че първичните организации 

положителен баса проявили 
ланс в провеждането становища 
та и решенията на Ш и IV пле 
нум на ЦК на СЮК.

не.
Виорчани търсят в тенекия 

на текущата година и подобре 
шие на здравната служба. За се 
га Висок не посещава лекар, 
което причинява значитленн за 
труднения на населението.

Селата Горни и Долни Криво 
Дол предлагат да се поправи

Група членове на Околийския 
комитет и сътрудници изследва 
ли работата на 20 първични ор 
ганизации и пет 
фабриките в общините:
Пирот, ДимтровграА, Прокупие, 
Куршумлия, Алексинац и Бела 
Паланка, която констатираме по 
край общия успех на организа
циите на Съюза на комунистите 
в предприятията съществуват н 
прояви на пасивност, или едно
странчивост, или лутания. Много 
от слабостите в споменатите ор 
ганизации са резултат на слаба 
организационна дейност. Докато 
някои първични организации и 
комитети обръщали внимание на 
организационната страна, с кое
то засилили чувството на само-

Обсъжданетс на Проекто пда 
на за стопанско развитие на Ди 
митронград-с ко за 1964 годик» 
продължава.

телно по-напрегнат от
изтеклата година е реален 

ангажирането на всички!
през 
и че с
сили той може да бъде изггъл 

Тези дни съветите в Обши

комитета във 
Ниш,

М. А.нен.
нската скупщина ще разгледат 

и забележкитепредлож енията
гражданите и приемлизитй 

ще бъдат предложени на прие- 
сесията на Общинскз-

-. %.на

ма-не на 
та скупщина към средата на
месец февруари.

В СЕЛО БАЧЕВО се изтъкна 
от построяването нтнуждата

Нишава който да саъ 
в Желю-

мс.ст наотговорност при комунистите, по 
добрили дисциплината, планово 
се развивала цялата работа^ в 
други пък липсва нужната дей- 

главно поради лутания в 
отношение. В

рже селото с града а
поставя построяването наша се

училищна сграда защото от деи 
на ден броят на жителите па 

село се у в ел нч ав а поради
пост.
организационно 
някои предприятия организаци
ите са формирани върху произ

в стделе
тоза
миграцията на населението от 
по-далечните 
Дерекула.

водителни принципи — 
ния. икономически единици, сме 
«и, па дори и според технологи 
ческц процеси.

Организационният въпрос до 
значителна степен е или изоста 
вен в някои организации, или 
пък едностранчиво е обсъждан. 
Така например от 18 първични 
организации във фабриките и 
предприятията през миналата 
година на дневен ред били пое 
вени .246 въпроса, от които само 
20% се отнасят към организаци

села в Бурглз и

РАЙОН ВИСОК:
ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПОДОБРЯТ 
СЪОБЩЕНИЯТА С ЦЕНТЪ
РА НА КОМУНАТА
На конференциите на Социа- 

съгз в Каменицалистнческия 
/Ивановци, Сенокос/ Болевдрл 
Горни и Долни Криводол и ос 
таналите села във Висок на чсонните и то: примане на нови 

членове, отношението на членове
проекто-планТрудовият ко.място се поставя изгражда-лно
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Пленум но Онолинскня комитет но СНС в НишЗАСТАРЕЛИ СХВАЩАНИЯ 

ЗА НАЦИОНАЛНОСТИТЕ и комитетите във фабриките, 
катко бе подчертано на плену 
Ма е тая че все още не се дО 
статъчно заемат за провеждане! 
а дело на принципа за възнагра 
ж даване според вложения труд, 
за изработване се борят про
тив явленията изготвели правил 
ниди да се държат в бюрата на 
отделим ръководители и пред. 
гтриятията или пък по един илн 
друг начин да се изкривяват,

В съдържанието на метода и 
работата на пързичните орга
низации през последно време 
проличават! добре изнамерени по 
ложителни тенденции. По-голя 
ма част организации при под
готвянето на срещи за отделни 
въпроси ангажират групи чле
нове, допитват се до комунисти 
те на ръководещи места за ггро 
блемите в предприятието и т. н. 
Такъв начин на подготовка вв 
че се прилага в организациите 
На СЮК в Дървения комбинат 
в Куршумлия, РР Заводите и 
др. В една първична организа
ция на СКС в РР Зазоди, в ко 
ято иМа 46 члена миналата го
дина 39 били ангажирани в под 
готвянето на материали за съб 
ранил. Това явление е двукрагй 
но положително: ангажират се< 
по-голям брой комунисти в на 
следването на отделни явления, 
от една страна; и събранията 
са по-добре подготвени и по- 
сълържателни; от друга.

След разискванията, в кито у 
частвуваха другарите Раде Ми
лов ано в ич; Данило КкеЬкезин; 
Раде Бошкович; Кръста Михан 
лович; В ели бор Матич, и др. а 
от гостите другарят Тодор Куд 
твич, бяха приети заключения 
които заедно' с целия материал 
от пленума ше бъдат изцратшш 
на комитетите във фабриките 
и първичните организации г( 
в предприятията; за да могат да 
им послужат като помощ и на
сока за по-съдържателна дей
ност и ; по-плодотворна общее* 
вено-политическа работа.

зи проблем/и да обсъждат от и_ 
дейно-политическо становище. 

От друга страна твърле чеСТб 
много комунисти остават па>- 
сивти пред изложения матери
али. защото в морето от циф
ри и обобщени фрази не могат

(Продължение от 1-а стр.)
младежта и Синдиката, кълста 
работят предимно млади хоралпредизвикани главно, от зл-стар 

ялите схващания; по все пак 
общата посока °т политиката 
си е правилна и мисля; че топа 
се потвърждава и в практика.

На въпроса какво характери 
зцра в най-къси черти псрио 
да мбжду УП Конгрес, и VIII 
Бакарич е отгопор-ил:

— Първо е международното 
развитие; не само на общото по 
ложсяте; но и в международно 
то прогресивно движене. Общо 
то положение стигнало до там; 
че най-силните сили в света бя 
ха принудени и колкото отива 
ме понататък зее повече ще тря 
бва отново Да разглеждат осию 
вите на своята политика. Вой 
мата става помалко невъзмож
на; но това не е я-сшо на венч 
ки глв-н. Обаче наистина е така; 
а това значи че всяка страна 
ще трябва да приспособи тази 
прлитика към тези факт.

Втори момент между двата 
конгреса е вътрешното разви
тие на Югославия- Значи раз
витото на самоуправлението; 
развитието на -самоуправление 
то; развнмтето на ролята ма тру 
довия човек. Това даде М|Тога 
мае>риали за да можем па пред 
стоящия конгрес да преценим, 
огпгпнте от тези няколко годи
ни и да- дадем по-нататъшеЦ 
опт за бъдещето- развитие и в 
едната и в другата посока.

Членът на Изпълнителния ко 
мнтет на ЦК на СюК и секре
тар на ЦК на СК на Хърватс
ко др. Владимир Ба-ка.рнч е дад 
интервю на редактора на югос
лавския ежеднев-шш „Маджар! 
с\>’’ и епнециале-н интервю за 
„Полнтикаиекспгоес’’, като- са 
спира върху различни въпро
си от нашата действителност 
Между които и върху въпрос-д 
За националностите. На въпро 
6а какво е място на комунисти
те в тълкуването на нашите 
становища и политшеа отнася
щи се до, националните народ
ности Бакарич о-тговори: и

—Бих можал дълго да говоря 
Но този въпрос. Считам; че ня 
кои основни понятия в ежеднев 
■Мата атнтация в ежедневната 
пропаганда; са малко изкриве
ни и то глвно поради влияние 
то на териториите развили с<4 
върху основите па основния 
Ста-линов труд; конто се базират 
върху понятия от миналото сто 
летне и началото на това.

Считам; че не е н-ищо чудно; 
че члочозете на нашите нацио
нални малцинства се прогниело 
ставиха н-а термина „малцинст
во’’; който трябваше да влезе в 
Конституцията и че се считат 
граждани на тази страна без( 
допълнението—малцинство Ми
сля че тоза е напълно логично; 
напълно н че напълно съответ 
Я че напълно съответ. 
гпге на нещата.
1 — Практиката и живота нн 
корепграт?
А-Точно така е Практиката ни 
корегнра защото тази Юпоела 
вия не е обединило славянството 
— както това се мислеше и спо! 
ред името Югослазия — обеди 
Пи ни нещо друга. Обедните 
Ни действителния обществен 
прогрес; действитенмте пргресп 
Ь-ни сващария и подобно. Следо 
вателно аз не зиждам цричик-а 
защо- един италианец или унга 
рец би бил помалко югеелавянин! 
бтке-лкото аз; макар че той е 
италианец или унгарец поради 
■езика. Мисля че това негово 
Чувство е напълно празилно и 
че трябва тази сфера на нацио 
нал.ното да доведем Ао о-ная сте 
пен от нашето политическо ус 
ртойване че тя да дава пълна 
Ъозбода н да става наистина по 
малко или повече чаена работа 
така че да не прави никакви 
Трудности ннто на един член на 
което и да било псеуАо'малцпн 
СТво или на който -и да е да не 
се чувствуза наистина равнопра 
вне в тая страна.

Мисля че в практическата по 
лнтика в по-голямата част от 
страната в това отношение сме) 
зъ-ввяли напълно добре. Греш 
ки сме правили в някои кран 
ща ;в някои район; гргшюи

съдържанието на работа
ТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НЛ 
СКС В ПРЕДПРИЯТИЯТА И 
ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕС

КА ДЕЙНОСТ НА КОМУНИС
ТИТЕ

да намерят начин за конкретни 
предложения. В разискванията 
на пленума сз изтъкна, че в ня 
кои организации и предприятия 
императивът за -критика и са
мокритика, поставен от ЦК на 
СК)к н спомеш-атите пю-горе ма 

в Писмото на Йзпъл

3

На пленума се изтъкна че пър 
вишните оргалшзацнп н предпри 
ятнята най-много обръшали ви тсриали и 

нителния комитет, останат ката 
фраза. Случва се да се крити
куват или дори и наказзат чле 
нове на СюК работници, а твъ 
рде рядко това -се прилага към 
Членове -науи-раши се на ръка 
вадещи длъжности в предприя 
тияТа. Може би оттам идва яЗ 

членове на СюК на-

имание и се занимали с въпро 
си за планирането, изпълнение ' 

шестоме бе чиитримесечни 
и годишни планове, дисциплм- 
Ната на работното място и пр.,

па

а почти «никога не се спирали- 
Върху отношенията в произход 

- ството и други проблеми от ко 
нто зами си то. Това значи че в 
съдържанието иа тяхната рабо 
които подготвяли специалните 
та преодоляват онези въпроси 
служби и уплашите докато пра 
бломнте от ндейи-о и гголитиче 
око естество в предприятието И 
ил фабрпсатп били пренебрегва 
ни. Често пъти въпроси от пра 
изводство се обсъждат почти 
по същия -начин, както се обръ 
ждат от управителните органи 
или специалните служби. Това 
значи, че първичните организа1 
цип не използуват материалите 
таоготявии от специалните слу 
жбн, да съгледат идейни проя
ви и тенденции в производств' 
то или разпределението т. е. те*

лението, че 
миращи. се в органите на само 
управлението формално се &ь 
гласяват и гласуват за отделни 
решения, а в произ-волителнота- 
група; бригада и пр. се съглас 
язат -с критиките на това реше 

от страна -на работниците. 
Към това трябва да се добави, 
че тези членове

ние

недостатъчно» 
се консултират работниците от 
груите си и, ако тяхното стана 
вийте е правилно; да го изло
жат пред самоуправителн-ите ор 
гани и да се борял.’ за неговото
приемане.

Една от слобостите з работа 
п-ьозичтште организации!та на

. .... . •

Между другото бе предложе 
членове на Околийс- 

комитет или общинските
но група 
кия
комитети да окажат помощ на 
фарбичнм-те комитети и първи
чни организации, което в око
лията не са много на брой: ^ 
сетне да се обърне внимание, й 
-на организациите на СКС в по- 
малкНте предприятия. НезавЦ 
симо от това, пред общинските
комитети и първичшгге органи 
зации в предприятията 
серозни задачи в по-нататьш- 
ното провеждане решенията ПГ 
и IV пленум на ЦК на СюК а 

всестранна

стоят

разгръщането на 
•идейно-политическа работа в
предприятията.

Мнле ПрисойскйЗоран ИвановичУчастниците иа пленума с внимание изслушаха доклада на
’Ж.' Ж'Ж.’Ж. ж■Ж.ж

ната „африканизация”. Според 
броя на университетски образо 
вани хора (само, десетина) Тан 
Танайка се намираше на пое 
ледно място в Африк. До днес 
тази в -област е направен забе
лежителен успех. През декем
ври 1960 година на високи

намира 3.282 кеафри- 
1070 африканци. Днес 

2.765 неафрика-нци 
2.014 африка1нци, което безсъм 

значителна цифра. Про 
създаване на квЗлифи

СТРАНИ ЗА КОИТО СЕ ГОВОРИ• Неотдавна в Танганайка са 
-разбунтуваха ня>кои воен-ни по
деления в Дар Ес Салам. Става 
дума за метежи в страна Която 
се ползва с престижа на млада 
независима държава в източна 
Африка, която настоява да из
гради солидни снови, които би 
съдействували да тръгне по пъ 
тя на социализма. Някои аге-н 
щш съобщиха, че се стигнало 
ро метежи след конфликта ме 
жду британски и танганайоки 
офицери. Бунтът бе усмирен 
след като се взе решение за| 
отстраняването на британските 
офицери от армията.

Танганайка стана независи
ма п к-ряя на 1961 полица,' -а 
една година по късно бе про
възгласена за република нйче 
Ло -6 президента Нерере, гла
вен вдъхновител и вожд на бор 
бата за независимост и лидер 
на голямата партия на Афри
канския национален съюз на| 
Танганайка, -която той -основа 
през 1951 година..Веднага след 
провъзгласяването на незавпен 
мостта правителството прокла 

политика, по отношение 
политика на

ТАНГАНАЙКА пос
тове сепанство бяха затруднен защо 

то цените на тези главни изно 
сни произведения на чуждестра 
ните пазари варираха. Покрай 
повдигането на селското стопан 
ство правителството на Танга
найка изтъкна че щом като бъ 
де възможно ще се предприе
мат първи стъпки към индус
триализация на страната, като 
се започне от механизация на 
селското -стопанство.

тзана с партията ТАНУ, а зсич 
ки мероприятия на първото не 
завис-имо правителство бяха ре 
ализация на програма на таз!< 
Аартня. В страната бе въведе
на еднопартийна система. Пар! 

ТАНУ е една от на)— мр

което за страните от този кон 
тин-ент е една от най-големите 
трудности. Раздорът между пле 
ме ната и етническите групи е 
често явление в младите неза
висещи страни. С цел да -се на 
мали влиянието на тази силна 
ггруггня и да се забави нейния 

към независимост Брита
ния се опита да оформи парти! 
я коятр ДВ бъде в о-позицня на 
партията ТАНУ — Обединен 
т,а партия на Танганйка, но то 
зи опит се провали. Тази пар
тия, която основа Зубер Итем 
ва, исЖаше обществен строй, 
който да се осн-овава върху 
племените обичая и неравно. 
ггра-вие на гражданите и съвсем 
естестзено! е че не намери от
зив сред населението.

Основният стопански отрасъл 
на Танганайка е селското сто
панство. (Дават над 50% от на
ционалното производство), а не 
гови основни произведения са 
сисал, кафе и пама-к. Създава
нето на основи за планово сто

канци, а 
има към

ненно е
цесът на 
цираня 'специалисти беше твъР 

провежданеде значителен за 
на правителствените мероприя , .
тия. защото имаше случТй нез- 
фрнкЕШЦИте умищлено да забав 
-ят или задържат роа(лизнране 
то на някои правителствеяи ре

тията
совите на африканския коити. 

(около 1.000.000 членове). зооднент
■П за- нея може Да се каже, че 
тя е едно мощно- движение кое 
то масово привлече население 
то за своята програма: правото 
на земя, ликвидираме на всич
ки зидове дискриминация, Да
ването права на вочки траждп 
ни. Такава програма беше прй 
■чина на изборите за законола 
телен съвет на Танганайка през 
1960 година партията да полу
чи огро,ч1о болшинство гласове. 
Дзе години по-къс»о нейният 
лидео Нерере получи на избо
рите за президент на републи
ката милион и двесте хнляД1<

Такава
Програма на -вътрешнат1а- поли 
тик!а беше причина Танганайка 
да установи твърде бърз0, сът
рудничество с нашата страна, 
защото в опита н-а Югославия 

много вдъхновения

шения.
Танганайки (9.500.000 жители, 

926 км1) водиПовърхност около 
извънблокова политика и актив 
Нс- действува за създазане На 
единна Африка. Според плана 
създаден преди няколко годи- 

Танганайка заедно с Кения, 
Занзибар

''намираше 
за своята обстановка и падне- 
бие. В течение на установяване 

приятелство между двете 
стрвни една югославска делега 

столицата иа Тай

на ни
У гайда и евентуално 
би трябвало Да образува Източ 
ноафриканска федерация, кое-

ция посети 
ганайка Дар ес Салам, която 
наброяза 146.000 жители.

мира
на блоковете-, 
изграждане на социализма, ка
то се бореше с редица големи 
трудости, защото 
от колокнализма бяха очевидни 

Борбата за 
независимост на страната е свъ

от стъто би представлявало една 
Пките по пътя на осътцестяванв 

цяла Афри-
гласове. Една от Големите трудности 

но пътя на самостоятелността 
н-а страната беше така нарече-

остатъците
Благодарение политиката на 

правителството на Нерере се 
постигна единство на народа.

то на единство иа
на всяка крачка. ка.
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участниците в разговорите

ВЪЗПИТАНИЕТО НА МЛАДЕЖТА създадем условия на младежи 
те и тогава от тях да търсим не 
пълненнс на поставените зада
чи.

ИЛИЯ ПЕТРОВ председател 
на ОС на Синдиката: — Точна 
е това че всички са ангажираш^ 
с други проблем». Почти, зсич 
кн сме заети с икономическото 
издигане на общината а натгьл 
но сме занемарили проблема о 
коло възпитанието- ма младежи 
те. Това ме трябва да бъде вре( 
менна задача а постоянна. Съг 
ласен съм с предложенията. Мя 
сля че не съществува връззка 
между ученическата селска я 
работническа младеж.

•трицателното.
Възпитанието на възрастните 

също не е на необходимото ра 
.внище и то се отразява вър
ху младежта. Когато става ду- 
ме за идейно възпитание от не 
го трябва да бъдат проникнати 
всички други форми на възпи
танието]. Например оезосуално- 
то възпитание напълно е пране 
брегнато и то често се вулгари 
зира. И ако младежта търси о 
ттовор на тези въпроси ние сме 
длъжни'да й го дадем а не тя 
да го търси на улицата в разли 
чните илюстровани списания 
булевардната литература т е. 
там където не трябва. За въз
питанието на младежта трябва 
да се ангажират всички на пъ 
рво място Съюзът на комунис
тите а също така да се обърне 
внимание и на превъзпитание
то на родителите.

с неговия речник. Нашата мла 
деж е постигнала и постига о- 
громни ре ултати в социалисти 
ческот0 изграждане и ние се г0 
рдеем с това. Има само- отдел
ни явления на които трябва да 
се обърне внимание. Мисля че 
централен въпрос остава отно
шението към труда.

Тези път нашата актуална__ ___ тема на разговорите бе За
възпитанието на младежта в Д имнтровградскоГ, специално на 
гимназиалната младеж. Настояхме в разговорите да участву
ват всички, квалифицирани и пряко заинтересовани и задълже 
на за възпитанието на младежта. Затова до зелената маса на 
Редакцията се намериха заедно педагози, родители, ученици и 
обществено-политически деятели, чзпгго мнения и изказвания 
осветляват този проблем от различни аспекти.

СИНИША НЕЙКОВ: — Да и 
ез мисля само на оная част мл 
адежк която не изпълнява своц 
те задължения.

ДИМИТЪР ЙОТОВ — Проб
лемът за възпитанието на мла 
Аежта изпъква, з общоиациоиа 
ляги размери. За, това свидетелС 
твува и провеждането на сьвме 
отмия пленум на Централния ко 
митст на С,юМ и на. Централ- 
нмя отбор на Съюза на ' студен 
тате. От препоръките на този 
пленум можем да направим из
води за разрешаването на този 
проблем и в Димитровградско 
Необходимостта да се разисква, 
по този:, въпрос се налага и от. 
последните прояви, «а някои у_
чемици от гимягазията в резу- 
тат на които се дойде до реди 
ца наказания.

Материалите от пленума нн) 
дават възможност да съгледа
ме заички отрицателни явления 
н проблеми във'връзка с възпн 
танието на младежта, 
да подчертаем че това 
дача само на Съюза на младе
жта но и на останалите общест 
ВенодУолитическн оргаЮизацки 
и институции които съгласно 
своята програма и формация са 
длъжни да държат сметка зб 
възпитанието на младежта. По 
начало няма област в общесгве 
пия живот в която младежта 
не може да участвува да дава 
печат на. целия обществен ход 
но се прегазя въпрос да ли мла 
дежТа е квалифицирала да из 
ползува тези1 широки възмож
ността. Считам че именно това 
■е задачата1 на нашите общесгве 
но-подитически
на първо Мя)Сто на Съюза; на 
комунистите Соцалнстическия 
съюз итн.

Не трябва Аа се пренебрегва 
и значително на домашното въ 
зпитакие. Обаче както бе изтък 
нато на пленума досега е уста
новен по-тесен контакт между 
Съюза на младежта и отделни 
институции с родителите.

Очакваме учегниците в това 
наше разискване да разгледат 
и въпроса за различните откло 
неиия в областта на културата 
за отрицателното влияние на 
булевардната литература върху 
младежта. От разговора 
делии младежи узнахме че раз 
личните отрицателни прояви до 
голяма степен са плод и на те 
зи влияния. Трябва Да се раз 
гледат и- причините за слабата! 
работа на младежката органи 
зация в гимназията за нейнпта 
пасивност. Както ее изказват 
младежите в града не са създа
дени условия за< действително адеж е под нужното р агнзпце 
културно развлечение и затова /затова се е стигнало до разлив 
те са принудени да' се събират нн ексцеси за които тук става 
по- частните квартири. Мисълта (дума). Нашата младеж е под) 
мн е че липсва, едно младежко ударите на различни отрицател 
помещение или някакъв клуб.
■ Считаме че участниците ще 
могат Сериозно и квалифицира |ра Филма на така наречената) 
но да обсъдят Тоаи проблем и 1„модерна’’ забава и тя не е ж 
да дадат известни предложения състояние да филтрира всичко 
за отстраняване на проявилите Това да прецени и отхвърли ос

ое слабости и направените про 
пуски. в

РАДОМИР АЛЕКСИЧ МЛЙ-
деж-пмназнгт: — ДасегащнятвМЕТОДИ ГЕОРГИЕВ дирек

тор на гимназията. — Когато 
става дума за. възпитанието на 
младежта в нашата община по|
-специално внимание трябва да) 
обърнем на учащата се младеж 
защото тя представлява една 
трета от цялата младеж в наша 
та комуна. Занапред трябва да 
обърнем по-сериозно внимание 
ма младежта и в това направ
ление вече сме постигнали иззе аден учител — Последните пар 
стни'резултати-чрез обучението" тггйни документа по въпроса за 
различни секции клубове и бе
седи. Във връзка е това е необ 
ходимо по-заюилена дейност на 
Комитета на Съюза на младеж

ЦЕНКО СИМЕОНОВ учените 
ски родител: — Като родител) 
МоГа Аа- кажа че ние слабо об
ръщаме внимание на тоя въп
рос Често пъти и затова защо 
то «: знаем как да пристъпим 
къ проблема. Ние знаем само 
едно че преподавателите са длъ 
жми да ни възпитават младеж
та обаче условията в града к в 
сеемйегвото са далеч от целта. 
Трябва много и монго работа и 
с родителите за да може и те

разисквания засегнаха всички въ 
проси. Аз ще се спра с няколко) 
думи за да се види как ние мла 
Лежите гледам на Тцх. Действа» 
телно има ученици които не са 
Дошли в имназията по свое вли 
яние а1 на родителите. Те не про! 
Квиват никакъв интерес мита 
към ученето пито към органи
зацията. Ошгя младежи критР 
правят провинения са обикнав*! 
но онези- които нямат мито дб 
машн0 възпиташю нито пък по 
акзват старание да работят. За 
това са чести некултурните пра 
Яви на различни публични мее 
та. Такова е състоянието и в пи 
оперената организация.

За: работата нп илес/лопгЧес 
кого поле не трябва и да гово
рим. Тук положението е твър 
де лошо. Нямаме достатъчни 
помощ от страни. Често пъти 
сме искали някой по-възрастеИг 
‘другар да ни говори по ицкой 
въпрос но отзив ат е бил слаб. 
За някои неща сме винени и 
ние. Нямаме забавен оркестър 
определени места за танцови за 
бави младжеки лом с работни
ческата и селска младеж няма 
*м.е никакви контакт. ГоПо(з)и 
Сме да предприемем мерки от 
страна на младежката органи
зация обаче и помощта от стра. 
ни не трябва да изостане..

МИЛОРАД ЗЛАТАНОВ поед- 
сеДател на ОК на СюМ — могат 
да кажа че и младежкия коми 
тет е предприел известни мер 
ки за по_до(бра работа всред 
младежите. Някойи неща и ние 
сме ипзуанали и сега трябз» 
да вложим много труд за да! 
подобрим работата..

ЛЮБИЦА АСЕНОВА ученмчг 
1ка от гимназията: — Мое мне
ние е по.окоро да се създаде о 
бществеяг клуб. В това направ 
ление ние сме разговаряли но 
нужна е помощ от стлана на а 
рганизациите на ССРН. В тоя 
клуб трябва да има печат, ра 
дио шах и други неща за раз- 

ттГе се постараем об- 
стаиозката действително да бъ 
де културна-

След т0ва ние Нямаме доста 
тъчно м арксиетическа литерату 
ра. Това е голямо опущение. И 
ма ученици които никога не са 
имали в ръцете си юдата из Тая 
област.

Чудно е малко когато гово
рим за някои прояви но те оь 
ществуват. Има; -ученици кодгго 
Не искат да играят с младежи 
-работници. Тоза- е резултат на 
възпитание.

Мога тук да кажа че Трибу 
ната иа младите е получила гра 
Дсик характер и е на ггьт да пЮ 
стигне още по-Аобри резултати.

СИНИША НЕЙКОВ гомшази

та който не всякога е оказвал 
йомощ на гимназиалната мла! 
деж особено в разработката на 
кЬнгресни материали пленуми 
и т». Считам че отрицателнита 
яздения възникват и затова за 
хцото не е установен контакт 
между Комитета па учащата се) 
младеис и родителите. Незадоь 
волителино е също така и отно 
тенията: на младежта към ра
зтяга и народното имущество. 
Расивността 
общественнт е проблеми и на
шата дествителяост също тряб
ва да бъде предмет на нашето 
разискване. От напразената ан
кета и значението на младеж-к^ 
та организация. Има дори и та 
кива кскито не са членове на ор 
гаиизацмята. Повечето от анке 
тираните се изказват че рабо
тата на младежките активи е
незадоволителн а.

Нашите младежи 
не разполагат с помещения за! 
културно развлечение и затова 
)често се стига до различни от 
рицателни про-яви.

Трябва 
ие е за

на младежите към;

организации;
Ученици от гимназията на час по музика

възитание на младежта и речтц 
на Йозан Веселинов говорят 
че в Това направление трябва 
нещо да ее променя. Известна 
е че 50°/о от младежта не при 
съствува на заседанията; и- кон 
ференциите които се устройват.

Съществуват и много неразре, 
шени въпроси. Възпитанието не 
може да се провежда само в у 
чмлището. Нужна е и организи 
рана забава и създаване на клу
бове които Да бъдат удобни до
стъпни на младежта. Сега има 
ме такива клубове където ос
вен бидиярд се играят и кар
ти. И тогава къде младежите 

прекарват свободното си 
време.

Мога да кажа че има и по-го 
лямн пропуски. Не е прочетен! 
Материала от мадежкия конг
рес. Няма връзка между работ 
кическата и ученическата мла 
деж. Затрта трябва нещо да на 
правим за да могат младежите 
по-сериозно да схванат своите 
вадължения.

I КИРИЛ ТРАЙКОВ управител' 
на Оанвното училище в Димит 
ров град: — Съгласен съм с ди 
окусията «а другаря Нейков; о 
баче не съм напълно съгласен

наистина' да подпомогнат за правилното 
оформяване на нашите деца.

МИХАИЛ ТОДОРОВ предсе
дател на ОО ССРН: — Съгла- 
сан съм със изказваният* н-а др' 
угарите и с констатацията че 
Досега не са създадени достатъ 
чно условия за формиране на 
мирогледа на младите. Ние се 
занимавам с този въпрос само 
когато младите направят някоя 
грешка. Трябва да проанализи 
раме и задълженията на мла
дежите Те търсят своите 
но често пъти забравят задъл 
женията В това отношение ка 
гато искаме да лекуваме „бод 
гюто място” ние прилагаме 
ретина терапия и тогава резул
тата е обраб0тен. Често 
неправилно се бъркаме и в ра
ботите на просветните работни 
Ци. Цросзетните работници сгг 
Доста направили за възпитани
ето на младежите но това не е 
достатъчно. Излишъкът от ене

> ЛЮБОМИР ГОЛУБОВИЧ гим 
назиален учител — Проблемът 
За възпитанието на младежта е 
обхванал цялата страна. Възли) 
тниео е комплексен въпрос и о) 
бхваща1 и трудовото и сексуал
ното възпитание итн. П01 мое 
мнение възникналата криза й 
Закономерно язление защото 
повече се обръща внимание на 
други проблеми-. По_рано мла
дежта беше заета с изгражда
не на страната с раз,лични тру 
дности а сега просто няма къ 
де да изразходга издигнеха оТ 
енергия. Считам че идеологиче 
ската подготовка на нашата мл

с от
права

влечение.

пог

пъти

ргия за Която ставаше тук ду 
ма действително не е използван 
!гарави!Л!но1. Проблеми има мир 
го и ние с един разгово не ме| 
жем да ги разрешим. Трябва 
сериозно да пристъпим заедно! 
с младежката организация да

Ни влияния от Запада като на 
пример булевардната лнтерату
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ОБЩЕСТВЕНИЯТ ПЛАН НА 

СЪБРАНИЯТА НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ ШШхроникж
Ку1Шшгшттттт^

Й11ЙЙ11ш
т

Споерд проекто-пл а,на през 
1964 година се предвижда осъ 
ществяване на целокупния об 
{щетсзен бруто продукт на сто 
йност о 3.939.261.000 динара и_ 
ли увеличение с 35°/о докато на 
циоиалиият доход 1.839.054,000 
има уве’ли,чеиис от 30°/о Ако те 
зи резултата бъдат реализира
ни както са предвидени по пла 
на общественият бруто продукт 
ма един жител ще се увелич 
Па 113.000 динара или увеличе
ние с 32°/о в сравнение с 1963 го 
дима.

Тези огромни резултати ще 
мр>гат Да се осъщестзят ако се 
осигури организационна кадро
ва и техническа подготовка на

На неотдавнашото заседание 
на Общински отбор на ССРН и 
СОС, както и преставителите на 
обществено-политическите ор
ганизации се разисква, проекта 
на обществения план за разви 
тие на стопанството, и обществе 
Югге служби на. Бабушшгчката 
общПна за 1964 година.

Преди да се дадат основните 
насоки за развитието през 1964 
година заседанието направи ггре 
глед на постигнатите резултата 
през 1963 година.

Общественият бруто продукт 
ка целокупното стопанство спс| 
ред плана за 1963 година, е из
диган! за 97°/о а по отношение на 
1962 година е увеличен с 19°/о.
\ Националният доход на це_ 
локупното стопанство според о 
същественото с увеличен с 23°/о 
в сравнение с 1962 година. Ка
то положително трябва да се

подечртае че националният до 
Ход е вървял по-бързо от обще 
ствения бруто продукт. Целоку 
патят бруто продукт на Общи
ната през 1963 година е бил 
2.9717.085 000 динара. Ако този 
бруто продукт се раздели на
35.000 жители (колкото «ма Об 
щината) се получава бруто-:гро 
дукт 84.000 динара па един жи 
тел а нацоналният доход с
41.000 динара.

Такива добри положителни 
резултатни са плод на упори
тия труд на трудодните органи 
зции « 1 на използуването мощ
ността ма машините и съглеж- 
дането на зътрешпнте резерви 
премахването на субективните 
сКабостп и др. Най-Аобри ре
зултати са постигнати в облас
тта на промишлеността занаят 
чийството, селското стопанство 
» др. н

НесъблюдаЬане на член 32 • • •

Баба Сева Боева от село Въ- 
лксвия Не е вече между живи
те. Остават обаче шушукаиия, 
че в последните дни от живота 
й била на,песепа неправда от слу 
жещ на Общинската скупщина 
— завеждащ местната канцела
рия на височките села Горян А- 
лексов. Казват, че тази неправ
да пе е единствената, която той 
е направил на хората от този 
Район. Обаче тази неправда из
пъква по-силно, защото след 
нея дешла смърт (за нея сигур
но не с виновен служащият), ко 
ято сега е предмет на разгово
рите.

А случаят е следният:
Оссмдесетогодиншата Сева Бо 

ева получила запис да заплати 
данъка в определен срок. но пе 
постъпила по записа. Може би 
е била без пари, може би не е 
искала, но след това последвало 
решение за попие на имушество 
тс. Шефът на местната канцела 
рия в Каменица бил задължен 
от страна на Общинската скуп
щина за изпълнение. И нищо 
при това не било неправилно.. 
Същият служещ идва във Въл 
ковия и като видял, че старица; 
та действително няма ценни ве
щи за псписване той пристъпил 
към изземване на такива вещи, 
конто според закона не могат да 
бъдат иззети и продадени за да
нък, защотс са от първа необ
ходимост.

Член 32 от Решението за при 
пудктелно плащане на данъка

точно определя кои вещи не м*- 
гат да се взимат. Между друго
то. спсред тоя член не могат до 
се взимат хранителни продукти, 
легло,
шини за производство и др. Я- 
сно е, че Законът няма намере
ние да лиши хората и от основ
ните неща за живот и работа. В 
това направление е

научна литература, ма-

паписано и 
пълномощното от страна на Об
щинската скупщина. Шефът па 
местната канцелария в Камени
ца Горян Алексоо не е взел поя 
внимание разпоредбите на 
32 от Решението

същестпуавшште трудови орга
низации за по-широпш за-хвати 
е производството и младата иК 
дустрия, занаятчийството стро| 
ителевото и ти.

Общественият плам Досега с 
събра.

члеи
и при провеж

дането му е направил груба гр«. 
шка. Той е взел на старица ни 
келко одеяла, нужни за покри
вка. Той не се е съобразил, че 
това е направил през зимнит*

разглеждай ига много 
мия на избирателите. Дадена с 
възможност на всички гражда месеци, когато одеялата са й би

ли Най-необходими.
Не искаме да твърдим, че 
случката с принудителното на- 
плащане на данъка е причина 
за внезапната смърт на баба Се
ва, обаче грубото изпълнение

БОСИЛЕГРАД Е ВЕЧЕ ШЕСТ ДНИ 

ОТКЪСНАТ ОТ ВЪТРЕШНОСТТА
ми да участвуват в приемането 
иа Обществения план и да ка
жат думата си. Всички забеле 
жеи и предложения на гражда 
ниге се предоставят на предсе
дателя на Общината във вил иа 
информацияи.

Очаква сс разширено съзсща 
««е ка ОО на ССРН и на Об
щинския синдикален съвет и 
представителите ма обществено

Нашият коресподент от Боси 
леград Стефан Николов ни съ 
общи по телефона:

Шест дни вече Босилеград и 
околните му села са откъснати 
Ьт вътрешността «а страната:

Засега се подържат връзки са 
мо между Босилеград—Бож/ица 
и Бооилеград — Тлъмино.

Прекъсване на пътя за сега 
«е е създало особени труднос
ти в снабдяването благодаре-

на решението й е нанесло голя
ма неправда през последните 
дни от нейния живот. Значи, пе 
се касае само До недостатъчно 
съблюдаване на члена 32 и гру 
бо прилагане на Закова, което 
не е за пръв път. Касае се и за 
една човешка постъпка при из
пълнение на всяка задача, осо
бено кегато това се отнася към 
един човек.

-политическите организации, на 
което щс се разисква за меро 
приятията, които трябва да се 
предприемат за осъществязане 
на Обществения план* през 1964 
Година.

М. Погптч

Босилеград Вчера заиочна дискусията 

йо общинския статут ^ .

Съюз на организациитеи за фи 
зическа култура—СОФК-а.

Работите върху стату
тите на трудовите 
организации все още 

изоставаш

Общинската комисия за изра 
ботка на статута привърши ра
бота вчера проектостатута бе 
предоставен на разискване не 
смо в Бооилеград но и във вся 
чки села на общ,ината. Между 
гражданите съществува голям“, 
интерес за статута.

зисква върху статутите на тру
довите организации. След нап
равения аализ се констатира 
че много организации не са де 
статъчно работили върху стату 
Ти те. Констатира се също така 
че броят на специалистите в Бо 
еилегрзд не съответсгвува н* 
лгуждите от тях.

»• •••л
Шл-

Босилеградчаш! и тази година водят борба със стихията

Тези дни Изпълнителният от 
бор на ССРН в Босилеград ра

Няколко автобуси на трала спор 
таото предприятие „Бесна коби 
ла’’ се намират завеяни на път 
за Ниш. Направените опити да 
ср разчист пътя за сега остана 
ха безуспешни защото силният 
вятър след почистване веднага 
прави нови преспи.

На помощ са взети и вериж 
ни трактори но и това не дало 
никакви резултати.

ние на мерките ко«то са взети 
през есенните дни и опитите оТ 
миналата година. Пощата идва( 
нередовно и пътниците които 
трябва да отиват във вътреш
ността на страната, имат голя- 
ми трудности. Предприятието 
„Бесна кобила” подпомогнато 
от масовите организации прави 
•усилия Аа разчисти пътя и от 
ново обнови своите редовни връ 
зки с Ниш и Скопие.

Физическото 

възпитание на 
пленума на ССРН Погаьовскн манастир трябва 

да се превърне в туристическо 

място
На г; февруари т. г. в Боои 

леград се състоя разширен пле 
нум на Общинския отбор на 
(ССРН. На пленума присъстзу 
аваха освен секретарите и пре
дседателите «а всички органи- 
.аации и представители на об 
ществено политическите органи 
аации.

На пленума се разисква вър 
ху работата на организации-' 
те през 1963 година. Констати
ра се че всички ■организации 
са постигнати забелеижителни 
резултати. В дневния ред беше 
на пръв път поставен въпро
са за физическото възпитание. 
Взе се рещение да се създаде!

таи, медни и други залежи кои 
то ие са изучени достатъчно.

И жителите о райо<н Долна 
Невля, специално селата Барйе 
Скървеница Врапча и Било ей 
нуждаят от по-добра здравна 
помощ.

Освен искането, да се разре- I 
ши въпроса за построязаяето 
на .Джонин мост’’ на конфгре 
нц«ите в район Долна Невля 
този път като задача № 1 се По 
сочва продължаване на научни 
те изследвания на рудните зале 
жи. В този райо« имаме графи

Съобщенията с Камении,а 

Прекъснати
От петък: 7 февруари тази 

година автобусът на пиротскоте| 
Автотранспортно предприятие е 
пленен от снежната стихия в 
Славния. Именно; азтобусът 
хоъгнал от Славиня за Камени 
Ца както и обикновено но по-

ПроДължителиите снегозале- 
жи; не позволяват да се възста 
новят съобщенията. Височина 
ха на снега сега е 40—45 Санти 
метра обаче 
прави големи преспии.

вятърсилният

4
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рали огромните снежни преспи 
бил принуден да се върне на

Да се йредЬидяш средсшЬа 

за изследЬане на рудните залежи
ат.

Както' сме осведомени; за се
га съобщенията зъв Висок са 

Автобусът зърви,

&
•■рзатруднени, 

само до Височка Ръжана. Път 
ят през Видлич — също е не

.и

*> ^ V)трс1изв-слители. Освен това за 
рпъв път тази година конферЯ 
нцииите на Социалистическия 
съюз се поставя в дневния ред 
гревърщането на Погановслфг 
ма«а1стир в туристическо място 
доколкоТо се разреши въпро
сът със съобщенията в долина 
та на Ерма. На тези конферен 
ции се изтъква че занапред о 
ще повече трябва да се ускори; 
акцията за електрифицирането 
на селата от тази част ка Бу 
рела

И на кнфееряциите иа Социа 
листнческия съюз в район По 
ганово се изтъкна нуждата оТ 
по-добра здравна помощ и о.си 
гуряване на селскостопанските

ПРОХСАИМ.
Разговаряхме по телефона с 

завеждащия местната канцела 
рия в Каменица Горян Алек- 
оов за положението, във Висок:

— Вече няколко “дни сме от 
туъснатй; каза той. Свиъркме 
Щаба за борба срещу прир0А 
ните бедствия- Постоянно раз 
чистваме снега по пътя за Сла 
виня. В разчистването на сне 
га досега участвуваха около 120 
души от Каменица; Изатовцн; 
Сенокос; Брайковци и други ви 
сочки села.

щя..
,,Строшена чешма” — Димитровград под сняг
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ПО-ПЪЛНА ОЦЕНКА НА ШЕСТГОДИШНИЯ ПЬГ 19 въпроса на един 

земеделски производителНа последното заседание на 
Изпълнителния комитет на ЦК 
иа СЮК се заключи, че на пред 
сгояяшия Шести пленум на 
Цетиралиия комитет из СюК 
трябва да се

леко отколкото по-рано; защо 
то изтеклата година е твърде 
богата с резултати във зсички 
области на обществени живот. 
Значиелкю се раздвижи стопанс 
ката дейност. След твърде ежи 
вени раизсквакия з организа
циите на Социалистическия съ 
юз и по друга места, болшинст
вото комуни бяха приели стату 
тате или наскоро ще бъдат при 
ети. През тази година — до кон 
треса — ще бъде приет и се- 
демгдоишня план на нашето ра 
звитие. Интеграцията в стопан 
ството вече дава добри резул
тати.

Значи същществупат реални 
възможности и условия за по- 
пълно съглеждане на идейно- 
политичоската активност на ко 
муш-гстите. Друг въпрос е оба
че как на пракика ще се орга
низира за да се осъщест
ви такова желание и задълже 
ние.

по-чести, то ка вълроса за дей 
яостта на Съюза на комунисти 
те трябва да се оДедя още по 
голямо внимание и да се търс 
ят ония облици на организи
ране и активност чрез кон най 
добре може да се прояви ро.л 
■ята на субективните фактори. 
Може би в този смисъл ще е 
необходимо да се внесат и из- 
весви допълнения в Устава на 
СЮК.

Когато говорим за подготов
ките за конгреса заслужавай 
внимание и две забележки кон 
то чухме на споменатото съве 
щание з Централния комитет 
на СюК: първо, в този подго
твителен период до конгреса 
организайшгге и ръководствата 
на СК, в съгласие с досегашна 
та практика; трябва да се ръко 
водят от здрав критически дух 
в анализите ясио да се види 
какво е доброто и новото, как 
во трябва и занапред Аа се та
чи; а също тика Да се види и 
„доугата страна на ордена” — 
какзо не е добро и къде са ко 
рените за различните слабости, 
които трябва да се остраняват 
и второ че идейното и органР 
зациовно изграждане да. Съю
за на комунистите не може да 
се гледа откъснато от общест- 
веио-иконс1мическия ход.

2. Обработвате ли целия имот?
— Обработеше целия имот,

дори вземаме.
3. Къде ви живеят децата и е 

какво се занимават?
— Богдан е офицер в Белград, 

по-младият подофицер в Мо
ст ар, а най-младият в Панчево 
в фабриката за азотни торове,
4. Сътрудн1гчите ли с коопера

цията и запознати лн сте с ра
ботата на същата?

— Да. сътруднича и мога да 
кажа, че съм доволен и от ней
ната работа к от сътрудниче
ството.

5. Какви са вашите годи щом 
приходи и колко плащате да
нък?

МАНОЛ СОТИРОВ ЗЕ
МЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОЛИ 
ТЕЛ ОТ С. КАМЕНИЦА 

Е НАД 50-ГОДИШНА ВЪ
ЗРАСТ. ПОСЕТИХМЕ ГО 
И МУ ПОСТАВИХМЕ 19 
ВЪПРОСА:

вземе решение за 
свикване на У-Л конгрес, на 
*-ТОК. Предполага се, че той 
»-це се оьстои към края на тая 
година, докато републиканските 
конгреси Ще ос ггроведиът ггоез 
■идната година- 

Макар че. официално не е оп 
ред елена датата за провеж
дане на Осмия кошггрес той е 
Рече в центъра 
ра членовете на СюК и гт об 
(щестзнсо-полншческите дейци, 
ТГървичшгте организации и ко
митетите на Съюза ма комунис 
ТТГГО. И въз

на внманието

— Мога да кажа, чс прихои 
дите не съствествуват на да
нъка.

6. Какво мислите че е необхо- 
димо на селото?

— За сега най-необходима ни 
е вода за пиене, лекар, макари 
с периодична визита и изграж
дането на пътя Висок — Дими
тровград. защото особено през 
зимните дни оставаме откъсна
ти ог центровете Димитровград 
и Пирот.
7. Как се осведомявате за съ

битията в света?
— Слушаме транзистор в се

лската кръчма. По-рано учите 
лите обикновено ни информира 
ха за всички събития по света, 
а сега това не практикуват и 
считам, чс това е техен голям 
пропуск.

8. Как се осведомявате за, ра
ботата «а общината?

— Не сме достатъчно осведо
мени за работата на Общинака 
та скупщина, защото нашият ОТ- 
борник не е от Каменица и не 
ни осведомява.

9. Каква литература четете?
— През зимните месеци чета

предимно селскостопанска ли
тература.
10. Участвувате ли в работата 
на обществените организации?

— Не.
11. Кога сте гледали последен 
път филм и кой?

— Филм гледам когато отида 
на гости при децата.
12. Имате ли спестовна книж
ка?

основа на озова, ко 
-сто вече се знае. с-ьс сигурност 
Чюже да се твърди, че тази го 
АИНа — осоибео активността на 
Съюза

к ■

'Ш ■ ■;на комунистите — ше 
премине под знака на подготоз 
ките за конгреоа — най-висшия 
орган иа СюК.

. На практика подготовките за 
Помнеха през средата на януа
ри, когато в някои краища на 
нашата страна се проведоха пър 
внте отчетно изборни конфе
ренции на първичните органи
зации. Н,а тях. пхжрай другото 
бяха избрани делегати и за сб 
щизпоки конференции, които 
ще се проведат през пролетта 
или по-късно и на които тряб
ва да се изберат делегати за

I
<5 б

Особено важно е да се съгле 
Аа ролята ,на Съюза на кому- 
?гнетите в. новите условия-; За 
шото всички ние знаем че ед
на от нашите постоянни задачи 
е съгласуването дейността на ко 
мунистите с промените и 0бек 
тивните условия на обществено 
То развитие. А понеже то е все 
по-дианмично, все по-богата; 
тъй като тези промени са все

щ .
л* •:•■■■■
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Манол Сетиров

1. Колцина сте в семейството? 
— Тримаконгреса.

Но според даните с конто раз 
полагаме болнишетвото първич 
ни организации в Сърбия, Хъ.р, 
в а тека. Босна и Херцеговина и 
др. предвиждат да проведат от 
четно-изборните конференции 
през февруари и март.

Фабричгпгге, общински и оно 
дийски комитети изтъкват, че 
на тази активност гледат като 
на най-сериозни делови Догово 
рн на комунистите, договори 
«пито трябва да допринесът за 
подобряване на цялата идейна*, 
политическа и организационна 
работа, за укрепване на идейно 
то ■ единство и по-специално за 
По-голяМа мобилност иа кому 
Пистите и трудещитие се в раз 
решаване на актуалните общест 
вепо-полнтическ1И и икоиомиме 
ркн проблеми на дадена трудо, 
ва организация и комуна.

С една дума предстои огром
на работа всестранно да се пре 
цени пътя и опитите натрупани 

■ от Седмия конгрес насам, да са 
направи .анализ зъв всички об 
лаеги на нашия обществен жи 
вот, за да се съгледат правилно 
нашите бъдещи задачи.

„Нашето динамично! разви
тие. нашата система на самоуп 
равленне нашият демакратичеС] 
ки механизъм, който се изграж' 
да въз основа на новата Конс
титуция” — изтъкна «а декем 
тврнйското съвещаки на ЦК на 
СЮК Александър Ранковнч —< 
■^достави пред нас редица въп 
роси, които чрез интензивната 

• обществено-политическа практи 
ще трябва оше по. всестран 

иа да съглеждаме и да заема
ме по-определени становища по 
тях преди нашия конгрес’’.

Макар че това не е лека за 
дача), все пак; днес е мног0 по>-

С ЛИЦЕ КЪМ ДЕВОЙКИТЕ ОТ СЕЛО
На треиторията на тази об

щина образованието на девой 
ките и от село поставя като на 
лежащ проблем. Работата 
Съюза на младежта в това от 
1ношение не е на нужното рав 
иище. Не са редки и разни за
блуждения и суеверия. Малък 
е и броят на членовете на СюК 
За последните години не е ор
ганизиран нито един курс по!

то трябва да осигури персонал 
и шивач ни машини, а онези ко 
ито ще посещават курса ще за 
Платят сума <уг 2000 до 3000 ди 
нара. Тези курсове ще траят по 
един месЬц, но понеже има гол 
ям брой кандидатки; предяви, 
)Ж)да се Да се работи 2—3 ме\с 
ща., непрекъснато.

Тази акция ще бъде от голя 
ма полза; ако се спроведе та_ 
ка*; 1к,акто е замислена. По то 
зи начин ще се активизира и

една част от женската младей^ 
и ще сз придобие за работа в 
срщественочпюлитнческпте ор
ганизации,

ССРН и Организацията за об 
тестваната активност на жени 
те с помощта на всички остана 
ли фактори трябва да покажат 
много учемост упорноет и тър
пение за др се осъществи воич 
1со замисилено.

на и

— Не.здравна просвета и домакинст-
13. Пътувате лн вън от селото 
и къде?

— Отивам до Панчсво и Бел
град на гости при децата.
14. Кога сте били последен път 
при лекар?

— Не помня.
15. Какво ви задава най-голяма 
грижа?

— Старостта. Къде и при ко-

Славчо ИгнатовеЪ. ц
Тези проблем 

отговорните фактори. В сегаш
ния момент усилено се работи 
ва организиране на курсовете по 
здравна просвета във Властна 
— Округлица, Вл. Рид, Божи- 
ца Клисура. Курсовете ще бъ 
дат ръководени от учители, а 
за отделни предм!ети от учебния 
план и програма ще бъдат анга 
жирашг персонала на амбулато 
рията във Власина — Окрутли- 
ца. Предвижда се курсовете да 
Траят два месЬца и половиоа, 
Ь. ще се работи двапъти в сед
мицата.

Общинският съвет ка Черве
ния кръст във ВласЦша — Ок
руглица ще финансира тези кур 
сове във вид на изплащане на 
хонорари на персонала, който 
се ангажира да води 
набавка на учебни полигони.

обсъждаха и

„ЧЕСТНИЯТ“ КРАДЕЦ...
Поставя, се въпрос кой е ви

новен; че димитровградчани о- 
ще веднъж са излъгани?

Дали невинните Посетители; 
«:оито са принудени да гледат 
>:сяка1кв,и; дори и банални про 
храми или организаторите; ко 
ито често пъти не държат сма 
паса кс.го пускат на сцената?

Стефан Мроц; този път; сам 
е предложил „своето изкуство1’; 
ко ония; които са му дали поз 
воли телно би трябвало пазене 
Да държат сметка за биографи 
ята и качеиството на подобри 
\„ артисти”...

Често се случва в Дилиитроз- 
град да гостуват разни „артне 
ти;'! и „магьосници’’; които да 
зат евтина забава.

Така на 7 февруари под звуч 
на титла 
ПОЧТЕН ДЖЕБЧИЯ” в Димит 
ровград гретува нямой ся Сте
фан Мроц от Скопие, и в огром! 
|>лите афиши; изтъкнати в града 
уози многообещаващ .артист’’ 
предлага: модерни магии; сто
манени зъби; гълтате на огън; 
индийско хвърляне на ножеве; 
Каталепсия; почетно, крадене и 
т. н. От всички това многоброй 

зрители в Димитровград

го?!
16. Най-голяма ваша радост 
през миналата година? -

— Зарадвах се когато чух', че 
се подобрява международната 
обстановка и че няма да има 
война.
17. Какво най-много ви нерви
ра?

„МЕЖДУНАРОДЕН

— Самотността.
18. Мислите да напуснете селО- 
то?

— Не.
19. От кон артикули се нужда
ете, а не можете да ги купите в 
селото.

— В кооперацията има всич
ко, каквото ни е необходимо.

•)

съшите, «пите
едва вдиях половината.кв>

Но това не е предмет на на 
шата дописка.

Искаме да подчертаем неща 
друо.

Този „почтен’’ крадец; какта 
се нарича и той сам в абявле 
нието за да бъде по-иитересер; 
наистина излъга нашите падеж 
ди и очаквания.

Етю как изведе трюка с „поч 
теното” крадене: Преди програ 
Агата да започне; т°й потърсил 
от някои лица в Димитровград; 
с които се запознал на бързз 
ръка да му дадат часовници и 
портманета. И; една от първи 
те Тонки му беше тази с поч
теното крадене.

Той победоносно; с театрал
ни гримаси съобщаваше на пуб 
ликата; че при минаването сц 
между редовете е „ОТКРАД
НАЛ’’ на някои лица часовни
ци и портмонета?!. А вече съ 
общиха; че същите предмети е 
взел „На услуга” преди започ 
ване на програмата!.

И останалата част от програ 
мата на този „международен1’ 
артист излезе съмнителна на 
много места. Той предаде и ня 
колко евтини „штоса” отдавна 
вече познати на нашите граж
дани.

Понеже интересът за курсо 
ши-ене1вете по домакинство: 

кроене; урежадне ка кухнята и 
готвене е голям, водят се пре
говори с фабрика „Багат”, коя- ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО“ ОБЯВЯВА 

КОНКУРС
за

1. ДВАМА ЖУРНАЛИСТИ

2. ТЕХНИЧЕСКИ РЕДАКТОР

УСЛОВИЯ:

1. Най-малко средно образование и 1 година жур
налистически стаж

2. Художник с Познаване на илюстрация и стрий.
Конкурсът остава открит 15 дни след об

явяването във вестника.
Молбите изйращайше на адрес: Редакция на 

вестник »Брашсшво« ул. У конгрес 34—Ниш.И в Смиловци картите остават като единствен източник за раз 
влечение и забава.
На снимката: картон грачите в кръчмата.
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Председателят реши:

ДВА ПЪТИ МЕСЕЧНО МЕЖДУ ИЗБИРАТЕЛИТЕ
Спускаме се низ Видлич я, 

докато се любувахме на удиви 
телиш* ЗПМИ1Г пейзаж, лоната 
бКпгге ни почиваха върху бе
лия килим на вноочката котло 
вила, джипът внзеапно спря. 
Общитижия шофьор, Гошко; от 
вори вратата, погледна навън Н 
промърмори като за себе см — 
лопата. .. Измъкнахме се и ние. 
Предната част на джипа беше 
Углемена от снежна преспа.

Нищо, това е само тук — ус 
Уюкоявашс ни председателят 
Накоп.

Това беше повече знак за Го 
шке, който взе лопата и започ 
на да прави коридор т мокрия 
сняг. След малко лопатата пре 
Мина в ръцете на друг пътшгк 
и така шдфетно я предавахме; 
от един на друг. Няколко пъти 
беше и в ръцете на прдседа- 
теля, който с голямо уоьрдие 
хвърляше снега. Той намери и 
едно улеснение: режеше го с 
лопата на големи буци, ц ние 
ги хвърляхме под пътя. Так* 
ускорихме работата. Особено 
бързаше председателят, зарад 
насроченото събрание на тру 
довия колектив „Сточар” в Ка- 
мешща.

— Другари, побързайте, 
ни подканваше председателят 
— хората вече чакат, а не зна 
ят причините за нашето згаКъс 
наше,

— Нищо, забележи някой — 
ш|; покажем снимката; която 
направихме; като оправдателен) 
документ.

Още две-три такива незгодни 
и влязохме в Брайковци. Въп 
роштелните погледи на хората 
говоРе»а за тяхното учудване, 
как сме минали през Видлич. 
Когато видяха между нас пред 
седателя на общината бързо го 
Наобиколиха и всеки 
да използва краткия прест0й, 
за да го пита нешю.

Канех се, да дойда при вас по 
една работа, но вижте какво е 
зремето!...

— А сега аз нещо да попи
там — каза председателят. — 
Можете ли да изплезете Да мах 
щете преспите, за да можем, 
да се върнем?

Някои свиха рамене, други 
кисело се усмиихнаха и само

— Имах един частен въпрос) 
■— стеснително се почеаваще е- 
ди»г селянин, като се опитваше 
да го' измъкпге из групата!.

— Изв<и'НяЗ[айте, другари, но 
имам събрание, може би ще ви 
изслушвам след като то завъР 
ши.

Пътуването с първия гражда 
иден на общината особено ни 
зарадва защото (така мислехме) 
за мис журналистите много по- 
уДобно е да слушаме и беле
жим, а други да поставят въп
роси. А когато председателят се 
намира сред своите избиратели, 
сред гражданите на комуната 
такива въпроси вероятно ще и_ 
ма доста.

Обаче Още на тръгване започ 
виха незгоднн. Когато общшк 
кият джип вече беше готов да 
тръгне за Висок, мнозина нео
чаквани пътници поискаха д4 
се качат в него да избягнат ггь 
тупането през Пирот. През то
ва време ние. си мислехме., код 
ко ли трябва да бъде 
един общински джмп; за да за

в
Именно тези въпроси, предло 

жения, искания накараха пред 
седателя;, тук, въз Висок; Д|а| 
вземе решеяше: да определи 
приецми дни по районите; за
щото, както той сам каза; в об 
щтшеката му канцелария идват 
д]ймитров градча!гите и хора от 
близките села. А тук, по отда
лечените села, в подножието на 
Стара плашша; хората сигурно 
имат по-голям и и по-трудни 
проблеми.

ВиссчКи пейзаж

която взехме в селото, ни по
могна са се изкачим на върха. 
През това време наблюдавахме 
как тъмнината във Видлич ката 
котловина се пресичаше от фе 
пери и фарове. Каменичапн с 
лопати и трактори иизв личаха 
автобуса;

Около полунощ пристигнахме 
в Димитровград. С таза завър
ши работният ден на прелеела 
теля и завърнахме се с много 
впечатления, предложения, с 
много човешки въпроси и бол 
ки които чухме през този ден.

Б. Ндааолов — А. Йото*

искат да/ почистят пътя пред се 
лото. Това е. за срам, другарю 
председател! Не мога да разбе
ра, какво мислят? А ако се раз 
более някой?

Хсцрата като ли се засралЩ 
ха и, догкаго председателят да 
се намеси един по един с лота 
Ти на рамо поеха към ПъсйО 
поле, където беше азтобусът, 
хлътнал в голяма снежна прес-

голя,ч

В салона започна разисква
нето по Обществения плап оа 
комуната. Редяха се въпроси И 

всички искахапредложения, 
да уча(ствуват в ръзивокванието 
защото знаеха; че от този план 
завиаи и развитието на тяхна 
та кооперация. А когато стана 
въпрос за специалистите, един 
от овчарите ожесточено загово

гЦа.
От брайковци ДО' Видлич пъ

тувахме цели два часа. Обеща 
п*ието на брайкевчаии остана 
неизпълнено. Още една лопата,ри;

— Не, никакви специалисти. 
Те правят само беля- Миналата 
ТОдиНа един от тях ми бе опре 
делил и време кога да карам 
Овцете на водопой и за кое вре 
ме трябва да се върна.

— Да, така е; обади се друг. 
На мен пък специалистът ми бе 
заповядал да поя агнетата с ТоП 
лп вода и те се изпотаковаха. 
Едвам ги очгкшх.. Старите вс< 
още са недоверчиви към науч
ното овчарство, но имаше и дру 
га преложения.

Може лзг нещо да се нап
рави — добави друг — и зз нас 
които цял живот сме около оп 
цете и имаме добър опит, да о_ 
тидем на. някакъв курс.

Не изостанаха конкретни пре 
дложемия и по други въпроси.

Председателят и управителят 
на кооперацията записваха в

Кзменичани внимателно изслу
шаха председателя

ч. ;

ЗА ПОХВАЛА,
НО И ЗА КРИТИКА

даволи нуждите на население
то; Все пак, след умелите обяс 
неиия На шофьора. Гошко, ос 
вен предвидените с Час тръгна 
и една жена от РаДейна. Оста 
палите останаха!...

Беше действително приятно. 
Денят беше слънчев, топъл и 
колкото повече се изкачваяме 
та Козарица, през Смиловсьсо 
поле и Видлич, анегът ставаше 
все по-дълбок. Най-сетне хва 
нахме Видлич, Машината започ 
на да намалява скросгга, а на 
шият разговор се завъртя око
ло актуалните теми: за обгцинх 
кяя обществен план за вълците. 
Колкото повече се изкачахме, 
тОлюсхва пътят ставаше по-не. 
прерсодим, толкова повече и по 
сериозно заговорихме за пътя 
пад. нас; и за неговата история!

-На търгване някой от общи 
ната ни каза: Хич не се грижа 
те, Гошко е взел лопата!”... То 
гава не разбрахме това приеме 
хулно предупреждение. Сега 
ни беще вече ясно, че с Винлич 
няма шега. Пътят като че ли 
знаеше, че .в джипа пътува пър 
вият гражданин на комуната и 
че тази дци трябва окончател 
!н» да се приеме общественият 
план на * комуната, та затога 
хйаваше в Се по-сърдит, Товй 
„шосе” вече няколко годшш не 
слиза от страииците на общерг 
вения плам. По-миналата годи
на там можеше на се прочете, 
че пътят ще се поправи и раз 
шири за рейсова линия. Акти
вистите от общината говореха 
по събрания из Висок, че пирот) 
ския автобус, който сеца идва 
до Каменица, ще продължи ли 
нията си през Видлич до Дим.и! 
тровград. Мина и тая година, а 
пътят си остана какъвто беше 
'й през 1928 година,- Мигалата 
година пътят зае още по-почет 
но място в плана. Според не 
го пътят трябваше да излезе 
някъде към Вълковия и оттам 
да се спусне покрай изатовс- 
кня манастир, да премине Виср 
чица црез един хубав мост при 
село Изатовци и да се свърже 
със шооето за Пирот. Кой лк 
Още не даваше предложение за 
него, кой ли не мечтаеше още 
да превали Видлич по новото 
(трасе без разходки ляйо-АяС. 
кю?!

искаше
■> - ■ 1 33 Ь'3'

оргиева и В енета Петроза; уче
ници; други студенти и учители 
не искаха да участвуват и ока 
жат помощ в подготвянето ни 
програмата.
, Приходите от двете престав 
Ления крито възлизат на око 
до 6.000 динара не са яразилно 
Използвани, както разказват ня 
кои очевидци; а също така и аз 
мислят че е точно. Приходите 
от претставлението в Сенокос са 
взети от някои лица; една част? 
е използвана за алкохолни пи
тиета и за междусОбяо черпе
не; но разбира се не и на всич 
ки участзуващи; и оставали
те тази разделили само някой 
от угоствуващите.

Мисля че такова прахосване 
на пари заслужава критика. Тб 
зи случай заслужава внимание 
То от страна на обтттествен-гк» 
лнтическите организации з с/в 
■лото.

. — 1 о?'

Не един път е писано за доб 
ре подготвени програми на Кул
турио-художественото дружест 
|ао в село Болевдол. И тоя път 
то заслужава похвала благода 
рение на техническия режисьор 
Милорад Геров; студент който 
има смисъл за подготовка 
Такива програми 
лант на' един добър актьор.

на
както и та-

Именно през време на зимна 
та ваканция учениците; студен 
тите и учителите подготвиха 
драмата „Александра’’ (превод 
от македонски) и същата пред 
ставиха в селата БоЛевдол (1 
февруари) и Сенокос (2 февруа 
ри) Въпреки това; че подгогов 
ката беше относително кратка; 
прдесавлекието бе изпълнено) 
уапешно.

В драмата покрай Геров и И 
ваков; селскостопански произ
водител; Ташков; преподава
тел и Мария Бонета; Рада Ге

"« 'II* ■ ■ ;%. йШж . ; 3.,
■
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В. Петров; учител

Пъшяш е за нас
даде в помощ 60 килограма екс| 
П)Лозив. Сегй! селяните са ре 

шили да построят мост през) 
рекаат; който ще бъде завър
шен до 1. май. Селяните на ма) 
халата Колична Гарине имат о 
ще едно желание, което не е 
Неосъществимо: да се открие 
Нгагазин в тази махала с което 
(ще се подобри снабдяването ц 
релото.

Махалата Колчшна Гарина е 
Ьтдалечена от центъра Горна 
Любата около 7 километра. До 
нея по-рано се отиваше пеша 
по коритото на реката. Обакс; 
когато преди няколко години 
едно дете настрада; защото то 
зи бе единствен; селяните ре- 

сами да построят нов

— „Нищо, това е само тук...”

тетрадките си въпросите и да 
ваха отговори.

Когато излезнахме навън, бе 
Ше ое спуснал първия 
Видлич
жлязно. перде и закрттваше път< 
я към Димитровград. Пред сел 
сУсата кръчма група хора- о>ки 
веио ррзпокзаха. Между тях са' 
коцДукторът и шофьорът 
пирогсихия автобуса, 'който в 
Каменица трябваше да пристиг 
не в пет часа.

— А ето го. председателя, а 
вас вече няма какво да разпрац 
ям — махна шофьорът с ръка 
към председателя.

— Ние правим всичко за под
държане на линияята, а те не

един каза:
— Как да не, може, ще изле 

зем. ..
След малко пристигнахме в 

Каменица. Овчарите от Черни 
връх, Малкиница, Гъргурички 
рид, Сапато(во, Готика бара и 
Изатовци, изгубили надежда, че 
ще пристигнем, вече се разоти 
ваха. Срещнахме ги пред село
то. Пред селската .кръчма на
събралите се пак заобиквли пред 
седателя и го затрупаха с въп 
рост, предложеоия, искаиия.

— Другарю председател, мо- 
!же ли да се п0добри здравна 
та служба. Две години вече ле 
кар не сме виждали!

— В нашето село вода за пи 
енс ни е най-голям зор! Няма! 
ме пари да я дозедем от Рекина 
Улешма, а то®а са само два ки 
лометра.

шиха
ки>т; и по този начин да се за 
щити живота на децата и въз 
растните.

мрак.
стоеше като отвесно

иВсяко семейство трябваше 
да работи на определено място 
Отначало на всички се струваше 
че тоя подухват нмяа Да с° 

' осъществи. Обаче при мисълта; 
че „пътят е за нас”; всеки н\а- 
;прягаше сили и скоро той бе 
готов.

Кирил Зарев-

от

Но селяните не се задовсДИ- 
РешихаТази година в плана1 е предви 

дена: поправка на съществува 
Уттия път. Ония, които са чели 
миналогодишния план, сигурна| 
ще си помислят: кога ли го на 
правиха и ето пак поправки!...

ха само с тази пътека 
да я разширят; така че могат да 
минават дори и автомобили. Тру 
долюбието на( селяните от тази
!махала похвали и Общината ис
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Оптимистични надежди в плана на Съвета 

за просвета и култура
ВУК - РЕФОРМА ТОР, 

БОРЕЦ И ПОБЕДИТЕЛ
В неотдавна приетия плам за 

работа през 1964 година Съве
тът за просвета; култура и фи 
зическа култура при Общинс
ката скупщина в Димитровград 
си поставил обемни и конкрет
ни задачи, с които ще се Поза 
згимае той. Твърде похвално е, 
разбира се ако тоза не е слу
чайно, че «а първо място се По 
стапя разрешаването на гфсбле 
ми от областта, на културното 
поло. а след това физическата 
култура и просветата. Няма съ 
мнение, че в Димитровград, пр 
дори ч в някои околни села, съ 
щсствуват традиции за култур 
на и самодейна работа, които 
чрез систематическа организа
ция могат да се развиват и да 
дадат добри плодове.

блнката Йосип Броз Тито н дру 
ги държавни н партийни ръ.ко 
водители. културни дейци и го 
спи от Съзетския съюз, Бълга
рия. Чекславакия, Федерална 
та гргманска рспуб.шкас Фр.нс 
цня и пр., говориха Душан Пес 
рогач Шаме, председател ка От 
бера за чсствсеанс годишника 
га от с}мъртта на Вук Карал- 
жич, Иво Андрич, лауреат на 
Нобеловата награда. На акаде 
лшата в Сърбската академия ка 
науките гаворяха: др Илич Джу 
ричич, председател на акадсми 
ята д критикът Вслнбор Гли- 
гор?гч, подпредседател па Ака 
демнята.

вегът си поставя задача да бъ
дат решени следните въпрос+г: 
назначаване на просветно-педа 
Логически инструктор при ©б- 
штшата; да се обезпечат повече 
парични средства на училища
та за. снабдяването на по-маге, 
ла и обзавеждане не кабинети; 
да се обезпечат средства за Ло-

Стогоддгщшшата от смъртта на 
гени лкия творец на съзремен 
ното сърбохърватско пзтемо Вук 
Караджнч тържествено бе чес 
твувана нз Пялата страна. Цен 
гранитите тържествени събрания 
се състояха в Белгр'ад На' 
7 т. м. в Коларчев университет 
П на 8 т. м. з Сърбската акаде 
мия на науките. На тържеств- 
венот© събрание на Коларче- 
вия университет, на която прие 
ъствуваха президентът ка Репу

систематическа н с определена 
програма дейност. Между дру 
гото в плака се предвижда Цец 
търът за култура; и забава да 
получи подвижен кинопрожел 
тор н кола за да може да усгро 
йва кино-предстя влен ия по се
лата на територията на цялата 
обшин.
страна приема върху себе за
дължението по-често да обсъж 
да проблемите на Центъра и да 
намира решения на отделни на 
лежащи зъггроси.

Съветът пък от своя
върщване на училищната сгра 
да в Димтровград; чрез конкур 
си и стипендии задочно следва 
не и пр. да се подобри квалнфи 
кациинната структура на пре
подавателските кадри в общи
ната, да се изпитат условията за 
скриване на възпитателно заве 
дение за децата от предучили
щна възасг; да се препоръчи на 
училищата, да образуват коми
сии, които ще направят нуж
ните подготовки в учеибните за

И тази година на дневен ред 
се поставя образуването на цен 

библиотека в града бтрална
подготвени кадри за тая рабо
та. Образуването на такава би 
блиотека и създаването на мре -у

жа от пунктове на територията 
ка цялата община се поставя 
като неотложна задача, която 
тази година трябва да се изпъл 
ни{.

Добрица Чосич 

и Иван Лалич 

в Прага

След наггрвения анализ 
надата година от страна на Кул/ 
утрно-просветната общ/хоет за/ 
положението, и нуждите ма куд

ми- ведения да се мине към нов на 
чин на награждаване за уложе 
иия труд от страна на заетите 
В тях.

Конкретно определената про
грама за работа през текущата 
година дава надежди че ще бъдат 
разрешени някои основни про 
блеми на културното и просвет 
Но поле. Изработеният план не 
е обемен, не е обременен с под 
робногт. В него са задигнали 
основните, ключови зъпроси и 

. от тяхното: успешно решаване 
зависи по-нататъшното разгръ 
щане на културната и просвет 
на! дейност.

туриюто поле и след създаване 
то на Център за култура и за
бава се поставя

Въпросът за библиотека е е- 
днн от най-болезиените в обла 
стта на културната дейност в 
Димитровград.

задача да се 
премине към конкретно реша 
ване на належанщте проблеми. 
Разгръщаването на клутурна и 
звбавна дейнсист в града и няла 
Та общизха е една от главните 
задачи на Центъра за култури 
и забава.. Но ако не се обезпе
чат минимални финансови сред 
евта и условя за работа., пост.я, 
вените задачи ще останат сНМ.о 
Ш1 хария. какт.о се случваше и 
досега. Наистина Съветът за пр

Завчсра в Прапа пристигнаха 
ю гсславските писатели Добрица 
Чосич и Иван Лалич. Те ще 
присъствуват на съвещанието иц 
писателите от някои социали
стически страни, което е свика
но в Прага за взаимни размяни 
на информации от областта на 
литературата з сраните — уча
стнички).

Между
теми. в програмата е разисква- 
ието за ролята, мисията и отго
ворността на литературата в съ 
Бременното обществено развитие

в
През последните години

от страна ни културни н 
просветни дейци и на събра
ния на избирателите се изтък
ваше като неотложен, за реша 
ване въпрос, но винаги остава 
ше оамо на обещания. Покрай 
материалните трудности на об 
шината, тдябваше да се създа, 
ва съзнание за необходимост 
от добре уредена библиотека с 
образован библиотекар.

по-за бал ежите л! гите

©света и култура на първо мя 
сто в плана поставя у материал 
ното укрепване на Центъра за
тн1мшнипм11111пш1ппн1нн|1п1111пнш|1шшинн111ц||||1|||п1н1111п111н111п1ми111ш111п11шшм11п|1п1н1ииш11ш11ш111111н1и1иш1п1пш1и1ип1и1м11ншнпипи1!1н111111п111н111ииннн1н1пшпш1л!({ш|тп1!1ги1ш«п1п1пншнп1!мшп11шшш1ш1т11111т111т1шш11и1пшт1шяп1

м. п.В областта на просветата Съ- Душдп Петре-вич-Шапе

ААЕКСА ААЕКСОВ: III клас;АНКЕТА НА ВЕСТНИК „БРАТСТВО“
ВъодушеЬляЬаш 

ме Тишо, Наеьр 

и ХрушчоЬ

ЙОИЛИ ИИК06, ученик от I клас: — В Белград, Ниш, Ковачица 
групово, а в Охрид Скопие с 
родителите.
10. В кои трудови младежки ак 
ЦИн оте участвували имате ли 
желание да участвувате и тая 
година?

— Участвувал сгъм в залеся
ването край града и в урежда
нето не спортния терен.
11. Какво ще следвате п да ли 
по ваше желание или по жела
ние па родителите?

• — Ще следвам физика и то 
по мое желание?
12. Кой вид изкуство най-много 
обичате?

— Кино-изкуството, театъра и 
живописта.
13. Какво мислите за вестник 
„Братство’!?

— Обичам го.
14. Имате ли любим (момче — 
момиче)?

— Масля че имам.

?? ‘""а Мояша генера
ция е йрека ле- 

но незаЬисима 

ош сЬоише 

родишели

I
1. Какво мислите за своята ге

нерация?
— Не с такава какватобитря 

бвало да бъде имайки пред вид 
Бремето в което живее.

2. Доволни ли сте от системата 
на обучението?

— Не съвсем.
3. Кси писатели най-много че

тете?

* . _______ I

шр
У

!
у-<! ч-!

6 | ' Хемиигуей, Ремарк, Ан.
дрич.

4. Кои политически личоости 
на нашето време най-много те 
въодушевляват?

— Тито, Насър, Хрушчов.
5. По кой начин участвувате в 

обществения живлт?
— Чрез младежката органи-

забавния живот в училището и 
в града?

— Най-вече в кино, танцова, 
а мисля че забавният живот 
не е Дебър.

9. В кои наши градове сте пъ
тували? Дали оами или групово?

X,,

за цня.
6. Кои паши актьори пай-мно- 

г0 обичате? — Любишз С; г. д;:н : ;; не- 
ла Розин.

7. С кой спорт-се занимавате?
— Ръчна топка и баскетбол.

8. Как прекарвате свободното 
си време и До толни ли сте от 
забавния живот в училището и 
града?

— Свободното време имам От
веем малка, а прекарвам го в 
четене на книга. Не съм доволен 
от забавния живот в училище-

1. Какво мислите за своята ге
нерация?

— Много е независима от сво 
пте родители.

2. Доволни ли сте от системата 
на обучението?

АЮБИЦА АСЕНОВА, II 5:

Имам съЬсем малко сЬободно Ьреме
1. Какво мислите за своята ге

нерация?
— Това с генерация със све

тло бъдеще.
2. Доволни ли сте от системата 

на обучението?
о— Да.
3. Кси писатели най-много че

тете?

забавния живот в училището и 
града?

— Имам съвсем малко свобо

дно време, прекарвам го в чете 
не и писане на стихотворения. 
От забавния живот в училище
то и града не съм доволна 
Журове не посещавам, защото 
Не са на нужното равнище.

9. В кои наши градове сте пъ
тували? Дали сами или групово? 

— Белград ц Ниш.
10. В кои трудови младежки 8к 
ции сте участвували и имате ли 
желание да участвувате и тая 
година?

— Досега не съм, но имам же
лание да изграждам Адриати
ческата магистрала.
11. Какво ще следвате и да ли 
по ваше желание или по жела
ние на друг?

— Журналистика по свое же
лание.
12. Кой вид изкуство най-много 
обичате?

— Литература и музика.
13. Какво мислите за вестник 
„Братство”?

— Четем го с въодушевление.
14. Имате ли любим (момче — 
момиче)?

— Не.

— Да.
3. Кои писатели най-много че

тете?
— Нушич, Ремарк. Балзак.

4. Кои политически 
па нашето време най-много те 
въодушевляват?

— Тито, Хрушчов, Насър 
кариос.

5. По кой начин участвувате в 
обществения живот?

— Чрез училищната и класова 
общност.
6. Кои наши актьори най-мно

го обичате?
— Олга Спиридонович, Пав

ле Вуясич. Милена Дравнч.
7. С кой спорт се занимавате?
— Гимнастика.

8. Как прекарвате свободното 
си време и доволни ли сте от

то.
9- В кои наши гратове сте 

ту вали? Дали сами или групово?
— Ниш, Белград, Светозарево, 

Скопие, прищика, Лесковец п 
то групово.
10. В кои трудови младежки ак 
ции сте участвували и имате ли 
желание да участвувате и таи 
година? ’

— Участвувал съм миналата

личности

— Тургенев. Ремарк, Пуш- 
кнн, Лермонтов, Андрич.

4. Кои политически личоости 
на нашето време най-много те 
въодушевляват?

— Тито н всички приятели

Ма.-

година на съюзна акция. а имам 
желание да участвувам и тая 
година.
17. Какво Ще следвате и да ли 
по ваше

на мира:
5. По кой начин участвувате в 

обществения живлт? елание или по жела
ние или по желание на друг.

— Сопиаология или история и 
до по мое желание.
12. Кой вид изкуство най-много 
обичате?

— Театър и кяпо-изкуегво.
13. Какво мислите за вестник 
„Братство’’?

— Слабо го чета.
14. Имате ли любим (момче — 
момиче)?

— Да-

— Член съм на училищния и 
общински комитет на Съюза на 
младежта.

6. Кои паши актьори най-мно
го обичате?

— Душица Жегарац. Балох, 
Северин Беелич.

7. С кой спорт се занимавате?
— Не се занимавам.

8. Как прекарвате свободното 
си време и доволни ли сте от
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Зз далечно минало на Босиле 
градския край със сигугност 
ле се знае много: Точни данни 
1едчгги няма. Обаче овчарите и 
орачите намират мякай предме 
ти които са неми свидетели за 
мушилото из Бос)нлеграАа1<ия 

' ,край. За тези предмети по-къс! 
но се разказват разни при казки) 
и атеАГсРги; <>т къде са и на ко 
го са принадлежали. Но изкопи! 
»т|е, направени* при прокарване 
На нов п>ът или изграждане из 
■някоя сграда говорят и други 
че по тези места, са живели хс> 
■{за с стара, култура. Особена за 
талка в Това отпошеоие е мест 
(Ността „Градище”, която се на 
мира измежду Босилеград и се 
до Църирщица. Самато име го 
пори, че ‘тук се намирало нась 
лено място с твърде оргашизи- 
раи жиоот. И наистина името 
„Градише’’.ие е случайност. Тук/ 
и днес има остатъци от „ули
ца’’ и постройки. А това съща 
така показва, че този град кра 
По'СТ е строен по установен Ттл- 
цн. фактите говорят, че това 
място е било, населено от пре
ди; поведа столетия. Хората от 
Околните села там намирали ра 
з\ни предмети,, останки от при
митивни оръжия накити, . кан
дила, ключове за които сега и 
най-умелият майстор не би мо 
гъл да 'направи съответна; бра 
ва тухли от половин квадратен 
метър, гробове останки от чер 
кза л тя. Очертават се и завои 
те на пътя, който 
„Градище” с реката Араговищи 
ца която протича в подножие 
то на местността.

А хората често, говорят за „Гр 
адшце” и неговите жители. Кой 
е живял някога тук? Защо са 
живеели в тези скали, които се 
издигат на 500 метра, иад река 
та Драговищица? Какъв им е 
бил поминъка, културата? Мис 
ля че епохата па турското робе 
‘гвю не би ни казала нищо. По 
всека вероятност трябва, иегги 
мата да се Търси през времето

Мо(ите познати винаги с за- кредит. А ти дадеш на първия 
амст гледат на моята щастие;, на чорбаджията, двадесет хил- 
рсоето ме съпровожда в живота, яларкм и за един месец си ми 
По тяхно твърдение аз съм ви |рех в стаята. Ти знаеш да с.и на 
|гаги в по-добро положение от редиш живота — казва позна 
тях. Когато продавах вечерни/ тите със сълзи в очите, 
те вестници просто се пукаха Казвам ви просто ме с срам 
Ьт завист. Те, говореха: защо хората се; мъчат а аз Ж1^

__ Блазе ти. Разхождаш се вея. Много мои познай имат
из улиците и прдаващ вестни йостеве и се срещат с пробле, 
ци. Не си дължан; както, ние; )мн. Не е лесно да се водят па
да седиш по осем часа на работ -родните грижи. А аз няма за 
Нота. си мяС)ТО. Ти знаеш за ка коакво да мислям. Те мислят и

в а мен. Щях да направя промя 
На да ГЧ1 облекча; но' ие съм ка| 
Нацптет да изпълнява, такива от

на римската цивилизация,
А „Градище” ревниво пази та 

йната си. Може би мечтае да 
дойде някой да отвори утроба^ 
та й пълна със загадки, коитс* 
фигурно, имат огромно; значе
ние само, за Босилеградсикя кр 
цй но и за Балканите.

Стойне Янков 
с. Църнощица

кво живееш.
. Навярно,; аз тогава чест0. пъ
ти се питах защо живея; но 
^сичхи потвърждаваха; че би госврни дължноспг. 
обичали да бъдат ца ммон о мяс ’ Аа имах телевизор; както те;

}\а видя кога е мътма карти
ната или кога лампичка препо

КРАТКО-ИНТЕРЕСНО
та.

По-късно и аз се заех; как 
то и те;, пик бях в по-добро *>и. Но ето и тук щастието ме

ие служи.
Да имах автомобил. Не зная

Един учен проучвайки мишки 
’ге в лабораторията си Дошъл

Псвед е казано всеки гражда
нин да чисти улицата и място

Положение.
‘ — Лесно е- на теб. Сам си ще 
(аилштт какво ще ти бъде когато какво, бих да ли аз да се сраз- 
Ье ожешпн. Т0за е главоболие Пя с тях по въпросите; които 
|и нервираме бог да пази. донасят един автомобил на при

Изминаха години и аз се оже тежателя. Неприятно ми е Да 
бягх. Радвах се; че и на мен ще слушам пререканията:

— Леко; е на теб; ти нямаЩ 
и не знаеш какво значи да и- 
маш. Почиватш докато мие си 

бедни купим главите по белия свят.
Нека вързи по дяволите то

ва щастие; коет0, ме отделя по 
б годно от околността. Дойде; 
например някой селянин1 в гра' 
да; и те веднага му дадът двус- 

А мене вина

до заключение, че те повече ст 
половината то, където живее а на градски 

те стражари длъжността е би
ла да, убиват всяка свиня която 
намерят на улицата. Като наг

жвот прекарват 
„пред тоалетното огледало’’ за
да чистят козината и мият ли 

/ цето с крачетата ся.
рала получазали главата ог сви 
ията а останалото давали в бе* 
лниците за храна на болните. .

бъде Трудно както на: моггго 
кхезнати. Защо зз ла имам прец 
Уиущество. Обаче; пак бях в 
Преимущство

Калемеието на овощията е би 
ло познато на хората много ъе 
кове преди нашата ера.

*към тези;
Хора,

■— Е Още ти не знаеш какво 
значи- да имаш деца. Това е па 
къл. А ти с женчето живееш ли

Мъжете ще могат да имат На 
себе Съвършеяно. чиста бела ри 
0». Една английска фирма пус 
\ггла в продажба мъжки ризи 
От хартия, киото след употре
бата не се перат а се хвърАят. 
Хартията която се употребява; 
за шиене на тези ризи е заздра. 
есии с найлон.

*

Театърът „Глоб”, изграден в 
Лондон през 1599 година в кой 
то играела таетралната група 
«ъм която принадлежал и Шек 
спир е могъл да побере 2500 до 
3000 души.

гси живееш. Щаслив колкото те
Всъщност Още повече; за 'таен апартамент.

ги пазят от такива незгодни. Ня 
ма смисъл другари. Не съм ао! 
заслужил за такова внимание.

жиш.
$цого неси много тежък.

1 Отново измна, време и аз пО 
(лучмх син. Бях помалка натъ
жен заще/го синът ми се роди Неприятно ми е.
Като кириджия но тогава узнах Мисля какво ли ще се случи 
какво значи да се роди под ща ако един ден застана на места.

— Влезе на теб; стоиш на

свързвал

Сташтге хС4ра, които са живяЬлива звезда.
. _Да си щаслив и прещаелнв моста; гледаш как водата те те,

квартира. Как хората мнават и дават ти пари 
,_ би казали моите познати и

л
ли и над 1СТО години нищо не 
знаят за този древен град, ма- 

че са питали и разпитвали
В Люблюна за пръв път е би 

ли изпълнена опера през втората 
на 18 векд Артисти;/ 

те били италиански оперски ан 
самбли, които по това 
престарели по голямите градо 
ве на Европа и гостували в Лю 
бляна.

Ьатчюто нямаш
Ви ба това мъки и проблеми.
Та трябва ти това; трябва да) ^днн по един ще се хвърлят

^ъв водата с.т завист. ____

Най-голямото зърн0 град, 
чйято големина официално уг_ 
върдена е намерено з областта 
Потер, в Небраски. Зърното би

ло тежко 700 грама.

кар
своите деди и прадеди. и половинаонова; та ремонт; та-купиш

време

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ) ■ *

Ив-дусът Абдулазиз Кан през 
1950 година се возил на велоси 
Пед по ивицата на един кръг и 
Ие слезъл от него нито един 
път за цели 76 часа и 41 мину

сото с всичките миризми, нале 
йте и малко 
рам месо около половин чаша 
вЬда), а след това го измесете 
добре.

Ке само можете да отстраните 
плесента но м да предотзратите 
X в а щането на плесен.

Меоо от стара кокошка бъ 
рЬр; ще се свари, ако във воАа 
та; в която се варя месото сипе 
те чашка ракия. Месото ще бъ 
де меко, а миризмата от ракия 
и.'няма Аа; се усеща.

вода (на килог-
През 1270 година градската у 

права з Париж поставила пъд 
вяя чистач на улици. По-късно, 
през 1348 година с кралска за-Яденето, кс.зто оставяте за 

други ден няма да развали ле 
сно ако веднага, щом го: свали 
те от печката го пресилете в 
друг съд и го покриете с напъл 
но чист капак.

та.
Ако на лимоновата кора за

бележите бели или зелени то
чки, това е знак че лимонът не 
е свеж и недейте да употребя 
вате кората му. Обаче 
може Да се употреби.

*
По-бързо и по-лесно ище из 

>тете агнешки черва, ако във 
водата сложите шепа сол. Скръбна Ьесш

С дълбока болка е душата и шъш съоб
щаваме, че па 27. I. ш. I., Почина след късо 
боледуване в йирошекаша болница

ю сокът

■ Меки кс-лбаон ще нарежете 
На тънки и равни реизани, ако 
ножа загреете на пара.

Говеджо месо ще бъде по.со 
чно, ако зарите веднага във вре 
да, вода; ако искате да имате 
И супа, тогава; го сложете да се 
вари в студена вода.

Когато чистите дюли за слад 
ко или компот и за да не поче 
рнеят всека изчистена дюла сло 
жете веднага в студена вода з 
коят ( сте сипали малко винен 
оцет

Свфия-Сввкв Илиева ПвпвввКогато режете лук, за да ие 
зи текат слъзн потопета го 

Плесен ст суха шумка, салам за малко първо във топла а сл; 
или колбаси ще отстраните бь ед това в студена вода. 
рОо ако, потопите чиста кърпа 
в гъст разтвор от вода и сол и 
с нея изтриете местата по кои- 
*Го има плесен. По този начин

служащ в иредирияшиешо »Сшочар«-Ниш 
на 39 юдишна възраст.

Опечалени:
ИЦО ПОПОВ с децата

Сладките при печене отдолу 
нямо да загорят, ако под тепои 
ята в която се пекат поселите 
тънък пласт сол.

За да бъдат кюфтетата сочни 
винаги след като приготвите ме Ц

ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВБЛИ ОНЗИ „Отличник“


