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РЕЧ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО В ПРИЩИНА

НА ОНИЯ, КОИТО НАРУШАВАТ БРАТСТВОТО 

И ЕДИНСТВОТО НАРОДЪТ ОТ! ОВАРЯ* НЕ!
1 * * * ток една от най-големите светов-

нзвършва агресия. Там 
среш|у голоръки хора се изпитват 
най-смъртоносни оръжия. Това е 

най-свирепите войни как 
вато човек може да замисли.

Той подчерта, че никой не мо
же да бъде равнодушен към сви- 

Внетнам и че с

Президентът Тито на трибуната в Прищина

чн където и да е в Европа, Афрч 
ка и навсякъде.

СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИ
ТЕ НЯМА ДА ПОЗВОЛИ НА
РУШАВАНЕ НА БРАТСТВО
ТО И ЕДИНСТВОТО

Порицавайки агресията на САЩ 
Виетнам, президентът Тито

• Никому няма да позволим братството и единството - нашата 
най-голяма придобивка да бъдат нарушени

• Бившите колониални сили не държат сметка за стопански
те нужди на развиващите се страни

оти см ли
С речга в Прищина президентът 

Тито изпълни очакванията на шп- 
югославска общественостедна от

роката
и даде своето мнение за полити
ческите и индикации, за разприте, 
конто отделни лица от културните 
кръгове иницнраха. неотдавна във 
връзка е равноправието на езицн- 

югославските народи. Тито

че по този начин осигурявахме за
емане съразмерно на прираста на 
населението. Обаче сега вече не 
сме в състояние да осигуряваме ра 
бодни места за големия прираст. 
Но, подчерта президента Тито, въ
просът за заемането не е само 
работа от социален характер 
обществото, но и проблем на пред 
прмятията, които трябва да 
сат част от отговорността и мате
риални задължения.

репостжте във 
всички сили трябва да се борим, 
„пройлемите в света да не се ре
шават със сила, но чрез •прего
вори1'

Застъпвайки се за политическо
Виет-

Около двадесет и пет метровия паметник, който символизира 
съвместната освободителна борба на шиптари, сърби, черногорци 
и турци в Народната революция, завчера на площада „Братство 
и единство“ се бяха събрали към сто хиляди души от Прищина 
и околните села на Косово и Метохия. за да чуят и поздравят пре
зидента на Републиката

Секретарят на краевия комитет Вели Дева откри митинга и 
даде думата на президента Тито.

те нанаблегна върху по-нататъшното 
■подобряване на 
братство »и единство в

югославската федерация. Той 
отхвърля

политиката на
рамкитерешение ма конфликта въз 

нам, Тито заяви- че огромно
човечеството иска и-

б опна ща
каза, че социализмът 
малцинство и болшинство и 
равноправие между всички. Пре
зидентът Тито каза. че СЮК

позволи Да бъде нарушена

ши псгво От 
медно такъв начин 
на виетнамския проблем.

Президентът Тито се спря вър
ху два съществени 
войната във Виетнам. Първо, спо
ред него, борбата на 
Южен Виетнам е

искапоне- за решаване
ня-

аепекта на ма да
най-солямата придобивка на осво
бодителната борба и социалисти- 

революция. братството и 
югославските на-

НЕОКОЛОНИСТИЧЕСКАТА 
ПОЛИТИКА ОПАСНОСТ 
ЗА МИРА

След като даде сравнения меж
ду изостаналостта на Косово и Мс 
тохия в миналото и създаването 
на широка база за развитие и ве
че постигнатите резултати в раз
витието, президентът Тито подчер
та. че такова положително движе
ние е могло да се осъществи само 
в социализма и в една социалист 
чеока общност в която братството 
и единството не са празни думи,

се премине към рационално и реч 
табилно производство. Не могат 
вече да се допускат нерационални 
инвестиции в така наречени „по
литически“ фабрики, нито пък ма
сово да се субенцноннра износа. 
Ние трябва да бъдем конкурент
ни на световния пазар, т.е. да из
насяме по световни цени, каза 
Тито, като наблегна върху рента
билността на предприятията, вър
ху деловите критерии на банките и 

‘ нуждата от интеграция и сътруд
ничество между самостоятелните 
самоуправнтелни предприятия.

■народа на 
напълно лепи- ческата

единството наиматнмдга, защото всеки народ 
право да сваля своите угнетители, 

САЩ са се'намесили за да по-.
режим. Вто 

не за-

В продължение на речта си пре
зидентът Тито говори за сътруд
ничеството на Югославия с оста
налите страни, а 
държавите в Африка и 
Югославия не помага тези народи 
само на думи, каза той, но според 
възможностите си оказва на тези 

помош.

роди.
Социализмът изисква ра-внопра 

и бол-а
вие между малцинството

когато това се пос-
магат един нема.родсн 
ро -войната във Виетнам

Югоизточна Азия, но 
зашото ако победи 

.във Виетнам, каза 'Вито, 
това може утре да бе слу-

по-специално с 
Азия. •шинството, а

няма вече малцнн- 
съшествува-литне тогавасяга само 

,и целия свят, 
силата 
тогава

болшинство.СТВО 1И

(Следва на етр. 3)
грижа на цялага пно означават 

социалистическа общност Областта страни и материална 
тях сме установили икономическо- 
политическо и културно сътрудни
чество.

Тито каза, че бившите колониал 
сили- не държат сметка за сто

панските нужди на развиващите 
се страни, че сега прилагат поли
тика на
рпца особено серията 
удари в Африка против правнтел-

партпи.

ИЗБОРНИ СЪБРАНИЯ НА СК 

ОЩЕ В 8 ОРГАНИЗАЦИИ
да се развие, народите, които жи- 

нея да бъдат еднакви свеят в
народите в другите републики н 1 
Югославия.

Другарят Тито след това об
рисува крупните успехи на народа 
от Косово и Метохия в производ
ството на въглиша, олово, сребро, 
магнезити» руди и т.н.

Тито изтъкна, че трудовите ко
лективи трябва да имат свой коп

нал банките и банковите нитрол
средства да не циркулират само 
в една комуна, в една републ.чкз, 
но из цяла Югославия

и голямото посещение на събрани 
ята и разискванията, кюттто и по- 
-нанатък се насочват към проб
лемите на селото и селското сто
панство.

Планът на провеждането па из 
борците събрания в първичните 
организации па Съюза на кому
нистите е Димитровградска общн 

претърпя известни корекции.

Г10-иеоколониализъм и
от военни

И оня в СР Словения, и оня 
в СР Македония и на Косово и 
Метохия трябва да има възмож
ност да влага и да взима така 
че границите за нашата валута в 
рамките на страната напълно да 
се премахнат.

— Ние трябва здраво да се при 
държаме към курса за разпреде
ление на труда с всички страни 
— нс капиталистическите ,и със 
социалистическите, каза другарят 
Тито.

Спирайки се върху 
стагнация по отношение заемането 
на работна ръка, другарят Тиго 
припомни,. че до преди две годи
ни успявахме да заемаме 200 хи
ляди нови работници годишно и

и политическитествата
които искат да вървят по прогре- 

път. След като предупреди.
ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ 

ТРЯБВА ДА ИМАТ КОН
ТРОЛ НАД БАНКИТЕ

•на
МИЛОШ БАКИЧЗатова ДоПоинеое оживената «пе

ди збор на дейност около провеж- 
канлндациочните събра

сивен
че неоколониалистическата полити
ка създава опасност за м,чра. Тито 
каза, че пред нас, социалистичес
ките страни, стоп задачата повече 
да се ангажираме и помогнем ни 

страни колкото

Президентът Тито призова 
ки граждани да положат макси
мални усилия за успеха на сто
панската и обществена реформа, 
чнято цел е стабилност на наша
та валута; уравновесяване 
тежнпя баланс и издигане на про
изводителността 
технологическа 
материално стимулиране на всич
ки самостоятелни самоуправител- 
ни предприятия..

Той изтъкна, че от екстензивна 
индустриализация сега трябва да

всич- дането иа 
ння. Из ОС Босилеград

Покрай осемте събрания, прове 
дегаи в район Висок, се състояха 
още 8 изборни събрания «а пър
вичните организации на Съюза 

Поганово (5) и

Утре се прие
ма общински

ят бюджет

серазвиващите 
можем. Защото утре, когато те се 

— добави той — те шена пла развият
бъдат добри партньори, и ние 
можем с тях равноправно да 

вършиме всякаква размяна.
Тито се застъпи

нина труда чрез 
модернизация и

на комунистите вшеизвестната Д. Невля (3).
От 5 април (вместо до края на 

беше запланувано),
Президентът 

за създаване на пазари не чрез Утре общинските отборннци 
на боснлеградската Общинска 
скупщина ще обсъждат бюдже 
та за 1967 година, който като 
проект е внесен за разглежда 
не и приемаме

Тазгодишният бюджет без 
средствата за издръжка на 
просветното дело възлиза на 
234 милиона стари динара, а с 
тях — към 350 милиона.

В приходите за образуване 
на средствата влизат — 130 
милиона от данъци върху зе
меделието и другите дейности, 
субсидии от републиката — 
200 милиона, други постъпле
ния — към 20 милиона динаь-

март, както 
остава Да ос изберат ръков-одстлаподчиняваме и шантаж, но чрез

помощ и кредити. в първнишите организации в ра
йон Забърдпе, Димитровград и 
околиите села.

Интереса .за изборите и рабо
тата па първичните организации 
сред членовете па Ооцналнстнчсс 
•кош съюз е огромен. Това показвашжжт% ДИМИТРОВГРАДСКА ХРОНИКА

■А,

Общ събор 
на 30 март ра.

*

Проектът за бюджета вече 
е обсъждан от събранията 
на избирателите през минала
та седмица.

С бюджетните средства се 
предвижда издръжката на с% 
жбнте. обаче част от тях ще се 
ползва и за комунално стройн 
телство. Тъй като средствата 
са недостатъчни. Общинската 
скупщина има възможност да 
отдели сам0 три милиона дина 
ра за това строителство и то За 
канализация, водопровод, елек 
тпическо осветлейие и за ну-Ж 
дите на местните общности за 
комунално строителство на те
рена.

V1

След общия събор с неговите 
забележки и предложения проек- 
тът на срецнорочнпя плац за раз 
внтис па Димитровградска общи
на и проекто-бюджета за 1967 
родина ще сенамертна 31 март на 
обсъждане и приемане. Освен 
това отборниците ще разгледат и 
■отчета за работата на Обищнска- 

през изтеклата 
обсъедят 
заключн- 

на фондовете в' 
общината през 'миналата година, 
ще анулират фонда за учебно ле 
ло, обсъдят проекта за даване на 
съгласие за формирането на само 
стоя телец Звод за заемане на 
работна ръка и тн.

та скупщина 
■година щеи
проекторешението за 
телнага сметка

м. н. н.
I м. в.На митинга в Прищина при^ъству ваха над 100.000 души

(
I



БОСИЛЕГРАДСЪБИТИЯТА ПРЕЗ|

ИЗБИРАТЕЛИТЕ ИСКАТ ОБЕКТИВНОСТПОСЛЕДНАТА Г* * ш
»»ш 
Ш ■ 
кч' ■ " аг

»1

скита конференция на С.СРИ. Вея 
нага думата нае Глигор Глигоров, 
касиер н ДМЗ е цел да оспори 
правото на Арсов да участвува в 
събранието, понеже според него 
той не бил избирател в Босиле
град. Тенденциозната неистина на да ли гой принадлежи към 
Глигоров Арсов опроверга а на й избирателна колегия да
края га попита откъде почернян 
сведения, когато той 14 години 
живее и работи в този град. Въз 
мутеннтс граждани осъдиха пос
тъпката на Глигоров п дадоха ето да се превърне в лична 
пълна подкрепа на Арсов и по- плата между отделни
-нататък да води събранието. То 
ва беше първият опит да се внесе 
смут сред хората.

Когато започна предлагането 
на кандидати бяха предложени 
Анапп Стоянов и Стойне Иванов.
Драган Трайков, служител в Об
щинската скупщина, който пред
ложи Стойне Иванов, беше повод 
за нови опити да се провали съб 
раннето. Владимир Стоянов, слу
жещ в Дома /на народното здраве

Последна сесия на Околийскати скупщина 
в Лесковац

Не случайно за събранието па 
избирателите в Босилеград владе
еше огромен интерес. На тона 
събрание трябваше да се издигнат 
кандидатурите за представител в 
Републиканската камара в СР 
Сърбия п кандидати за отборници 
в Общинската скупщина. На съб 
ранното обаче се 
нездрави тенденции, които 
следък вземат връх в Босилеград 

Имаше неформални групи, 
па отделни кандидати.

му постави въпрос: „С какво мра 
во Трайкое предлага когато не е 
в тази избирателна колегия?" ца 
дози въпрос Трайков му отговоря 
по същия на.нин и със същия 
че ако някой иска

У ТАНЗА РАСОВАТА 

ДИСКРИМИНАЦИЯ тоя,
да провери 

тази
потърси

в отдела за граждаис- 
състояние при Общинската 

скупщина ...
Тези и подобни опити

И тази година 21 март бе ознаменуван в «ета катомс- 
ждународен ден за премахване на расо та * .Д л и 
Повод е 21 март от преди седем години, когато в Южноафри 
канския град Шарфнл бе открит огън срещу демонстранти
въстанали* против расовия закон в Южноафрнканската Репу.
блика. Генералния секретар на ООН с отправил до в 
страни—членки послание п което подчертава- чс ппзи д 
трябва никога да бъде забравена.

ноиннха някои 
пп по

сведения 
кото

събрани 
раз-

ско.
ягптлторп

Още и началото проличаха две 
едните бяха прпвърже-

лиця
провалиха. Към 300 ирисъствува- 
щи отхвърлиха тези нездрави я- 
влепия като опит за преследващ- 
на лични дели. Арсов, Трайков и 
Стойне Иванов са от едно

се
групи
ипни па Лиани Стоянов, а други
те на — Стойне Иванов. В кино 
залата, където се провеждаше съб
ранието някои бяха повели и де

ен. Това събрание не беше
ПЪРВИ КОНТАКТИ село.

Владимир Иванов, Глигоров,и Ана 
пи Стоянов — също. По този 
чин създаденни групи се бореха 
за „споя“ кандидат, въпреки мш> 
гобройннтс декларации и апели за 
единство и обективност.

Докато американският президент води стратегически раз
говори на остров Гуана с шефовете на Сайгонския Р®*"“’ 
в Ханой „експлодира бомба“. Светът бе осведомен, че Джо - 
сън с започнала преписка с президента на Виетнам Хо ши шии 
Джонсън е предложил пряки преговори между 
представители“. Той изрази готовност да спре бомбардиране
то на Северен Виетнам, но след.като „получи гаранция, ш е 
спряна иифилтарцнята в Южен Виетнам по сухо н море 
Ши Мин отговори: „Американското правителство с започнало 
агресивна война във Виетнам, то е дължно да спре тази аг
ресия“.

пата
събощено с никакви афиши — за 
него бързо се беше разчуло, дори 

На топа събрание 
присъстнуваха и хора от други 
избирателни колегии, привържени
ци на едни или друг кандидат. 

Но не може да се отрече

на-

и мо селата.
„доверени

С. Станков
по

ложителния факт, че множество 
избиратели дойдоха с пол отговор 
но н обективно да изпълнят гра
жданската си длъжност като се 
застъпват за политиката на СЮК 
п ССРН да се издигнат за кан
дидати на й-способи ите, най-актив 
ин хора. Някои недобросъвестни 
хора, обаче, очакваха от тези съб
рания да се превърнат а арена 
на ежби- н лична разплата.

Но на хората е ясно. че такава 
спекулативна н фалшива политика 
се плаша с големи материални 
жертви п морални деформации. 
Ясно им е, че цената на недора
зуменията и преследването ма лич 
мм цели в Босплеградско в след
военните години е скъпо платена. 
В резултат на това е и слабото 
икономическо развитие, отхвърли 
пето на много способни и необхл-

„Да продължим борбата за со
циализъм в други самоуправител 

ни органи“
По всичко личи, чс се е Провалил още еДн" "тис -,а 

Вашингтон, въпреки настроението 
общественост, покачи цената“ 

положителен факта, че
мнрнн преговори- защото 
на американската и световна 
за тези преговори. Все пак остава 
САЩ и ДР Виетнам са започнали пряки контакти.

Единадесетата сесия на околий
ската скупщина в Лесковеп, със 
тояла се на 24 март, бе последна 
та сес.чя на -отборниците от гова 

1 последно заседание на 
скупщина. От 31 март

престават с работа

та, чс заседанието с извършило 
голяма и плодотворна работа в че 
тригодишния период, но това не 
значи, чс отборниците си се из
дължили на борбата за социали
зъм. „Нашата борба за социалн 
зъм. каза той, ни зове на други 
места. Самоуправлението ще се 
развива и усъвьршенствува. при 
емайкм други форми, конто се 
налагат от богатата ни практика.

В ролята на домакин, на устро 
ення обед за отборниците, той 
отново подчерта в наздравицата 
си, че борбата за социализъм про 
дължава, а
управителни институции са 
звено в поредицата институции, 
които ни водят към целта

Всъщност околийската скумщн 
на е завършила действително огро 
мна работа. Приети са няколко 
стотни правни актове, много ана
лизи за отделни явления н нужди 
на стопанския и обществен живот 
са обсъждани през четиригодиш
ното съществуване на околията. 
Всичко това е изисквало и много

ЗА СЪБИТИЯТА В АДЕН И АЛБАНИЯ
МИСИЯТА па ООН за Аден, който идната година тряб- 

ва да получи независимост, се е натъкнала на трудности. I с- 
нералннят секретар на Фронта за освобождение на окупирания 
Арабски юг осведоми, че ще бойкотира тази мисия- „защото 
Британия настоява да нзполузва нейното пребиваване в та
зи колония за осъщестяване на собствени цели Той изиск а 
мисията на ООН и правителството на Великобритания да при
знаят Освободителния фронт и с неговите представители да 
поведат преговори Правителството на ОАР също счита, че 
преговорите между Фронта и Великобритания са единстве 

разрешаване на този проблем.

първо и 
тази око
лиите у нас 
и отборниците се събраха да ре
шат последните въпроси, свърза
ни с разпущането на скупщината 
н орнаните на управляването- 

Дневният ред бе както лгнопото 
други от предишните заседания. 
Приемане на заключителната сме 
тка на околията, приемане на но- 

бюджет, с който се осигур
ява временна издръжка на някои 
служби, конто остават да същес 
гвуват и др.

Работата

дими кадри, разни материални 
щети, лоши отношения между хо 
рата. Това съзнание носят хората 
дълбоко в сърцата си. Огорче
ни от тези постъпки, те пе искат 
никой да им внушава нещо и 
да не им се меси в избирателното

път за
вести. Неотдавна стиг-От съседна Албания нма| | малко 

наха информации за борба против бюрократизма, а сега чрез 
вестник „Зерн и популит“ за развитие на „идеологическа п 
културна революция“. Вестникът пише, че в Албания успе- 

развива борбата за по-нататъшно задълбочване на 
културна революция, че трудещите се маси 

започнали класова борба за изкореняване на 
обичаи, против феодаЛ-

околинте като само- 
само

вия

обаче бе по-другн. 
Отборниците съзнаваха важността

шно се 
идеологическа и

право.
Че последните събрания на из 

бпрателпте в Босилеград трябваше 
да се използват за триумф на 
стихията и за нанасяне на реши 
телен удар на протнвкандидатнте 
н даване на нов импулс на нез
дравата агитация говори и дейно 

някои „активисти“. След

на това последно заседание и но 
вите задачи, конто нашето време 
на борба за социализъм ще им 
възложи още утре в другите ор
гани на самоуправляваме.

Може би най-подходящо е ат
мосферата на последната сесия 
да наречем тържествена. Много 
такова имаше голямата зала на 
скупщината. Връх на това бе кра 
ткото заключително елово на пред 
седателя на скупщината доктор 
Йосиф Трайкович, който подчер-

„решително са
буржоазната идеология, култура и

патрнахалните обичаи, а за създаване на социалисти- 
социалистически традиции“. Както пи- 

ндеологическа борба в Ал-

ните и
ческа култура и нови 
ше „Зерн и популит цялата тези
бания представява „велик пример и поука за правилно реша
ване на неантагонистическите протнву речия в народа . „за 
безмилостна борба против чуждата болест и идеология и за 
оздравяване на „болните" носители на тази идеология“

стта на
откриване на събранието на из
бирателите в Босилеград в дело 
вия президиум бяха избрани три 
цица. За председател бе избран 
Любен Арсов, директор 
назията и председател на Обшин

труд, и определени знания, и раз
биране на насоките на нашето раз 
витие. специално на околията, ко 
ято в този' период е постигнала 
забележителни успехи.на гнм-

М. Н. Нейков
□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □ ооаа аса □□□□□□□□ □□□«зешаоза □□□ □ □□□□ □ □□□ □□□□□□□□□

ь) Авторът говори за въоръже
ното въстание на работниците и 
селяните в България през септем 
ври 1923 година. Правителството 
на Александър Цанков слеД пре
врата от 9 юли 1923 година пред
прие мерки за разгрома на Бъл
гарската комунистическа партия

а□□□□□□□о□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□аопсюоасюасяосюсшсзо
□□□□□□аа°ааппаапаааааааааааааааааааааа
Десет години от смъртта на Моша Пияде

ПРИЯТЕЛ 

НАРОД
МОША ПИЯДЕ 

НА БЪЛГАРСКИЯ 2) Българската комунистическа 
партия е основана на Конгреса 
на Българската соцналдемокра- 
тична партия (тесни социалисти) 
от 25 до 28 май 1919 година. След 
Септемврийското въстание 
година Българската комунистиче
ска партия премина в нелегалност- 
а през януари 1924 година бе за
бранена със Закона за защита на 
държавата. От 1927 година де^" 
ствува в работническото движел 
ние чрез легалната Българска ра
ботническа партия. Българската 
комунистическа партия е обедине
на в началото на 1938 година с ле 
галната Българска работническа 
партия н прие името Българска 
работническа партия. От Петия 
конгрес, декември 1948 година тя 

на поражение на собствената долучи названието Българска 
партия и класа. Неговите редове 
написани в „Борба“ бяха пропи
ти с чуетво на един -революционер, 
който искаше да каже истината 
на своя народ и своята партия зя 
събитията станали в съседна Бъл 
гарня. Все пак Пияде -гледаше на 
събитията в България с оптими
зъм.

Събитията показаха, че не
празно Моша Пияде така загри- 
жено пишеше за положението след 
Септемврийското въстание в Бъл
гария. Той говореше 
в статията за грешките направени

иа-то въстание. Моша Пияде, който■ 
положението вдейносгВ своята революционна

път Моша Пияде е проя- 
обич към бъл- 
изхождайкп от

Бълга-мозиавал
рия запознал югославската 
пост с положението в България 
и усилията на българския народ 

освободи от фашизма чрез

пе един 
вил своята голяма обш-

1923
гарскня народ н 
ннтернационалистическото 
ще на Югославската комунистиче
ска партия, чийто беше член и ор
ганизатор, той се застъпваше зя 
правата на българския народ.

За пръв път той посети Бълга-^ 
15 до 18 юни 1922 годния 

представител на Комунистн-

по-нататъкстанови-
да се 
въоръжено въстание по време на революцията, в след

ващия брой на „Борби“ от 4 иоем 
под заглавие „Революция

МОША ПИЯДЕ ЗА СЕПТЕМ
ВРИЙСКОТО ВЪСТАНИЕ Моша Пиядеври с.г.

и контрареволюция в България“ 
Моша Пияде прави

рия от 
като
ческата партия на Югославия по 
преме -на провеждането на Четвър 
____ конференция на Балканската 
комунистическа федерация Както 
е известно той пропътува неле- 

през Димитровград и Гради 
канал, кой

„През -септември1)— 'писа Моша 
Пияде в „Борба“ от 3 октомври 

— в България ста- 
събитня,

към българския народ и българ
ската работническа партия, 
не пишеше за тези събития като

анализ на 
Септеврийските събития в Бъл
гария и сочи на пролетариата от

Той
1923 година 
наха такива които ше 

само във вът-тата незаинтересован хроннк, но като 
активен революцинер, който' гле
даше на поражението в България 
като

дру-гпте страни поуки от това въ-оставят следи не 
решното развитие на страната, по 
и в живота на всички балкански стан ме.

„За нас в Югославия — пише 
другарят Мк>Ша Пияде в „Борба" 
— както и за всички революцио
нни пролетарски партии па Бал
каните, българските съббнтня и- 
мат освен този теоретически ин
терес, още и интерес на близки 
неща, меша които засягат нашия 
живот н конто имат значение за 
нашето бъдеще. Затова с още по-

гално
ин, по комунистическия

Димитровград бе подържан 
от комунистическата организация.

неле-

това ще има влияние истрани, а 
в целия свят, особено в работни- 

движенне. Бъл-гарската 
партия2) е една

муннстическа партия.то в Богдан НИКОЛОВческото
комунистическа 
от най-добре организираните 
муинстически партии 
във въоръженото г

тежко поражение, 
огромна чзагуба за револю- 

Балканнте, и тази загу-

Моша П-ютде тогава пътува 
гално под псевдонима 
Поповнч. На второто 
па 16 -юни той изнесе доклад за 
общото положение в страната и 
състоянието в партията и синди
калното движение. Тогава бе из
бран за член на Временния 
пълннтелен съвет на Балканската 
комунистическа федерация. По вре 

неговия престой той имал 
много български пар-

ко-Милован в света, нозаседание. въстание пре- 
Това етърпя 

една
шгята на 
ба ше почувствува не само работ- 

класа в България но и
пу

ническата 
във всички останал» „Септемврийското революционно 

движение в България е разгроме
но в море от кръв. Много села

голямо внимание ние сме дължи» 
да проследим събитията в Бъл
гария

Както в първата статия, посве- ■ са превърнати в пепелища. Белият

балкански
успя

да съкруши силата
страни, където реакцията 
много по-рано 
на революционния пролетариат. 
Най-силната крепост на револю- 

Балкана е днес в ръце-

ме на
контакти с
тийня! ръководители и 
начин се запознал с работническо 

комунистическо движение в

по този

на събитията в България 
в тази статия Моша Пия

де показа -своята огромна любов

терор прави в страната страшно 
опустошение. Но РЕВОЛЮЦИЯТА 
НЕ Е ПОБЕДЕНА.“

тмна 
така ито И

съседна България.
Само една година 

България избухна Септемврийско-
цията на
те на контрареволюцията . . .по-късно в
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Показателите на средносрочния план за босилеградска комуна
СИГНАЛИ Надеждите - в минното дело и земеделието

ОПАСНИ
ВАРНИЦИ
Варниците на димитровград

ското строително предприятие 
„Градня“, които се намират 
край животинския пазар почти 
в центъра на града, отдавна 
са сериозна заплаха за гражда 
ните, а особено за Добитъка.

Децата, играещи се край ре
ката много пъти досега са по
падали в големите дупки пъл
ни с вар и упропастявалм об
леклото и обувките, си. Но, 
много по-голяма опасност 
заградените н открити варници 
представляват за добитъка- 
който се докарва тук за про
дажба или минава на водопой. 
Няколко пъти в тях са попада
ли коне и говеда и с Големи 
трудности са били изваждани.

Нужно лц е именно тук 
„Градня“ да има свои варници, 
да гаси големи количества вар 
и какви ще бъдат последствия
та ако някое невнимателно де
те или възрастен, дори и доби
че попаднат в още горещата 
вар? Ако „Градня“1' наистина 
не може да намери по-подходя 
що място за тази цел, защо 
поне не загради и покрие тези 
опасни амбиси.

Да се надяваме- че отговор
ните в предприятието ще пред
приемат нужните мерки преди 
да е станала някоя по-тежка 
злополука.

цинк и графит.Първият проект на средносроч 
ния план за развитие на Босиле- 
градската Комуна до 1970 година 
може да се охарактеризира крат
ко така: Минното дело, което в 
този период ще се развие окон
чателно, ще бъде един от реша
ващите стопански отрасли в кому 
ната. Селското стопанство се ну
ждае от' значителни подобрения, 
но ще продължи да бъде важен 
отрасъл за поминъка на населе
нието. Другите отрасли — търго 
впята, занаятчийските услуги, об
щественото хранене, . транспортът 
ще. се развиват нормално, но ин
дустриални обекти няма да се пла 
пират, нито ще се изготвя някак 
ва програма за тях.

Този проект може би е първият 
на комуната, който спазва реал
ните възможности. Някогашните 
планове за развитие винаги стра
даха от излишно увлечение да. се 
предвижат строежи на големи 
или малки промишлени обекти, за 
документациите на конто се раз
хищаваха много пари-

желязо, олово.
Част от мините вече са изкопали 
од подземнията си. хиляди тонове 
руда, която вече е обработвана.

В проекта обаче минното дело 
и неговият растеж и резултати не 
са достатъчно уточнени, нито мо
же да се направи това. Нито е- 
днн от бъдещите обекти не е вля 
зъл в действие, за да се знае 
каква част от доходите ще се па- Две хиляди глави повече в 70-та годинане-
да на комуната и колко голяма 

е ползата. Но, според вече 
известното, може да се разчита 
със значително заемане на работ 
на сила, постъпления от разл.ич- 
ните облагания, строежи на кул
турно-битови обекти, увеличение 
на потреблението и оборота, част 
от конто ще съдействува да е 
по-пълна общинската каса и да 
се разрешат не един от пробле
мите, конто сега потискат и ръко 
водителите, и населението. ■

Просто казано — мидите ше до 
несат на комуната нови пътища, 
нови обществени здания, може би 
и културен дом, който общината 
трудно ще направи само със свои 
средства, и един повсеместен рас 
теж на благосъстоянието на хора
та, дошъл в резултат на заплати 
те, заетостта и потреблението.

Земеделското стопанство и. в

към 180 кг7ха.
Добивите на тютюн, картофи 

и др. продукти са по-задоволнтел 
ни, обаче пак под средното рав
нище на страната.

Приведохме горните показатели, 
за да подчертаем едно заключе- 

бъдеще. И- 
сто

Миналогодишният бругопродукт 
в комуната е бил близо 2 ммлиар 
да и 610 милиона стари динара- 
Националният, доход — 1 милиард 
и 100 милиона динара. Според 
жителите това е само към 50Л0О 
стари динара на човек от населе 
■ннето, а този размер е 
по-ниско от средното югославско 
равнище В проекта се предвижда 
до 70-та година брутопродуктът 
да расте средно с 10,6 на сто, а 
националният доход с 14 на сто, 
като по-значителна част от това 
се създава в земеделското сто
панство, което ще претърпи изве
стни изменения в организирането 
на продукцията и съотношението 
— частен и обществен сектор.

ше

ние от проекта за в 
меино, повият път в селското 
панство ще бъде да се направи 
една специализация и в-тази про- 
декция, като се подчертае живот 

и фуражът,,.., конто

много .

новъдството 
могат да бъдат доходшг^-и при 
босплеградските теренни и клима 
тически условия. Житните култури 

рентабилни-. - Босилеградско
само 50 на сто от

не са
произвежда 
необходимото за прехрана на .най

ЧАКА СЕ ДА ЗАРАБОТЯТ 
МИНИТЕ

ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ 
(закръглени цифри)През последните ,години големи 

средства бяха дадени за изследо
вателска работа по минното дело 
в комуната. Днес вече 
положително, че 
притежава богати фосфатни руди.

следващия период ще продължи 
да бъде основен отрасъл за по- 

се знае ми-нъка на хората. Но старите 
Босилеградско проблеми в пего, изглежда, ше се 

решават с нови методи.

I. СЕЛСКО СТОПАНСТВО (животновъдство и изкупу-

Говеда — 7.000 в 64 г.
Овце 
Свине

9 000 в 70 година 
45 000 в 70 година 

6.000 в 70 година

В. Величков
— 30.000 В 64 г.

____ „ — 4.500 в 64 Г
(В 1965 изкупени: 20.000 агнета- 6.000 овце, 900 говеда)

РЕЧ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО
В ПРИЩИНА

2 ОВОЩАРСТВО
800 хектара овощни градини
56.000 ябълкови дръвчета — 1 200.000 кг плодове год.
57.000 сливови дръвчета —
22.000 крушови дръвчета —

4 000 орехови дръвчета —
(Планирано създаване на кооперативни градини и 

против болести по дръвчетата)

600.000 кг плодове год. 
440 000 кг плодове год. 
60.000 кг плодове7год.

борба

то по рафиниран начин, а поня
кога и тайно нападат и Съюза 
на комунистите, като заявяват, 
че Съюзът на комунистите бил 
отживяла работа и че подитнчес 
ки е загубил битката- Той подчер 
та във връзка с това, че Съюзът 
на комунистите сега се реоргани
зира и че -неговата активност на
скоро още повече ще се почув
ствува.

Тито изтъкна, че комунистите в 
предприятията и фабриките и на 
всякъде в Югославия сега имат ; 
ясно съзнание, че не могат да ко
мандват като някога, когато това 
беше и. необходимо. Той каза, че 
се променя методът на работа ,п 

• ролята на Съюза на комунистите. 
Като подчерта, необходимостта да 
се знае и учи повече, та другите 
да вярват на комунистите, той 
посочи, че основната роля на ко
мунистите в предприятията е да 
развиват правилни вътрешни от
ношения и разпределение и да 
държат сметка за моралния об
раз. В техноложкия процес, кому 
нистъг трябва да- е специал.ист, 
защото ако не е такъв, той не 
може Да помогне в процеса па 
производството.

Президентът Тито каза на края, 
че комунистите трябва да се ан
гажират по въпросите на култу
рата п просветата.

Краят на речта му бе мрнветс- 
твуван с бурми аплолоисменти.

(продължение от стр. 1) 
едно, народ производител, трудещ 
се човек, социалистически човек, 
подчерта той.

Смее ли- някой да помнели, че 
сме захвърлили копията в търнн 
те и че сега всеки може да прави 
каквото си нека, продължи Тито 
и: веднага отговори отрицателно 

- на този въпрос: Ние дадохме мно 
го жертви и ние живите комуни
сти днес сме отговорни за оцова, 
което днес се случва. И няма да 
позволим никому братството и е- 
дмнетвото, нашата най-голяма при 
добивна да бъде нарушена.

— Ето — каза президентът Ти
то, вие тук шиптар,н, черногорци, 
сърби и турци заедно работите 
в предприятията и какви .разлики 
вие намирате когато произвежда
те за да осъществите доход? Да
ли вие гледате на запетайки и ти 
рета.

Могат ли милионите, конто са 
решили да вървят заедно със Съ 
юза на комунистите в изгражда
нето на великото бъдеше на со
циализма и комунизма, да позвол 
ят щото няколко десетки ония, 
които са врагове на социалистите 
окото общество да нарушават на 
шето спокойствие и да разделят 
нашите хора?

Тито каза след това, че ново
селското споразумение за сърбоч 
ръватския, респективно хърватско 
сръбския език е най-доброто ре

шение което е могло да се наме
ри- Щото, наистина, ние тук няма 
ме някакви разлики, подчерта той. 
Аз не съм сърбин но вярвам, че 
можете да ме разберете когато 
говоря, добави Тито. За нас е ва
жно хората идейно да се разби
рат, идеята да бъде пътеводител 
к-а, която ще ни води напред.

Тито каза, че е било тежко да 
се помисли, че ще се намерят хо
ра, конто ще посмеят пред лицето 
на народа на нашата страна да 
пзлезат с такива работш Те са 
работили тайно и ненадейно уда
риха в гърба, изтъкна той. Цяла 
Югославия днес е огорчена зара 
дп тази постъпка, а на първо 
място е огорчен хърватският на
род, зашото там живеят и сърби 
и хървати, и едните и другите 
знаят, че братството и единството 
за тях представлява жизнен въп
рос. Те достатъчно изпитаха усташ- 
кня и четническн нож, добави 
Тито.

3. ИЗНОС В 70 Г.
119 вагонаМесо - 

Ябълки
Тютюн — 130.000 кг. (в 66 г. — 48.000 кг) 
(взети са по-важните продукти)

1 милион кг.

4 СТРОЕЖИ ДО 70 ГОДИНА
Мостове — при „Воденици“, „Мннчов“. и „Романовски , 

„Млекомински“, „Рибарски“.
Пътища — Бистър—Назърца, Бранковци—Зли дол. Ра- 

дпчевски мост—Ресен- Босилеград—Извор, Босилеград Па- 
ралово—Църноок—Църнощички мост, Две реки—Дукат, Гор
на Лисина—Ръжана—Мусулски мост—Плоча.

Електрификация; Груинци- Извор, Милевци, Белут и 
Паралово. Горполюбатските села.

Няколко училища и жилища за учители.

-плодородна година. При съвреме 
ино обработване да допуснем 
двойно увеличение. Дали това 

означава някакъв напре- 
когато нивите обезпечат 

само на населенн- 
ннкакъв нзлн-

Сегашното състояние на земе
делското стопанство ни показва 
следното:

Близо 75 на сто от населението 
се занимава със земеделие. Този 
отрасъл създава на всеки 100 дп 
нара комунален брутопродукт —
65 динара. Повечето от земята е 
в частни ръце. Близо 16.000 хек
тара от обработваемата повърх
ност е частна, а само 279 ха са 
в обществения (кооперативен) сек 
тор, но слабо се използват от ко
операциите-

Земеделието е още екстензивно 
н примитивно п не осигурява въз 
можпитс доходи, зашото сътруд
ничеството между кооперациите 
и частния стопанин е минимално.

Някои досегашни показатели па 
продукцията потвърждават състо 
янпето п този отрасъл.

През 1965 г. среден добпп па 
пшеница от хектар площ е бил 
600 кг. В околия Лесковац —
1.400 кг. Добивът на ръж с бил 
500 кг/ха, В околия Лесковац —
800 кг. Царевица се е получила 
1.500 кг/ха, овес — 600 кг, а ечемик 
— 500 кг. Фуражни треви почти 
не са произвеждани — само 0,004 
от обработваемата повърхност е 
била с люцерна и детелина.

Ниските добиви не могат да 
се оправдават само с неблагопри 
ятнн климатически и почвени ус
ловия, макар че тяхното въздей
ствие е валидно. Има ,н други фа 
кторн, които са съдействували 
за слабите резултати- Теоретично 
гледано важно е и това, че лпп- 

изобщо механизирано обрабо 
тване На близо 16,5 хиляди хек
тара обработваема земя се падат 
само 4 трактора, което е повече 
от 4000 ха -на трактор. В СРС 
един трактор се пада на 170 хек
тара площ. Минерални торове се 
употребяват символично — в час 
тните ниви само 8 кг на хектар, 
в обществения сектор

Средното рааннще па употреба е ,

ще
дък.
прехраната 
ето, а няма 
шек? Естествено, правилно е на-На тези хора народът знае да 

отговори и -днес мм отговаря: не, 
и -никога не, ние оставаме сбра- 
тимени и ще вървим напред п в 
добро и в зло, единни както върв 

време на народноосвобо-

на-белязл-ното в проекта да се 
малят площите с житни култури 
до 30 на сто н да се освободят 
за фураж.

А ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЕКТОР?яхме по
дителната борба. Тези думи на 
другаря Тито прпсъствуващите по 
здравнха с дълготрайни аплодис- Мястото на обществения сектор 

в бъдещите мероприятия в селско 
то стопанство в проекта, с който 
разполагаме, не е достатъчно уто 
чнено. Това е разбираемо, когато 
се яма предвид малкото 
която разполага.
дума за кооперациите, а те са 
носители на този сектор в 
муната. в проекта се набелязва 
да станат по-дейнп носители на 
оргаопзирана съвременна продук
ция п организатори ма производ
ственото сътрудничество с част
ния стопанин.

Лосега кооперациите не са по
стигнали особени резултати. Може 
би са от интерес мероприятията 
в овощарството, предприети от 
някои кооперации, мелиорациите 
и под. Но трудно приемливо с 
да се каже, че са били носители 
на спремежа за ликвидираме на 
стрия начин на произвеждане, 
за създаване на своя база в зе
меделието, овощарството н пр-

Пропуснатото обаче може да се 
навакса. Може би затова в проек
та за средносрочния план се пла
нират растежи 
животновъдството

менти
Президентът Тито особено остро 

разкритикува отделни лика, кон-
земя с 

Но когато става

ко

си п

в овощарството, 
V фуражното- 

като се очаквапроизводство, 
кооперациите да тръгнат "о-енгур 
по и по-стремително към органи
зиране на своята и частно — 
меделската продукция.

зс-
200 кг.

М И. НЕЙКОВПрезидентът Тито в мина „Косово“
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ОТ КАНДИДАЦИОННИТЕ СЪБРАНИЯ . г

68 КАНДИДАТИ ЗА 27 ОТБОРНИЦИс, :>) ш 5Е СОЧ? Ш ЗШ
'*«

В ИМЕТО НА КОГО г - ; _ . ~ \ ' •

доров, в Т-рънски О.доровин Кор
ка Димитрова, Огаиой Петров и 
Тодор Стаменов.

От останалите събрания иа из 
бирателите положението стои та
ка: за 12 вакантни отборничесхи 
места в Общинската камара на 
ОС и на едно допълнително съб
рание са предложени ТО каядида 
ти. за 15 места 
трудовите общности и иа едно до 
пълнител но събрание са предло- 

38 кандидати. Значи — за

йе е кандидатиран Данаил Раите 
лов, в Било Крум Соколов, 
Верзар Александър Колев. В из
бирателна колегия №3 в с. Ба- 

— Драгомир Дойчев, в I ра 
Петър Пет.ров и Драгомир 

в избирателна колегия

Още към края на миналата сед 
мина на -кнндидационните събра
ния на избирателите и трудещите 
се за отборницп и кандидати за 
представители в самоунравнтслп.н- 
те тела са завършени. С изклю
чение на Димитровград проведени 
са 60 канднлацифши събрания. 
Според досегашните резултати от 
събранията за представител в Сто 
папската камара на Рспублпкан- 

скупщииа Димитър Славов, 
директор па „Сточар" е кандиди- 
ран на 42 събрания, Живко Виде
нов, директор на комбинат „Ди
митровград" на 35, Душан Бишчан, 
директор иа конфекция „Свобода" 
на 8 л Димитър Манов председа
тел па Общинската скупщина — 
на 6. събрания. Бишчан н Мяиоа 
се отказали от кандидатурите сч.

във

Дословно казано — трябваше да фалира предиприятнето 
„7 юли“, та отново на дневен ред да се намери въпроса за от
криване на хлебопродавница в Строшена чешма. Тоя път не 
го изтъкнаха събранията на избирателите, които отдавна ди
гнаха ръце от тоя иск. Тъговското предприятие „Ангропро- 
мет“ от Пирот се отнесе с молба до местната организация ни 
Социалистическия съюз в Строшена чешма да й се обезпечи 
помещението- където сега е обществения телевизор, за Д“ 
открие магазин не само за продажба на хляб, но и па остана
ли продукти. В това частно помещение има зимнцк и помощ
ни помещения за склад.

Отговорът на местната организация беше съвсем кратък, 
но за сметка на това жестоко отрицателен — помещението не

поместен обществения те-

чено
дини 
Дойчев,
№8 в Гоин Дол е кандидатиран

ЖелюшаВнтомир Андреев, а 
— Васил Атанасов. В избирател' 

№9, в Горна Нсвля 
Никола Томов, а

в

в Камарата нана колегия
е кандидатиран 
в Долна Непля — Верча Иванов 
и Петър Николов. В Лукавица 

Васил Петров

ската

жени
27 отбориически места са предло 

обшо 68 кандидати. Бие в

са кандидатирани 
и Тодор Велев, в с. Прана 
също Васил Петров и Тодор Ве 

също Ва
сил Петров и Тодор Велев. Да 

че на допълнителното

жениможе да се отсъпи, защото тук е 
левизор и това помещение служи за развлечение през сво
бодните часове. Между другото казано, в помещението вла
дее безредие и нечистотия. Отговорът е подписал председа
телят на организацията. Питаме — в чие име?

И нашият вестник своевременно писа за това как „7 юли“ 
и „Услуга“ сн правят оглушки на иска на събранията ни из
бирателите от тоя квартал, за това как тези димитровградски 
предприятия сн останаха неумолими в решението да не от* 
крият хлебопродавница, а камо ли и хранително-вкусов 
газки. Самите граждани на Строшена чешма знаят какво не- 
годуване проявиха, за двете години, откак техните нсковс не 
намират разбирателство. Да бъде още п<?-чудно и по-обвин- 
яващо — още погребалната процесия на „7 юли“ не се е раз. 

• отишла, а някое друго предприятие търси от гражданите по
мещение. В акта-отговор твърде лесно са отхвърля молбата 
му, сякаш тя изобщо не интересува гражданите, или не ста>- 
ва дума за онова, за което цели две години те се бореха. И 
кой дава отговор в името на многочнслсния квартал. Отри
цателен отговор дава председателството на Местната орга
низация, а да посочим, че предварително не е устроено събра 
ние. на избирателите, конто да решават По иска на „Ангро- 
промет“. Ако гражданите се определят за телевизор, който 
впрочем съществува в Центъра за култура и забава .в чисто, 
постранно и уютно помещение — само на няколко стотни 
метра по-далече, тогава нека им остане телевизорът вместо 
хлебопродавница в чие име тогава подписалите акта-отговор

очи, че между кандидатите няма 
пито една жена от село-

Сливницалев, в с.
М. Б.

повторим,«лзгтлггкггз? .. ” “бг;е^;»гп111гзац1Ю1И!0-молитичсската кама- прана за общшеки р
ра в скупщината на СР Сърбия предложен Мирча Гешамов. 
са следните: Драгомир Нпколнч- Публикуваме
-Шипа е 1Предложспгиа 54 събрания с за отборници в Камарата из

избирателите, Властни,чр Злат ‘ „..... Обишнска-_ ма 18, Любнсав Лилии трудовите общности в Общинска
16 н Ммодраг Чирнч — ма та скупщина.В гостилничарркото

„Балкан“ е предло-

КОНФЕКЦИЯ 
„СВОБОДА“ ЗАПОЧ

ВА ВЕРИЖНО 
ПРОИЗВОДСТВО

имената на кандн-
ма-

ма
копни

ма
11 събрания.

Иа събранията на трудещите се. 
в културно-просветните институ
ции за кандидат в Културно-про 
светната камара д-р Петър Ко- 
знч е предложен на 5 събрания 
на избирателите, Мидивое Поповия 
— на 3, а Милорад Наумовнч — 
на две събрания на избирателите.

_ Според гросистнте — „Свобода“ 
е като Давид към Голият. Но 

пигмей у- 
се снамира в сложните лаби 

пазар. Нл

предприятие
в I подгрупа Г.юра Марко- 

в Народната банка
жеп
пич, служител 
и Милан Миланов, директор

този конфекционерна мело
„Балкан".

В II подгрупа, селско стопанс
тво, в кооперация „Сточар в Дн 
мнтровград и Ветеринарната ста 

кандидатирани: Новко
Никола

р.интн на домашния 
износа още не е дошъл ред. Мои
топреновнге «изделия на конферен
ция „Свобода" н по-нататък са тър 

артикул, а десените и качес- 
прнвлекли 

Всичко

Оше веднъж да повторим, че 
в Дома на народното здраве са 
предложени д-р Добрила Пешнч 
н д-р Раднвое Тодорович от Пи
рот-

В този брой публикуваме име 
пата на кандидатите за отборници 
в Общинската скупщина, които са 
изтъкнати на събранията след 23

нция са 
Алексов от 
Костов от

сен 
твото наПетърлаш,

Димитровград, Петър 
„Сточар", Рангел Пе 

Бачево, Младен Пенков

стоките са
потребителя в страната, 
това даде 
тази година 
около

възможност до 20 мартЕленков отза говорили.
Дачи ще бъде така или иначе — хлебопродавница или 

телевизор — по наше мнение'е въпрос, за който главната ду
ма трябва да кажат граждните и никой няма право в тяхно 
име да дава било какъв отговор или било какво да решава, 
особено ако се касае до техни най-непосредствени интереси.

М. БАКИЧ

да се фактурират 
400 милиона стари динара.

тров от
от Градини, Петър Еленков, Ге
орги Янков, Димитър Тодоров. 
Иван Стаменов и Новко Алексов, 
в Лукавица: Димитър Тодоров.

Петров, Георги Янков, И- 
Стаменов и Новко Алексов, 

Гони Дол —

180наплатенн къмДотогава са 
милиона динара, което в услови-мпрт т. г.

За Общинската камара в изби
рателна колегия № 2 в село Бар- сегашната конкуренция заята на

Рангел 
ван

предпр.нягня.по-малкитедушва
Няма нужда на края на .годината 

стоки да възлизатв Прача — също, в 
Станимир Гпгов, Янков Георги, в 

Рангел Янков и Рангел

складираните
на около 250 милиона стари дн-БОСИЛЕГРАД
нара.

Суровини са обезпечени за 
милиона стари динара. --- -

Значи, й покрай всички неволи
в „Сво

Барйе —
Тончев, в Било — Рангел Тончев, 
във Верзар — Душан Арсов, 
Горна Невля — Младен Андонов, 
от Долна Невля и Петър Гнгов 
от Скървеница, във Врабча 
Рангел Тончев, в Скървеннза — 
Петър Гнгов. а в Горна Невля — 

Долна Невля

200

ПРИКЛЮЧИХА КАНДИДАЦИОННИТЕ СЪБРАНИЯ
НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ на пазара, производството 

бода“ и по-нататък тече.
сметкаИначе, заключителната

година говори, че ко■ В досегашната активност има 
редица явления, които .не са в унн 
сон с демократическите принципи 
и оказват отрицателно влияние 
върху .предизборната дейност, за 
рад -което ще е необходимо да се 
предприемат съответни мерки

■ На терена се явяват разни ие 
формални групи, конто се 
жи-рат за отделни личности, каши . 
дати за представители, и с нело
ялната см агитация по-вреждат 
трестнжа на противкандндатнте ... 
като .с това внасят смут сред и 
-бирателите, а в .речовете на Съю
за на комунистите — неединство..

■ Основните извори :ца такава 
агитация, чужда иа нашите демо
кратически принципи, са 
членове ща СК, а между тях най- 
много се е ангажирал Владо Ми- 
вот. като плавен -организатор.

Въз основа >на горните канста- 
тацпн са -приети следните заклю
чения.

1. На-събранията на .първични ге 
.организации на Съюза «а кому- • 
нистите и ръководствата на мест
ните организации -на Социалисти 
ческня съюз е възложено да на
правят обстоен анализ на досе
гашната н дейност подсекат корени 
те :на тези нездрав явления.

2. Срещу носителите на такива 
явления да -бъда-т предприети съ
ответни мерки, предвидени с уста 
вите на съответните организации, 
за да не -се накърняват 
татък демократическите принципи 
в .избирането.

3. Ръководствата на Съюза на 
комунистите и ССРН са длъжни 
да .се .противопоставят на отрица
телните прояви ;навреме,. като при 
това .осведомяват за полп.женнето 
Общинския комитет >на СКС и Об 
ш.инската конференция на ССРН 
в Боаилепрад.

4. Ако -се окаже нужда — ще
бъдат организирани .отделни кон 
ференцни; на които да се анали- . 
знра .предизборната дейност стрез 
изтеклия период и да се посочат 
появилите се отрицатели, ! 
пия- за да се създадат условия нз' I 
бо!рите да се развиват нормално. ^—

та Ца предложени 6 кандидати: 
Владимир Захариев- Владимир 
Петров, Владимир Милев, Стефан 
Савов, Асен Гагулски и Асен Ве 
лпчков. В избирателна колегия 
№2 (Горна Лнс-ина) за две места 
са предложени 5 кандидати: Лю
бен Раи ге лов. Любен Павлов, Бо- 

Васплев- Владимир Моравски 
и Александър Ангелов, -в избира 
телиа колегия -№5 — Боян Пет.ров, 
Воян Димов и Вене Пиков, в из
бирателна колегия №7 — (Бранк-о 
виц и Р.ибарцч): Любеи Манов. 
Миле Ненов и Иван Димитров- в 
•ияб. колегия №8 (Боестница и Бу- 
цалев-о): Димитър Янев .и Пече Кв 

в изб. колегия №13 (Бн-с-

От 8 до 22 март в Боснлеградс- 
ко се проведоха .кандидац.юннн 
те събрания на избирателите за 
•предлагане на кандидати за I пред 
ставителоко място в скупщината 
на СР Сърбия и 28 — в Общинска 
скупщина в Босилеград.

Лиани Стоянов е предложен па 
22, Стойне Иванов на 13. Стоян 
Станков на 10, Иван Деопогов на 
2 и Славчо Сотиров — на 1 събра 
ние на -избирателите. Сотиров ня
ма нужното число избиратели и 
ие може да се'кандидатира. Значи 
на каняидагната листа до сесията 
на Общинската скупщина на 9 а-п 
рил ще останат само 4 кандидати.

-Какао показват резултатите от 
кандпдационните събрания?

Събранията -са били масово -по
сетени лочти във всички села в 
комуната. Само на 7 събрания са 
изтъкнати всичките кандидати от 
листата на ССРН — и то в Горна 
Ръжана, Босилеград, Ресен, Ду- 

Груинцп, Долна и Горна Лю- 
приетм

за миналата 
лектнвът на 
низания е

тази трудова орга-
Душан Колев,
Младен Андонов.

За отборници 
трудовите 
тура и просвета, са кандидатирани 
— в Долна Невля — Еленко То-

В преизпълнил производ 
10 на сто. За лнч 

183,
'ствения план св Камарата на 

общности, група кул- доходи са изразходвани
са внесени 115

ни
а във фондовете 
милиона стари динара.анга-ян

ЛГ"Нашият коментар

ПЪПНА ДЕМОКРАЦИЯти мое,
тър): Петър Каралж-ов и Арсенко 
Петков В |изб. колегия №14 (Гло- 
жйе): Станиша Матов, Владимир 
Стоименов-, Драган 
Йордан Златков. В Г.руи-нци, из
бирателна -колепия .№15: Васил За 
харн-ев и Борис Андонов, в изб.

№16 (Долна Ръжана):
Милан И-ва-

иякои началотоДсмскритичната атмосфера, създадена още в 
предизборната активност в Димитровградска община се

събрания на избирателите имаСтаменов и потвърди и на кандидационннте
Избирателите свободно се определяха за кан- 

найкподходящ. Поне досега правилно 
дейност правилно ориентира първо

избира-

трудещите се 
дндата, който считат за

колегия
Стоян Спиридонов, 
нов .и Борис Стойков, в изб. коле
гия №17 (Долно Тлъмпио): Любо 
мир Димитров п Раднсав Стотме- 

в изб. колегия №19 (Милев-

насочената политическа■кат,
бата. На 4 -събрания -са 
само двахта- а на 17 — -само един 
Ананл Стоянов е предложен сам 
на 10, Стойне Иванов на 4 и Сто
ян Станков п Иван Деспотов — 
на 1 събрание на избирателите.

Приведените факти говорят до 
известна степен и за агмтациоина-

олде.т.н и 
3:начн към 55 па сто

Социалистическия съюз, а след това и
основните проблеми в обществе-

членовете на
телите и трудещите се към

Ретози крайЗРЗнаечи предизборната дейност обедини хората 
С общи сили да разрешават съществуващите проолемн. юва 

предизборната дейност пресече корените на всич- 
разнц неформални групи, политиканти .и ДР- би- 

кандидати за отборници или представител

нов.
ци): Пене Григоров, в изб. колегия 
^«28 (Д. Листна): Влада Стаич, 

в изб. колегия №22 (Райчп- вков,
ловии): Славчо Сотиров и в изби
рателна колегия №26 (Рикачево) 
са предложени Стоян Стоянов и 
Крум Младенов.

За 16 -вакантни места е Общин
ската камара на Общинската с-ку- 
пщиНа Са предложени 38 кандила 
тн -от това число 16 се.тскос*гад1пан- 
ски производители, 7 служещи. 6 
пр-есветннцн н пито едиа жена или 
младеж. За Камарата на тру.до- 

12 вакантни .ме

та дейност в полза иа единство в 
ки опити на 
ло да се касае за 
в скупщината на СР Съроия.

Предизборната дейност получи ново съдържание с кан.- 
дидационните събрания. На избирателите бяха представени 
основните показатели от проекта на средносрочния план на 
развитие на общината, което предизвика интерес.

Събранията обсъдиха и отчета за работата на Общинска
та скупщина и нейните съвети и тн. Това нещо съдействува 
за кандидати за нови отборници да се предлагат да се справ
ят със задачите, които стоят пред тях. Това нещо спаси пре
дизборните събрания от различни неформални групи.

кандидати.
ог събранията не са приели пред
ложената листа 'на кандидати от 

'Социалистическия и по-на-
страна
съюз. Някои лица тези дни се пус 
каха в нелоялна, иепринццпиална 
агитация, с коят.о тровят отноше- 

межд-у хората, защото не

1Н а

•шията
избират средства п .начини за ла 
осъществят своите цели.

Едновременно с кандпдацноп- 
ннте -събрания за предлагане 
.представител се устройваха н 
брания за прадлагане «а кандида- 

_1 отборници. В 14 избцрател- 
колегии са .проведеши съорания 

на .избирателите и предложени кан 
отборници за 16 ва,каи-

вите общмо-сти за 
ста -са предложен.» 
между .които -и две жени.

41 кандидати,иа
съ-

*
Характерно е, че на събранията на избирателите, за раз

лика от предишните, избирателите главно изтъкваха положи
телните резултати и усилията на трудещите се в общината.

_ досегашната предизборна дейност прел- 
към положителните процеси, които разкри

М. Б.

Ня съвместна сесия на Общи и 
ския колштет на СКС и 1'Гшъ.’Т11,и- 
т-елиия съвет 'На ОО на С-СРН в 
Бо:!нлеград от 13 -март бе наПра- 

предпзборната деи. 
обществешо-политичеоките 

се -констатира, Ме

ти за
ни

което показва, че 
стаелява принос 
стопанската и- обществена реформа.

дпдави за 
тнн места .за Общинската камара 
в Общинската скуищина. В изби
рателна .колегия №1 (Босилеград! 
за Две вакантни отборшически мес

вен анализ на 
пост на
организации и 
жду другото, следното:

явле- У
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На стопански теми

ВНОСЕН КАПИТАЛ ЗА БЪРЗО
МОДЕРНИЗИРАНЕ ИА ПРОМИШЛЕНОСТТА

Витамините през пролетта
Витамините са от първостепенно значение за нормалната дей

ност на човешкия организъм. Те участвуват във всички жизнени 
функции, подпомагат работата на мозъчната кора и периферната 
нервна система, променят електрическата -проводимост на тъканите 
играят извънредно важна роля в процесите на градеж и разпадане 
на химическите вещества, регулират пропускливостта на кръвонос
ните съдове, повишават съпротивата на организма срещу инфекциоз
ните заболяванпя, регулират кръвообразуването. Освен това те 
засилват дейността на жлезите с- вътрешна секреция.

Един-здрав възрастен човек приема средно на денонощие около 
100—150 мг витамин,й от всички групи'. Пресметнато е, че неговата 
денонощна дажба от каротин (провитамин А) се съдържа в около 
20 г моркови или в, 25 г зелен лук,.,.100 с домати, и тн. Добър 
източник на каротин са консервираните~илн замразени червени 
пнн, червеният пипер, сушените червени чушки, черупчестите пло
дове (орехи, бадеми, фъстъци, лешници и др.), магданозът, слана- 
кЪт, сушените шипки, сушените кайсии, доматеното пюре, консерви
раните домати в буркани. От животински продукти най-богати на 
вдтамин А са яйцата, хайверът, прясното краве масло, млякото» 
черният дроб. Денонощната нужда от витамин А се равнява на 
около 1 мг и се доставя от 7 г говежди черен дроб или от жълтъка 
на едно яйце.

От две седмици насам у нас- 
дайоива да се пише За внос на 
чуждестранен капитал. Макар че 
до прилагането на това меропри
ятие, ше изгсчс доста време, този
въпрос вече става интересен в млада, не може изцяло да фннам- 
сгозанскпге кръгоае. спра техническото оборудване- и

К Съю.щия . изпълнителен съвет усъвърщенствуването на техноло- 
са изготвени основните начала и гнята само със свои средства, а 
условия за ползване на чуждее- се нуждае от допълнителни сред- 
транен капитал от каши предпри- ства, които може да си обезпечи 
ятня. Наскоро може да се очаква п ПОд формата на производствено 
Съюзната скупщина да узакони -финансово сътрудничество 
това мероприятие, като със закон 
ян. разпоредби уточни в какви 
договорни отношения могат да 
влизат нашите предприятия с ин
тересуващи се -притежатели на 
капитал. Дори се изтъква, че ог 
делен съюзен орган ще бъде ов
ластен да оценява договорите ме 
жду наши предприятия и съдруж 
ннцн от чужбина, като държи 
■сметка за тяхната съгласуваност 
с Кашите стопански разпоредби.

и цената на продукцията. При се 
гашната конкуренция това са нео 
бходнми условия, които изискват 
големи 1гавестиции. . Нашата про
мишленост, която

В отговор на този въпрос вед
нага можем да кажем, че такава 
опасност не съществува. Залог
за това е досегашното равноправ 

е сравнително но сътрудничество със света и
вече приетите осн-овни положения 
за условпятз на този внос на ка
питала.

Този внос няма да означава 
пряко инвестиране на чужбина в 
нашата икономика, нито ще се 
допусне създаването на едн-каквн 

с си смесени обединения — акцио
нерни или търговски. Сътрудни
чеството всъщност ше , се състои

-

ка-

чуждестранни партньори. От тук 
и самата цел на внасянето на чу- 
ждестраннен капитал, която мо
же, да се дефинира като стремеж 
да се осигури промишлеността да на продукцията и да се участвува 
върви в крак с развитите про
мишлености от чужбина, като 
сравнително бързо се модернизи-

в това съвместно да се произве 
жда н обезпечава пласмент на

в делбата на осъществената пе
чалба от продадената продукция. 
Чуждестранният партньор при то
ва ще си получава само процеп 
та, който съответствува на вло
жените му капитали ,н осъществе 
ното пласиране. По такъв начин 
предварително се изключва всяка 
възможност за неоправдано изв
личане на печалби от нашите 
предпр пятия.

Разбира се тези условия ще ан 
гажнрат еднакво и нашите пред
приятия и чуждестранния партнь 
ор да се грижат за солидно сто
панисване. тъй като от това ше

ВИТАМИН Б, може да се доставя главно от пълнозърнестня 
пшеничен хляб, орнза, овесените ядки, животинския черен дроб ч 
др. Здрав възрастен човек се нуждае от 2—3 мг.витагмнн Б| на де
нонощие. Това количество се доставя с 650 гр типов хляб, или 2 
кг картофи, 4 л пълномаслено мляко, 300 гр говежди ил,н свински 
дроб.

ра за такъв ход.

ТОВА НЕ Е НОВИНА
Витамин Бг с необходим за растежа на организма и за възс- 

становяване' на тъканите. Липсата му в храната причинява разран
яване на устата. Най-много се намира в бирената и хлебната мая, 
в сиренето, спанака, яйцата, рибата, млякото и варивата.

Един от най-важните витамини за човека е витамин С. Него-

Бъдещото мероприятие не е ни 
каква изключителна новина, кои
то се нуждае от особено разясня 
ване и тълкуване. Нашата иконо 
мака, специално промишлеността, 
отдавна вече има определени сът
руднически връзки с чужбина. То 
ва са различни видове кредити, 
лиценции. за определени произве
дения, производствена кооперация 
п различни други договорни отно
шения на сътрудничество, 
има производствено 
•форма, а 'сам.о нов облик на вече 
съществуващите икономически връ 
зки с чужбина.

Нормално е тук да 
един въпрос 
чуждестранен, 
национални 
сн? Този въпрос може да възннк 
не, като се знае че понякога, къде 
то се може правило 
на капиталистите даването на ка
питал да обуславят с други 
тъпкп за себе си.

КАКВА Е ЦЕЛТА?

Всяка промишленост в света 
днес се бори да си осигури място 
■на световния пазар за произведе 
«ията. Но «акво ще бъде мястото 
й там. зависи колко тази промнш 
леност е съвременна, какво е тех
ническото й равнище, технологи
ята, производствените и техничес
ки изследвания н пр., от конто 
*ависн нейната производителност

вата денонощна дажба за възрастен човек е около 80 мг и може 
да се достави от 5 гр сушени шипки, 20 до 30 г червени капии или 
кабми, 50 г магданоз. Големи количества този витамин се съдър
жат в консервираните плодове, картофите, лимоните, шипковия мар- 
мелад, зеления лук, зелената салата копривата и пр. Недоимъкът 
на този витамин в организма е причината за пролетната умора.

Внтам,пн Д се съдържа в яйцата, прясното краве мляко и мас
ло, в другите млечни продукти и особено много в черния дроб и 
рибата.

:
зависи равнището на осъществе
ните приходи и печалби.

Така устроено, това сътрудни
чество няма да е никаква запла 
ха за нашите самоуправнтелни 

и собстве- 
предприятнята. Напро

тив нашата икономика 
.възможност по-бързо да догони 
другите, по-.развптнте, като изпол 

чуждестранния производствен 
получи по-солндна техни-

което
финансова

Също важни са и витамините от групата Р.
Най-важните ранни 'източници на витамини през пролетта са 

спанакът, копривата и лападът. Малко по-късно излизат магдано
зът, зеленият лук и салатите.

Най-добре е зеленчуците да се ядат сурови, като се измият 
добре. При готвенето на спанака, лапада или копривата първата 
вода не бива да се изхвърля, защото е много богата на витамини 
и минерални вещества. Най-добре е тези зеленчуци да се варят на ' 
тих огън, в добре затворени съдове, като се заливат с гореща вода 
и тогава да се слагат на огъня. Така се запазват витамините, ко,нто

Д-р В. Г.

отношения, икономика 
ността наБЕЛЕЖКА възникне 

— дали вносът на 
капитал е в нашите 

и стопански ннтере-

ще има
РАЗБИРАТЕЛСТВО

Дз не прекалим, но от осво
бождението Димитровград ед
ва днес получи ' жена-лекар. 
Защо изтъкваме това — ще 
каже някой? От какво значе
ние е дали лекаря е жена или 
мъж? За всеки невнимателен 
наблюдател в проблемите на 
здравната защита тук няма ни 
каква разлика. Напротив, же- 
натггЛекар има възможност 
като майка по-дълго да отсъст 
вува от работа. НО' За ония, 
които по-вннмателно обсъждат 
проблемите на защитата, за же 
Ните, които съчиняват една вто 
рата от населението в комуна*- 
та, където здравното просве
щение е слабо тези доводи не 
са без значение.

Първите контакти на първа
та жена-лекар в този край по
казват, че на всяка цена гя 
трябва да остане да работи в 
Димитровградска комуна. Ко
гато казваме това, сигурни 
сме- че жените-пациенти ще 
потвърдят това Прел лекарка
та те са много по-свободии, 
по-искрени- по-често идват за 
съвети и напътствия и подоб
но. Това потвърждава и фа
кта, че при лекарката идват 
много повече пациенти. Какво 
нещо значи, че половината от 
населението имат възможност 
за по-добра лекарска защита, 
а това не е все едно. От дру
га страна’ тя винаги ще показ
ва много повече разбирателство 
за нуждите на жената, защото 
предварително е спечелила тях 
ното доверие и те често щс 
дойдат за съвет и за онова, За 
което не би отишли при лекар.

Преднината на лекарката за 
този край са вилни Но. трудо
вата общност е тази която на 
лекарката трябва да обзепечи 
условия за работа за да може 
по-добре да използва -преиму 
ществото си над лекаря-мъж. 
От голямо значение е и разби
рателството на колектива за 
работата на тази лекарка. То
ва значи- че трудовата органи
зация е длъжна 
по-добри условия за работа На 
лекарката в специфичните ус
ловия на здравната зашита (за 
рад слабото здравно просвеще 
мие на жените) в този край.

зва
опит и 
ческа база.

и условие
'с

отс МИКИ НЕЙКОВ иначе лесно се разрушават.

Нашенци за себе си и родния край

Велибор Райков: Да се обърне внимание 

и на селскостопанското производство
Преди две години бях в Драговп- 
та с моя седемгодишен син Геор- 

Ден

Не ме радва обаче това, че 
много хора в нашия край се съд
ят за дребни неща н за това 
прахосват трудно спечелените па-

п инструктор в парашутните час
ти и военно-десантните 
Днес работя в една 
част във Вършац.

О ВЪРШАЦ е един от най- 
хубавше банатски градове. Нами
ра се на края на банатската рав
нина откъдето започват предпла- 
пнните на Карпатите и границата 
с Румъния. Въздухът п водата са 
отличим. Градът има 45.000 жи
тели по народност сърби, румъм.н 
н унгарци. Има пет осмогодмшнн 
училища, гимназия, педагогическо 
училище, средно икономическо у- 
чилише, средно земеделско и про
мишлен техникум. В училищата 
обучението се провежда на сър
бохърватски, румънски и унгарски 
език във всички отделения 
тези училища. Най-добре работи 
местния театър — Стеринно позо
рите, а от скоро време започна 

излиза и вестник „Угао".

части.
санитарна Един ние се изги.

качвахме на Гребен. Той е сега 
ученик във втори клас и добре чеге 
„Другарче" въпреки това, че не 
учи български в училище. Имам 
много връзки с мои хора от Ди
митровградско. Застъпвах се тук

работа.

ч I.
След това много слабо се обръ

ща внимание на земеделското про 
изводство. През изминалите две 
години забелязах, че царевицата 
не беше обработвана на време, а 
също така и жътвата ставаше с 
голямо закъснение. Убеден съм, че 
частниците тази работа извършват 

Комбайните

за тях когато търсеха 
През 1957 година в Паичево бях 
сам от Димитровградско. Днес в
гозн край има стотина нашенци.
където вече живеят със семейст
вата си. Нашите

по-дисциплинирано.
хора са добре 

приети навсякъде, защото се по
казват отлични работници. Сега 
пече не е нужно никой да се за
стъпва за тях, защото гп познават 
като добри работници.

О Радва ме това, че Димитров
град напредва п своето строител
ство, може би повече и от Вър
шац.

и други машини нека се поправят 
сега, а не по време на жътвата, 
кактЬ миналата година.

За развитието на туризма на
пълно предложенията 
на М. Нейков дадени в „Братст
во“ — каза на края другаря Рай
ков.

приемамВелибор Райков от с. Драговп- 
та, Димитровградско, от освобож
дението па страната е в служба 
във воеиовъздушния 
ЮНА. Сега работи в една сани
тарна военна част във Вършац. 
Той нн отговори на следните въ
проси:

1. Как останахте 
в ЮНА?

2. Какво най-много ви се допа
да във Вършац?

3. Какви връзки имате с родния 
край?

4. Какво ви радва, а какво нер
вира когато отидете и своя 
роден край?

о В ЮНА останах съвсем слу
чайно. Никога по-рапо не съм ми 
слил, че най-добрите години ше 
прекарам в служба 
въоръжени сили. В армията ос
танах, защото още по-рано бях 
завършил пилотска школа. В ар
мията, като подофицер па сани
тарната служба , промених много 
гарнизони и длъжности. Бях летец

ма

флот ма
Богдан НИКОЛОВ

дада
Вършан има слаба индустрия: 

фабрика за лекове, текстилна, ле
ярна, химическа фабрика „Бр.ч- 
хол“, индустрия за кекс, фабри
ка за шоколад, 'захар, дървно 
предприятие и др. Тези предпрн- 

Н ай-голямо 
сел-

службапа

ятия не са големи, 
предприятие из областта па

производство сскостопниското 
„Вършачки внногради". На при
вършване е един от пай-големпте 
складове за вино в Европа. Тук 
всяка есен се организира „Върша- 
чкн гроздобер" с много атракции

ла създаде

на нашите

и много гости.

О С родния край, моята Дра- 
говита, йодържам (редови връз 
ми затова, че моите родители роди 
нп вече живеят в Димитровград.

М. Бакич

Изглед от Вършац
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дом, съвременно, но скромно оо.тй 
ведеп, за дя служи такъв 
десетини години бея иридпппне на 
средства, струва повече от 160 ми 
лнопа динара.' Са,мо снетата сгру 
ва 15 милиона динара, дори ко- 
гато е малко над ирн,мф ннната. 

Мисълта ми е, че. само да се 
ас е. решение.. Дори

ФошохроникаОТГОВОР НА 

БЕЛЕЖКАТА „ЗАЩО 

ИМЕННО СЕГА“

ПО 1С

‘М: ■
•»

. Ч-Vиска дом 
в определени иолитичуеки съби
тия такова искане мол<е да псе!

(I и кара читателите да га
даят кой е авторът.

ЛКо .нямаше съкращение могло 
е да се. види, чс авторът на бе
лежката не е никакъв ръководи
тел, най-малко босплеградски рък 
оводител, а само- журналист, по
сетил града но това време.

не е най-важното в 
случая. Бележката ие е ,имала на 
цел да осмива никого. Напротив 
изхожда се от едно положение 
на" безброй градоустройствени и 
комунални проблеми, конто 
съвсем бедна комуна ме може да 
реши без помощ от по-горни пп- 

А в поредицата ма. тези

■ятачитатели паКато редовни
„Братство" смятаме да кажем пя 
колко думи по повод бележката 
под горния наслои, отпечатана в 
брой 2оЬ на построяването па кул 
турен дом в Босилеград.•

" Авторът е изглежда убеден че 
тези искания имат някаква връзка 
с изборната активност- Културни- 
.ят дом е нужен отдавна, това е 
дългогодишен сън па гражданите 
за Да се развива културна" и про 
светйа" дейност в града. Съжаля
ваме,"ако авторът на тази бележ 
ка е някой босплеградски ръково 
дител, 1 който сега за пръв път 
чува- този въпрос:

' Трябва да: припомним на авто- проблеми построяването па кул- 
ра" "следното: група младежи сту- турен дом не е първата псобхо- 
дентй още преди две години тьр димост, когато. се знае, че липсата 
сеха от гарнизона да им освободи на солиден водопровод п канали- 
сградата в улица Георги Дпм,ч- запия угрозява с епидемии, 
тров, а после и да се освободят "‘ шпте пътища пречат да се нзпе- 
помещенпята в общинската сгра- сат на пазарите малкото излишеци 
да. Той може би не иска да се от продукцията и хората бедству 
сеща за миналите искания. Казва ват. Макар Че могат да имат 
се по-нататък, о. че в общинската коя пара от ябълки, или други 
каса не се котели- парите. Но ние стоки, а 'години па ред се учп в 
не знаем как има пари за други здание, което може всеки чао да 
работи — например за ферма па 
дабровс, улица със стъпала н ти.
Фермата .даде няколко милиона 
загуби за всички нас. Обидно е 
и това — „и да се построи ку.пту 
рен. дом, какво ще се прави с не
го, когато той е огнище на кул
турна^ просветна . или саомдейчя 
активност? „Изглежда авторът ечи 
та, че Боснлеградско не с „порас
нало за това ' нещо и че тази 
активност не може да се развива 
без асвалтнрани улици п канали
зация в Босилеград". Също така 
този автор, " който не' намери за 
сходно да се подпише или нямаше 
храброст, вярва, че Оше не сме 
достигнали тая степен на разви
тие да имаме културен дом.

А ето каква ще е целта на този 
културен дом: тук няма само да 
играем, но ще оформим самодеен 
театър, фолклорен състав, нашата 

• библиотека н читалище, а може 
би н отбора на ферналния съкн, 
който досега не съществува - . .

Накрая да ви поздравим и из
разим желанието да отпечатате 
писмото в следващите -броеве.

като зложелателмо 
Л1ПС-

протълкува
(Подчертаване -на „уязвимо 
то". Б случая пък липсата па дом 
не е уязвимо място, зашото не 
идва от кефа па този ,члн оня, 
но от едно обективно положение.

името-- сиромашия.11о това което носи
По-добре е с общи усилия па 

ръководните п населението, тук 
зачислявам и младите, да се 
търси - временно решение. На мла 
днтс трябва „свой кът" за 
дейна активност, за друга творчо- 

работа, за полезна забава 
Защо не се уреди част от ловния 
дом. например. Колкото ми е 
вестно ловните не биха

по-

самоедна

ска
етапни.

1П- игиетата при твърде -"Гази година се извърши изкупване 
благоприятни условия. Кооперация „Огочяр“ ог Димитровград нз- 

агметата по 900 динара килограм, без промени

имали
нищо против.

А строенето па дома да бъде 
дългострочпа, по постоянна зада
ча п мероприятие- Например да 
се организира фонд за 
който да се отделят проценти от 
бюджета па ОС, да се внасят вол 
нн пожертвувания от населението 
п други подобни средства с 
ва предназначение.

Дотогава пък да ие се стоп със 
скръстени ръце в самодейността, 
както е сега. И при по-лоши ус- 

много самодейни колективи

на тази йенакупува 
през целия сезон.ло-

| (о този начин се даде възможност на производителите да про
дават агнетата

||,•, снимката: Изкупване ма агнетата в

дом, в
когато получиха мо-големе тежина.

п н- с. Сенокос

тако

рухне.
Впрочем дом ие се строй с де

сетина милиона динара. А "тази 
година пелият данък в Бос,алегро 
дско, който постъпва в общинс
ките каси о 130 милиона динара.
За да се издържат службите в 
комуната републиката дава още 
200 милиона субсидии Общината 
може да отдели за благоустроя- резултатите в самодейността ще

С тези бъдат най-доброто основание да 
се иска строеж на такова огнище.

МИКИ НЕЙКОВ

ловил
са постигналй успехи. В миналото 
п в Босилеград е имало н хорозе 
и самодейни трупи — без дом, 
но с желание н инициатива. Нали

виме само три милиона, 
пари, какво по-напред да се на
прави? Елин скромен културен

От архива на съдията за нарушения

Защо до ден днешен не са 

решени 110 актове
ра, които биха отказали тяхната 
акция. Никой не е против акциите 
на станцията, но производителите 
желаят връзката в 'бъдеще да 
бъде по-близка

И затуй 110 актове против ця
лото село Сенокос, Болев дол и 
н половината на Изатовии оста
наха нерешени. Кирил Трайков

Отборниинте на Общинската ску 
пщнна в Димитровград на пос
ледното си заседание разискваха 
за работата на съдията за нару
шения през изминалата 
Дойдоха до заключение 
1966 година не са решени 110 ак
тове на ветпрннарната инспекция 
в града- Ветиринарният инспектор 
е подал миналата година актове 
против всички селяни от село Се
нокос. Болев дол и 
от село Изатовцп.

Както и миналата година жените от село Сенокос, Димитров
градско подготвяха културна програма с която посетиха и съсед
ното село Каменица.

С тази програма те постигнаха голям успех.
На снимката: Участниците в програмата.

Снимки и текст: Замфнр ВЛАДИМИРОВ

година, 
че в

Ваши читатели 
студентите: Стефан Глигоров. 
Милан Илиев, Иван Стаме
нов, Александър, Братислав 
Котев, Васил Танев половината 

Съдията се Отзиви по обществената хроника
намерил в дилема дали е възмо
жно да накаже всеки домакин от 

села. И накрая
БЕЛЕЖКА НА АВТОРА Международният път и нашият димит

ровградчанин!
горепосочените 
все останало при своето, че ако бп

ш
Едно лошо съкращаване на 

края на бележката от страна на 
техническите редактори на вест
ника е нанесло двойна вреда:

— първо, отнема й качеството 
на бележка

— второ, внася неясност в иде

викал на разпит всички тня хора 
колко трудодена ще бъдат изгу
бени, а какъв ще бъде крайния ре 
зултат, ако накаже тня произво
дители в най-големия овчарски 
район. Актовете се отнасяли за 
това, че хората отбил,и да окъпят 
своите овци срещу шуга в акци
ята която е предприела ветнра- 
нарската станция. И не че хората 
ие изпълнили -нареждането, но 
били убедени, че сумата която е 
трябвало да заплатят, трябва да 
изнася толкова, колкото се иска
ло. Хората са викали на събрание 
представителите на станцията, но 
те не се отзвали. Значи сътруднн 
чество не е било на достътачно 
равнище н може бп правилно са 
постъпили. Идвали са до заклю
чение че ветеринарната станция 
за двеста броя овце изразходва" 
само 2 кг внтелпн, а производи
телите смятат, че в тоя случай па 
една овца се пада към 25 динара, 
а инспекцията иска 100 динара.

Представителят на станцията 
смята, че е препалено да се нака
жат всички тия селяни, но би 
трябвало да се накажат за да 
служат за пример на други хо-

тази бурна автомобилна година,, 
смятам, че нашият баланс на по
вредените и загинали в края на 
годината ще бъде значителен. Все 
пак може да се предотврати тази 
опасност. А как?

Училищата чрез подробни сказ 
кн -и указания както между уче
ниците така н между родителите- 
родителите от своя страна, нашия 
пешоходоц или колар селянин 
също могат да се предупредят за 
това, органите на власта да за
бранят да се използуват пътя за 
движение, разходки, игри, мина
ване на колоздачи. коли н стока.

Ако този месец пропуснем тази, 
акция, която е нужна от всички 
граждани сдружено, опасността 
ще вие и над нас и нашите деца 

Кирил Трайков

състояние чрез сказки и наредби 
да избегне гибелта на онези, кои., 
то са самоуверени в себе си Смя!- 
там, че и родителите в това от
ношение трябва да одигрят нуж
ната роля. а и самите органи и вла 
ста. И, покрай това, че съществу
ват странични пътища към Желю 
ша, Лукавица, Гоин дол и Гради
ни същите се пренебрегават. Днев 
но мннат десетки воловски и кон
ски коли- колоездачи и групи пе- 
щеходци, които не се придържат 
към правилата. Ако се продължи 
и понататък. ако група деца се 
изпреварват кои ще бъде в със
тояние тичешком да изпревари ид 
ващата с голяма скорост кола, 
ако се играят досчета, дами и дру 
ги игри на пътя, ако не се изпол
зуват в растененнте пътища в

Нашият град според своето мес
тоположение има щастието да се 
намери на международния път Бе 
лград — София — Цариград —
Близкия изток. Това би желали и 
много други малки селища в стра 
ната, защото пътят донася и опре 
делена полза на населението, кое 
то живее покрай такива магистра
ли. Магистралата само по себе си 
не прави хората щастливи, ако ме 
се използува. Магистрала не Пра 
ви и туризма, Нашият град. него
вата околност може би могат или 
не могат да използуват същата, 
но това е друг въпрос. Въпроса, 
върху които искам да пиша е съв
сем друг. Дали нашият гражданин, 
ученик, младеж, селянин и други 
знаят правилата за движението 
да могат да ползват такива пъти
ща? Всички знаем, че тази 
година е година на международ
ния туризъм. Нашата страна в 
тая година е изкючила всички вн 
зи за чужденци, които искат да 
дойдат при нас.

Димитровград е пресечен макър 
и частично с международния път.
През течение на миналата година 
над стотици коли и рейсове сто
тици хиляди туристи минаха през 
него- Вратата за близкия Изток 
са през Димитровград, а тази го
дина вратата ще бъдат тесни. Спо 
ред груба сметка дневно би трябва 
ло да минат над 5.000 коли. А ние и от двете странд тази 
дали можем да се спасим от евен
туалните последствия, които би 
могли да сполетят нашия човек.
Смятаме че можем. Но как? Тези

Успех на състеза
телите по матема

тика
На околийското състезание на 

най-добрите математици, което се 
състоя във Враня на 26 март със 
тезаващите се от босилеградскага 
гимназия математици постигнаха 
извънредни резултати. Ог петима 
та участници трима се класираха 
за републиканско състезание на 
най-добрите математици от СРО, 
което ще се състо,и в Белград.

За републиканско състезание се 
класираха: ВАСИЛ ВАСИЛЕВ, 
ученик от първи клас, ПАВЕЛ 
ВАСИЛЕВ от III клас и ИВАН 
НАКЕВ, ученик от IV клас.

Постигнатите успехи по мате
матика изискват още по-сериозна 
работа на учениците и преподава 
телите.

1967

Сътрудничество между просветните 

работници от Звонци и Тбън
Инициативата на профсъюзната 

организация на просветните работ
ници от звонското основно учили
ще „Братство“ за сътрудничество 
на педогагпческото поле, както и 
обмен на опит с просветните ра
ботници от Трън — НР Бълга
рия освен, че е радушно приета

година
още повече се продълбочава. Съ
трудничеството, започнало през 
ноември 1966 година показа, че 
има общи въпроси, които оботаг- 

дни на автопътя настрада един у- яват практиката така, че през ап- 
ченик от Димитровград, през есен рил тази година ще се манифести 
та. настрада друг от Желюша, на- 
страдаха хора от Желюша, Гоин 

са- дол. Градини. . . Нищо не се пред 
приема във възпитателно отноше
ние за ползуване на пътя. Виновен 
са и уценицнте и гражданите, кои
то настрадаха. Училището нее в

звонското училище вече си е нзгот 
вила план за сътрудничество, кой 
то ще предложи на просветните 
работници от съседното училище 
в НР България. "*

За плана ще обадим по-късно„ 
когато бъде приет.

На заседание на организацията • 
бе прието становище установените • 
сътруднически връзки да се заз
дравяват, а главните цеди да из
хождат от специфичното положе
ние н условия на училището. Осо
бено внимание трябва да се 
дели на съставните части в 
щообразователната и възпитател
на работа. Тук не се предвижда ■ 
последователно прилагане на учеб
ните програми, но съвместно до
пълване, което ше бъде от полза ■ 
и. за двете страни.

И МАЛИНИТЕ ИСКАТ СПЕ
ЦИАЛИСТИ
Неотдавна в с. Поганово се със 

тоя годишно отчетно събрание в 
първичната организация на Съю 
за на комунистите. В отчета за 
досегашната работа и разисквани 
ята, които станаха след това, се 
изтъкна, че новооформената земе 
делска кооперация „Сточар“ е за
немарила малинарството, 
развиващ се стопански отрасъл в 
този район. Специалисти не идват- 

Изпъкват н сериозни проблеми 
в електрификацията.

Разписаното и прието 9т събра 
нията на избирателите ' местно 
мооблагане в пари за електрифи
кацията не се провежда и затова 
може да се стигне до принуднтел 
но наплащане.

♦
Прн босилеградската гимназия 

тези дни бе проведено състезание 
между най-добрите ученици по 
физика. От двадесетте състезава 
щн се ученика петима се класи
раха за (околийското- състезание по 
физика, което ше се състои на 2 
април т. г-

За околийското състезание се
от IV

което е

от-
об-

ра в нов контакт.
Безспорно особена заслуга за 

това имат обществените фактори 
в Бабушнишка община, които тези 
контакти 'оцениха като твърде по
ложителни-

Профсъюзната организация на

класираха трима ученици 
клас и двама от П.

К. ГюровИв. НАКЕВ

■БРАТСТВО • 30 МАРТ 1967
Страница €



Премиера на Димитровградския театър

Усиешно начало
че на места правеше импровизи
ране на образа, скратяваше думи-- 
те му.

Дебютът на СЛОБОДАН А- 
ЛЕКСОВ и ЕЛЕНА МИЛЕВА съ
що бе успешен. Неопитността не 
им пречеше вярно да пресъздаДат 
образите но имаше случаи, когато 
не действуваха убедително, дейст
вието се разтягаше.

Комедията имаше и свои слаби 
изпълнители. Безкръвни бяха об
разите
Получаваше се впечатление, че им 
липсваше непосредственост и кате
горичност.

Приятна изненада обаче бе сце
ничното решение на СРЕТЕН И- 
ГОВ и костюмографията на МИЛ 
КА ГЛИГОРОВА. С тяхна по
мощ образите и обстановката бя
ха по-верни, а това от своя стра
на допринесе шото зрителите да 
почувствуват и се пренесат в ам- 
бнента на действието.

Не можем да отминем светлинни 
те ефекти и музикалните точки, 
които съвпадаха на действието-

Общо — драмата'беше успешна, 
артистите извънредни, а зрителите 
дисциплинирани. За една малка 
трупа
дохвърляше тоя епитет не се от
нася. Би трябвало понастоящем 
такива опити да се пресичат още 
в началото.

Първата изпълнена през тази 
година комедия показва, че димит 
ровградскнте самодейци разпола
гат със таланти, с извънредни си
ли и дългогодишен опит. Би тря
бвало тези начални успехи да под 
тикнат и онези самодейци, конто 
през последните години напуснаха 
сцената н отново да ги върне в 
колектива на самодейния театър.

Да се надяваме, че наскоро 
димитровградските зрители ще и-

На 24 март т.г. димитровградския самодеен театър „Хри
сто Ботев Пред повече от 500 зрители за щтъв път в тази го- 
днна се представи с комедията на К. Трифковнч — „Проби- 
рачката“.

Постановчик на комедията „Прбичинца” 
дългогодишният димитровградски самодеец — 
СТАНУЛОВ

беше
ИСТАТКО

■■ЧЕ?
Йеца и ПЕТЪР МИТОВ 
та на Соколовнч. Всъщност тези 

артисти са най-стари са
модейци в „Пробнрачката" и сво
бодно може да кажем, че те обе-

в роля-
на ЙОВАН п ТИМИЧ.

двама

диняваха не само комедията, но и 
действието т.е. те свързваха и 
правеха общата релефност на об
разите-

И ЦВЕТАНКА ВОИНОВИЧ — 
тълкуваща образа на Савета — съ 
що се представи добре. Обаче 
тоя път сякаш „не и лежеше"

груби 
към

ролята, направи няколко 
грешки (когато се обърна 
подслушващия разговора’ им То- 
шнца)

Добре се представиха п ЛИЛЯ
НА КАМЕНОВА (също дългого
дишна самодейка 
БРАНКО ИЛИЧ н ЕЛЕНА МИ
ЛЕВА.

Успехът на „Пробирачкат а“ трп 
бва да наблюдаваме н от една

театъра)в
зрител,!!, която неучтиво

■ -

+.А.

тоя път имахмедруга страна 
няколко дебютантп т.е. повечетоСнежана Микова и Б. Илич артисти нямат голям опит на сце
ната. За пръв път димитровград
ските зрители гледаха МОМЧИЛО 
АНДРЕЕВИЧ в една драма .Об
раза, който той тълкуваше обаче 
бе съвсем вярно доловен и хубаво 
пресъздаден. Момчило Андреевич 
потвърди качествата сн на добър 
артист и в една по-голяма коме
дия. Досега сме го гледали само 
в различни спектакли, устройва
ни най-често пред нова година

Като изземем онези дребни опу
щения и грапавини при изпълня
ването на ролите — свободно мо
жем да кажем, че димитровградски 
те зрители могат да бъдат довол
ни от изпълнението на „Пробира- 
чката“.

Поставянето на тази комедия 
(която за пръв път бе играна на 
сцената в Нови Сад през 1872 
година) показа, че чрез съвреме
нна обработка тази комедия и днес 
може да звучи актуално, с нео- 
слабваща сила да плени зрители
те. Постановчикът Истатко Стани
лов съвсем ясно е разбрал тези 
нейни качества н успял да се спра

Старият БелоПетьр Добрович

ДА СЕ УСКОРИ ДОСТАВКАТА 

НА КНИГИви успешно с поставената сн за- 
комеднята поддържаше 

през
дача
напрежението на зрителите 

сиялото време, разсмиваше гч в 
комичните ситуации и пр.

Поотделно м артистите показаха 
майсторско изпълнение, творческо 

-пресъздаване на образите
ЛИЛЯНА МИКОВА в ролята 

на Малчика п тоя път показа, че

По време Коч ана съвещанието )а 
двуезичното обучение в димитров
градските училища, което се съ-

народностпте
Йончпч.

другаря

Въз основа на тези разговори 
в твърде къс срок бяха набавени 
към 200 каталога на български 
издателства. Преподавателите от 

набелязаха

стоя през януари, тази година, 
между другото етапа дума от 
представителите на обществено- 
политическите организации, Съве
та за просвета и култура, общи
ната и републиката за подобре
ние на обучението в паралелките 
с български език на преподаване- 
В тази насока като належащо бе 
прието обезпечаване на българска 
литература п подобрение състоя
нието на библиотеките. Подобно

разполага' с талант, че знае ма 
сцената да -заживее с тълкувания 
чбраз, да кокетира, 
накрая да вземе поука п за себе 
си и за зрителите. Тя изцяло бе 
прнвъплътена, органична н под
чинена
активизираше силите сн да ускори 
това Действие, да го превърне в 
нещо съвсем обикновено, цялост
но преживяване.

Не с по-малка артнчност, май
сторско изпълнение, се представи
ха ДЕСА ГИГОВА в ролята на

основните училища 
над 300 автор,п, чиито книги тря
бва да се вземат. Или първоначал

глезнпчн н

но трябваше да се купят 
2.500 книги.

над
на действието, на места

Покрай това просветните работ
ници от димитровградското основ
но училище „изследват“ учебнн-

„Пробирачката“ — приятна изненада за димитровградчани

решение бе прието м на заседани
ето на просветните работници, ръ
ководено от члена на ЦК СК<- 
н председателя на комисията па политически училища в НР Бъл

гария. Целта на това

мат възможност да видят 
драма в изпълнение ма талантли
вите артисти — самодейци.

Ст. НИКОЛОВ

новаили от студентите през лятото- 
Той показа, че притежава особено 
майсторство за движение ка сце
ната. Трябва да напомним обаче.

цмте от първи до осмн клас за 
обощообразователните трудово-

„проучва- 
не“ е да се направи сравнения с

зоааасюсюаааоЕОСюаоасзсюаааааоасшсшаасюоасю оюаааааааааоааааааааас.зааоаоаоааааоасгюааааооааааооапааааоапаппоо пааааааааааапааааас:1апаапааапаапаааа
□

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИНе може и дума да става за 
яравилно възпитание н образова
ни е на учениците, за формиране
то -на честен 1И отговорен гражда
нин на социализма ако не се имат 
Чредвид ролята и значението на 
училището -я този процес. Значи, 
не смеем да губим от предвид фа 
кта, че за всестранното развитие 
иа детето не е отговорно само сс 
иейството, но също толкова, ако 
не и повече, училището. Затова 
тези два фактора трябва да съчи 
няват едно цяло 11 с обща акция 
да се даде възможност на млади
те граждани по-добре да се за-по 
знаят със съвременните проблеми 
на възпитанието.

Но ние имаме на предвид опеци 
ално организирана институция, 
която със своята работа и Дейс
твие да надмине всички училища 
на територията. в която работи, 
а с"ьс своята организация да слу 
жи за пример 
където има какво да си види и 
научи.

Касае сс, значи, за образцовото 
училище.

Без оглед на това дали става 
въпрос за основно, средно, общо
образователно, специално или 
друго училище, изискванията са 
вочти същите. Изглежда, колко 
училището е от по-иисша стенен, 
толкова е по-голяма отговорност
та му във 'формирането на млада 
та личност на ученика.

Съвремеиото обучение, което 
търси Да се работи в лабератори-

За да се задоволят всички те-° нашата учебна програма, за да 
зи изисквания, образцовото учн-° се види възможността дали учеб- 
лище в настоящите условия трябва“ циците от България, такива 
преди всичко.да има солидни пре§ 
подаватели. Недопустимо е в о-§ 
бразцовото училище да работят § ползват от учениците па българ- 
прос-веттицн без държавни изпи- § ската народност в СФР Югосла- ' 
ти. Или пък, да речем, учители, § вия- Или пък 
коит,0 це знаят да 1прилагат раз- В 
ни методи в обучението, пр-и за- § 
чуването на различни
текстове и прочее. Такива орес- § цялостен учебник, а като наръч- 
ветнп работници потече вредят в 8 пик т.е. помощно средство в об\ - 
работата. Неоспорим факт е, че § 
има твърде способни млади пре- 8 
подаватели, учители и професори, 8 
такт завършили образованието ° 
е». Н0 все пак стоим на станови
ще, че в образцовото училище 
преподавателите би трябвало до
край да прилагат своя опит н да

ОБРАЗЦОВО УЧИЛИЩЕ 

КАКВО Е ТОВА?
ка-

квнто са, могат цялостно да се из

дали някои учеб
ници могат да се използват отята, работилницата, опитната ни

ва и подобно, където се прилагат 
съвременни -форми на работата 
като групова, индивидуална ра
бота, съответни видове работа, 
изисква и-нициатива от учениците 
в опознаването на обкръжаваща
та ги действителност. Значи уче
никът -става активен сътрудник и 
творец а не личност, която меха
нически възприема знанията- Зна 
чи образцовото трябва да разпо
лага с необходимите кадри, учеб 
ни помагала и пособия, кабинети 
за съвременно обучение, съвре- 
мен училищен инвентар и другите 
необходими неща за провеждане 
на обучението, за да се изпълня
ват основните изисквания- конте 
стоят пред образцовото училище.

В подготвянето на учениците, 
които да овладеят елементите на 
съвременната -наука и техника п 
ще имат положителни 
на -новия човек, образцовото учи 
лнще трябва да нзиирае важна. 
•рол. С авторитета то трябва Да 
действува на учениците -и да им 
влива вяра, че в това училище 
могат да научат много повече от 
колк-от0 в друго училище. Ако

работата в образцовото училище 
не е орагчшзирана добре, то няма 
да постигне целта с-и. понятия, 8 преподаватели и ученици не като

АВТОРИТЕТНА ИНСТИТУ
ЦИЯ ченпето.

Понастоящем от Републиканския 
завод за обучение са възложени 
и други задачи — проучване 

□ проектопрограмата за сърбохър- 
“ ватскп език и по история за народ-

Образцовото .училитце може да 
подействува ща учениците, родите 
л-ите и гражданите като 'автори
тетна ииститиция. А в какви -слу
чаи? Разбира се, ако училището 
работи нормално. Ако е най-целе 
насочената организация на обу
чението и училището п вън от не
го се допринася за по-пълното 
овладяване иа знанията, придоби 
вана иа положителни навици от 
страна на учениците. Но не само 
зарад това. Образцовото учили
ще трябва да бъде до известна 
степен лаборатория, миниатюрен 
институт къдетс със съответни 
методи, видове и форми ,на рабо- 

качсства. та оп.омагат да се подобри учеб
ното дело н педагопическата на
ука изобщо. Значи, готвейки се 
за такивни строители и творци на 
социализма, учениците от образ
цовото училище проверяват зиани 
ята си. прилагайки съответни ме
тоди.

п
на□

8 постните училища в СР Сърбия, 
§ проследяване иа учебните програ- 
8 мм по отделни предмети, които

помагат на по-младите в разре
шаването на разни учебно-въз
питателни задачи, кепто търсят
голямо умение н опит. Трябва да □ сега се използват, както г нзказ- 
се има предвид, че ооразцовото 8
училище трябва Да спомогне в 8 вапе 11а м,1в11||Я’ 1<0|1Т0 Фе допрн- 
пр-оуча-ва-пето на днДактнчно-мето8 
дивните н педагогически оъпроси □ ходящп програми, съответствува- 
■в най-широк смисъл. Образцово,- □ ти на съврсмените 
то училите, следователно, трябва □ на обучението.

Налага се, обаче, всички тези 
акции да се ускорят, особено па

да бъде -място

несат- за създаване па най-под-

нзнеквання
□

да однграе значителна роля в у- 
чебно-научмата работа.

Само та-к-а устроено образцово-8 бавната "а книги, .зашото изуча- 
то училище ще може да отговорно ванего на майчин език и литера- 
на съвременните изисквания иа □ тура съвсем е несъвместима без 
образованието. § нужната 'литература.

Свободам Василев □

□
□

К. Трайков

БРАТСТВО • зр МАРТ 1967 Страница 7



Гни ш
30 МАРТ 
СТРАНИЦА 8

Б, НИКОЛОВ

I
. >

Последните ен години Мило Пешнч,
гимназии

ка. Пъстървата с горе, в Стара нлаиица, 
във Воденична река, а има я и ог Врелото 
нагоре... — говореше Георги.

— Този път не съм излезъл във Висок 
за риба ами ... — започна Мале.

— А зная, зная, вие рибарите все така. 
не сте тръгнали за риба, защото пастърв- 
ата е забранена, а след това с. килограми 
носите . . . Всички рибари от града нр,и мо
ме минават, но само някои с джипове, а 
просветните работници пеша . . .

И така разговорът се водеше за уче
ническите дни, зя риболова, за трудностите 
в просветната служба. Георги Петров му 
се оплака как на стари голини го изпра
тили да службува в с. Изатовци, дока го 
Много млади хора работят в Каменица 

— Почакай още малко да си попрнказ- и пр. 
ваме с приятеля . . . Мито Мнлс казваше на 
своя' приятел Георги, че е просветен съвет
ник, пито пък Георги го питаше защо е 
дошел.

пешеходецо той почука на вратата па учи
лищната канцелария. Когато влезе — бе- 
нзиенаден. Там завари учителя Георги Пет
ров от с. Каменица — свой приятел.

Двамата стари познати развързаха мри 
калки из млади години. Децата си играеха 
по двора, а прислужника на училището ня
колко пъти’ се' обаждаше при Георги Пет
ров с думите:

Мило не знаеше как да намери 
да му каже, че е пристигнал при .' него 
службено. И когато вече Георги 
към- вратата да извика децата да влезнат 
в класната стая, Миле събра сили и про
мълви:

начинбивш професор от инротска 
лрокпра Като просветен съветник Като опи
тен н добър педагог, макар н п години, 
обикаляше п ■ най-отдалечените училища в 
Пиротеко и Л амнтровградско и даваше 
напътствия на младите преподаватели. ■ 

Така един ден с група просветни съ
ветници пристигна в основното училище 
на е. Каменина. Съветниците бяха приети

тръгна

Гоце, а м>м дошел при тебе като 
просветен съветник и затова да влезна и
аз в кичената стая .. .

— Поосветен съветник?! — каза Георги 
Петров — зашо не казваш, сега е време 
децата да си отиват.С ДОБРО МИНАЛО, А ПЪК ■ ■ ■

И така децата пуснаха на обед и тръг
наха към Каменина. По целия път Георги 
Петров си мислеше

— Да бия ли звънеца, другарю Гсор-от просветните работници както му е реда 
н след това седнаха да направят план: Кой гч? . . . 
в кое отделение да прнсуетвува на час.

— Другарю Миле, — обърна се ръко
водителя на групата към Миле Пешнч, —
Понеже училището има едно отделение в 
село Изатовци. би ли искал да го по
сетиш . .

Миле Пешнч прие предложението а 
тръгна в близкото село. След половин час

и как Милекога
Пешнч станал просветен съветник и пай- 
сетне когато наближиха Каменица той го— Мнлс, сега времето вече напредна. 

Няма смисъл тук да се задържаме. Но попита:
ти причакай да задам домашно на децата 
н тогава ше ходим в къщи да обядваме, 
да се почерпим. Остави рибите за друг 
път ...

— Миле, ти беше от Пирот от добра 
фамилия, колкото аз зная? . . . Как тогавз 
отиде в просветиицп?!...

— А ти М.нле, още млад беше страстен 
риболовец. Сигурно сп дошел ина пастир 
ва . ■ . Няма я тука в нашата нзатовска ре-

— Госпожа, казвате, че ви бо
ли стомаха. Хиляди пъти съм 
пп повтарял да дъвчете хубаво 
храната си. Защо бог ви е дал 
зъбите?

— Грешите, докторе. Зъбите не 
бог. Аз съм си ги ку-

ЗЛОБОДНЕВКА

КЪМ ИЗБИРАТЕЛИТЕ
ЛИА мм е дал 

пила.з искам да кажа своето мнение по този въпрос, н да ви 
изкажа голяма благодарност, драги избиратели, че ме предло
жихте за възможен кандидат . . .
П реди всичко с влизането си в Съюзната скупщина аз 
ще застъпвам интересите пя своите избиратели, а не свои 
лични интереси.

На масата малкото момче иска . . . ЛАТИНСКИЯТ ЕЗИК е 
от групата на индоевропейски- 
те езици. Латински език е бил 
първоначално само езикът на 
латините в областта на Лацм- 
ум с център Гр. Рим. С покоря 
ването на цяла Италия под вла 
стта ца Рим латински език е 
изместил и асимилирал оста
налите италийски езици в Це
лия полуостров

да каже пешо.
— Престани! — скастоя го ба

щата. — децата не говорят, преди 
да свършат яденето.

След като се нахранва, малки
ят казва на баша си:

Р отацията, която се провежда у нас и която ми даде въз- 
мождост да стана възможен кандидат вн задължава да ме 
гласувате предвид на нашите общински критерии н структу
рата йа бъдещата скупщина.

ма хора това оше не схвашат.

— Когато отидох в мазето да 
извадя вино забравих да затвооя 
кранчето на б.рето.

(Гръцки хумор)л нкъг па нашата комуна може да се промени из основи 
само ако аз стана народен представител. Затова от това 
място обещавам, че винаги ще живея с народните мъки . . . . . . МАСТИЛО в миналото 

като багрилно Еещество се е 
използвало почти изключв- 
телно цветното съдиненщ., кое 
то се получава при взаимодей
ствие на дъбилни вещества 
(танин) с железни соли. Днес 
се използват изкуствени баг
рела.

И не само това. Обещавам, че поне два пъти през моя 
мандат ще посетя всяко място. Няма оправдание за работата 
на някои наши депутати.

ъжат се ония, конто смятат, че аз това говоря н обеща
вам като представителите в миналото

Трябва сама да признаеш, 
по-нататъшният ни съвместен жи
вот е невъзможен. Години наред 
вече те лъжа, а ти все се пре
струваш, че ми вярваш .. .

чел
и затова ако сега нищо не говоря за реформата, бъдете 
уверени, че след като стана народен представител само за 
реформата ще мисля . . .“

— В - . . . КЛЕОПАТРА е послед
ната царица на еленистическн 
Египет. Тя е от династията на 
Птолементе, поставена на 
власт от Юлий Цезар. Управя 
вала в период на социално-и
кономическа и политическа кри 
за тя се проявила като ловък 
политик и дипломат. Стремяла 
се към .укрепване на личната 
власт и разширяване територи
ята на държавата.

Здравей, Зузана, къде сиСтенографирал 
Богдан НИКОЛОВ ходила?

— В коеметпческия салон. 
-— Е, и какво? Затворено 

беше?
лп

Пословици и поговорки с притурки
Една жгна се мери «а автома

тична теглилка. Съпругът й по
глежда стрелката на циферблата 
п казва:

— Мила, знаеш ли колко висо
ка трябва да бъдеш според тег
лото си? Пет метра н седемнадс-

НА ЛЪЖАТА КРАКАТА СА ята на .Свет“ би познала.") 
КЪСИ /

♦
(Нова версия: „На лъжата гу

мите са спукани.“) . . . ПИРОТ се споменава 
през средата на 16 столетие, 
който споменава освен Пирот 
турци и имал изглед на типи
чна турска паланка Пръв за
пис за Пирот са пътеписните 
бележки на Яков фон БеЦена, 
който тогава е бил пълен с 
и пиротскатд крепост и Сар>- 
лак. Почти по същото време 
за Пирот оставя бележки и све 
щеника Стеван Герлах. който 
е придружавал немския поела 
ннк Давид Уганда 1573 и 1578 
година.

ТОЙ НЕ ЛЪЖЕ, А ПРАВО НЕ 
КАЗВА. сет сантнметара.♦ (Словашки хумор)(Нова версия: „Той не лъже, а 
говори на предизборно събрание 
за своя приятел-кандидат“)

ЛЪЖЕЦЪТ СИ ИМА СЛУШАТЕ 
ЛИ, а всеки Журналист — 
читател н? СЪОБЩЕНИЕ♦

♦ По технически причини този 
брой на вестника излиза със за
къснение. По вина на коректора, 
на 7 стр., на първата колонка под 
снимката вместо Лиляна е отпеча
тано Снежана Микова.

Молим читателите за извинение.

КАТО ЛЪЖЕШ. КЪДЕ 
ДАШ? (.. . в своето бъдеще.)

ГЛЕ-
АКО ВРАЧКАТА ПОЗНАВАШЕ, 
НАЙ-НАПРЕД НА СЕБЕ СИ БИ 
ПОЗНАЛА. ♦

ЛЪЖИ С КОЛА. (Нова версия: 
„Лъжи ЗА кола“)

(Нова вераия: „Ако Ванга поз 
наваше, най-напред на редакци-
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БРАТСТВО -30 Роия, РАЗБищ св' ТО' ИЧА ГООРО

33,,'^'ТЪГЛЗА- 4АС/ 4 
гтс>4А4ел/ зоогояетт 
и ти 40/6433* >

Вестник на българската на
родност в СФР Югославия, 
Излиза всеки четвъртък * У- 
режда редакционна колегия ★ 
Директор, главен и отговорен 
редактор Асен Лазаров * Из
дава „Братство“ — Ниш * Го
дишен абонамент 10 н. динара. 
Тек. сметка 626-3-78 Нар. бан
ка Ниш — Печатница I Наша 

реч" — Лесковац
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