
20 СЕПТЕМВРИ 1968 ГОДИНА БОСИЛЕГРАД
ОТ ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН

БРОЙ 360 ГОДИНА X * ЦЕНА 20 ПАРИ

ШтстЕо ЗА ПЪЛНО ПРОВЕЖДАНЕ 

НА НАСОКИТЕ
В понеделник на 16 септем 

ври в Босилеград се състоя Об 
щинска конференция на. ССРНУ 
•на която присъствуваха и ръко 
водствата на останалите обще 
ствено-политинески организа
ции в комуната.

На коференцията бяха обсъ
дени два въпроса: проектът за 
някои изменения на Конститу 
цията и избирателната система, 
и актуалните проблеми във връ 
зка с провеждането на Насоки 
те и задачите на ССРН в това 
направление.

По първия въпрос секретарят 
на Общинската скупщина Иван 
Деспотов произнесе уводна реч. 
След това се развиха обстойни 
разисквания, в които взеха уча 
стие мнозина от присъствуващи 
те. Най-много се обсъдиха пред 
ложенията за изменение на из 
бирателната система за пред
ставителни органи.

Общо конференцията прие 
предложенията за новите из
менения, но същевременно из
лъчи и няколко нови предложе 
ния.

Между другото се предлага 
просветно-културната и здрав
ната камара в Републикан
ска скупщина да бъдат в едно.

Второто предложение са от
нася до камарата на ■ норода (ве 
чето на народа), която да бъде 
застъпена с по един представи 
тел от всички народности в Юг 
гославия.

При избиранетно на народни 
представители в останалите ка 
мари конференцията на ССРН 
предлага да се оформи някое 
междуобщинско тяло, което да 
координира тези избори за да 
не се случи всички представи
тели да бъдат от онази община, 
която има най-вече жители и 
отборници.

Обстойни разисквания стана
ха и за тоава как да се контро 
лира дейността на народните

представители, защото някои 
от тях от избирането им до 
края на мандата не се появват 
сред избирателните.

По втория въпрос анализ за 
досегашните резултати от про- 
вежданет она Насоките даде 
Славчо Сотиров, секретар на 
Общинския отбор на ССРН.

Сотиров изтъкна, че по тоя 
въпрос са организирани и про 
ведеки бройни събрания на раз 
лични общински равнища. Най 
отговорните в комуната ,а пре 
ди всичко ръководителите на 
стопанските организации са да 
вали пълна подкрепа и за пра 
веждане на Насоките. Но така 
е било само на събранията. Пр 
актическите мерки не са пред
приемани.

В следствие на това и дело
вите резултати са слаби, на 
стопанските организации. На 
първото полугодие тази година 
са се отзовали _ в крайно лошо 
финансово положение.

При такива обстоятелства и 
селските стопани бележат слаби 
резултати Те остават осамоте- 
ни и без съдействие на земедел 
ските кооперации. Ето защо и 
със събирането на данъка вър 
ви трудно, а зарад това и про
светната и другите бюжетни 
служби се намират в материал 
ни затруднил.

По мнението на Сотиров на
трупаните стопански въпроси 
се дължат главно на нереше
ния кадров въпрос. Досега са 
мо две стопански организации 
са приели стажанти.

ГОЛЕМИ ТЪРЖЕСТВА В НОВА ГОРИЦА

Неделими са световния мир 

сигурността на народите
и

прИСЪСТВУВАХА И МНОГО ХОРА ОТ ГРАНИЧНИТЕ МЕСТА В ИТАЛИЯ И АВСТРИЯ.
С величавия народен митинг под покровителство на Прс-

™ДеН1Тппооо УОШ1КатЛ другаря Тит°. “а който присъствуваха 
към 100.000 души на 16 септември в Нова Горица завършиха 
ифжествата по случаи най-важния юбилей на народа от този 
край 25-годишнината от всеобщото въстание в Словенско 
приморис.

След като привествува
метта на падналите партизани и антифашистки бойци 
вснската и италианска народности, които с кръв натопиха при
морската земя в борбата си за свобода и великите идеи на со
циализма, другарят Кардел каза:

симост и бъдеще. Както светов 
ния мир е неделим, така и си
гурността на народите е неде
лима.

Всичко това трябва да има
ме на предвид, още повече, че 
редица международни събития 
в последните две десетилетия 
показах^, че политика от пози
ция на силата отново прави о- 
пит да се наложи в междуна
родните отношения като приз
нато право на по-силния, осо
бено в отношенията между ве
ликите и малките народи. Да 
си припомним само за амери
канската въоръжена интервен
ция във Виетнам, насилствена 
намеса във вътрешните работи 
на народи в различни контине
нти от Южна Америка до Аф
рика и Азия, за израелската 
агресия срещу арабските стра
ни за разпалване на вътрешни 
противоречия в новоосвободе
ни страни, за натиска на бели-т 
те расисти върху независимо 
стта на африканските народи и 
тъй нататък.

За съжаление, в последно 
време, такива тенденции полу
чиха подкрепа и там, където 
най-малко се очакваше. Стиг
на се до въоръжена интервен
ция на социалистически страни 
в Чехословакия, под претекс, 
че всичко това е било необхо
димо зарад отбраната на соци
ализма. Не трябва да повтаря
ме онова, което у нас вече е 
казано, онова, което каза дру-7 
гаря Тито и което казаха на
ши ръководни партийни и дър 
жавии форуми, па и многобро- 
йните трудови колективи и об
ществено-политически органи
зации.

Всички те казаха само оно
ва, което мисли и в което вяр 
ва работническата класа и тру 
довия народ на Югославия и 
в което се манифестира реши
телната и непоколебима воля 
на всички югославски народи. 
Защото не бихме останали вер 
ни на целите и началата, за 
които се борехме в Народоосво 
бодителната борба и социали
стическата революция, и в ця 
лата наша антиимпериалисти
ческа и демократична борба, 
ако и в този случа» не бяхме 
дигнали глас против манифе
стации на международно наси
лие и ако ие бяхме казали ясно 
и гласно, че иа нашия гръб 
никога никой не трябва да се 
опитва да изпробва различни 
своеволно натрапени догми на 
насилствен псевдосоциалистиче 
ски „интернационализъм“.

присъствуващите и почитане па-
от сло-

.,Сигурно е, че не сме дошли 
на този величав събор само за. 
да възкресим спомени от теж-1 
ките и ведно славни дни на на
шата борба за освобождение“, 
каза др. Кардел. „Колкото и 
тези спомени да ни са мили ц 
свещени, нашата главна цел 
днес е отново да изразим сво
ята вярност към революционни 
те освободителни, социалистиче 
ски, хуманни и освободолюби- 
ви стремежи и цели, за които 
се бореше народът в Народоос 
вободителната война и социали 
етическата революция и за ко
ито на тази земя в миналото се 
бореха толкова много борци и 
най-прогресивни хора“.

Като се спря върху значе
нието на въстанието на народа 
в Приморие в началото на 1942 
година другарят Кардел под-; 
черта, че народ, който е поето 
янен в своето единство не мо
же да бъде сломен, макар п 
против себе си да има много 
по-силен неприятел. -

После другарят Кардел доба
ви: „Това съзнание бе потвър
дено у нас през Втората светов 
на война, а отново се потвърди 
в множество народоосвободите-< 
лни движения в света след вой 
ната. За него най-ярко говори 
успешния героически отпор на 
виетнамския и редица други 
народи“.

„Тази поука“, каза другарят 
Кардел, „от нашата история и 
борбата на другите народи не 
смеем да забравим. Особено не 
смеят да я забравят младите 
поколения на нашите народи. 
В света още съществуват голе
ми сили, които се опитват да 
разделят света на народи — го 
сподари и народи — роби, на 
народи експлоататори и наро
ди — пролетарии, на велики, 
които решават и разделят по
между си останалия свят. Още 
са големи силите, които се опи 
тват да уреждат света — не на 
темелите на свободата и равен
ството между народите и тях
ната колективна сигурност — 
но въз основа правото на по-си 

техните интереси. От-

Разискванията подкрепиха 
констатациите на анализа. Мно 
зина се застъпиха за енерги
чно наказване на всички ония 
които зарад бездействуване ста 
ват пречка при провеждането 
на Насоките и стопанската ре 
форма.

В. В.

АКТУААНО

Съюзът на комунистите
и младите

От всички краища на нашата страна пристигат вести за 
огромния интерес и желание на младите за Съюза на комуни
стите. Призивът на Съюза на комунистите, които широко от
вори вратата на . младите намери прием и всред младежта на 
българската нарЪдност. В много села на Босилеградско и ди
митровградско, работници, селяни, ученици дават молби за 
приемане в Съюза на комунистите.

Това показва, че Насоките на Председателството и Изълни 
телния комитет на ЦК на СЮК правилно са определили по
литическото активизиране на младите, десетото заседание на 
ЦК на СЮК също така оказа доверие на младите, довчераш
ните младежи, на които ние от по-старите често пъти гледах
ме неправилно, показаха, че са способни на саможертви и за пъл 
но провеждане на онова, което започнаха техните бащи 1941 
година — започвайки революцията, 1948 — когато тя потвърди 
своя ход, 1950 — когато самоуправлението за пръв път в света 
получи своя афирмация и днес когато се продължава битката 
за нови социалистически отношения за запазване на всичко 
онова, което е създадено. В този момент съзря едно поколение, 
включва се в редовете на Съюза на комунистите, подмладява 
редовете на Партията на Тито и по този начин Съюза на кому
нистите става подмладен не само по иден, но и по години.

„Непоколебимата вяра в Съюза на комунистите и другаря 
Тито и политиката, която те провеждат засилват желанието да 
стъпим в редовете на СК за да може заедно с по-старите дру
гари да се борим за осъщестяване на всички задачи на нашето 
социалистическо изграждане — пише ученика Милан Виденов 
и продължава: „Днешните моменти са съдбоносни не само за 
работническото движение и социализма но и за световния мир, 
Гордея се, че съм член иа тази общност, която се бори за сво
ята независимост, за комунистическо развитие. Обещавам, че 
всички младежки сили ще работя за провеждане на Насоките, 
както и Резолюцията на X заседание на ЦК на СЮК и че за 
мене както и за всички млади хора на тази страна, това е един
ствен път — изпълнение на Програмата и политиката на СЮК 
и нейния обичан учител другаря Тито.“

И не само той. Стотици младежи от села и градове пишат 
за огромното вдъхновение и желание да стъпят в редовете на 
Съюза на комунистите.

Надка Димитрова: ....... като ученичка, която изпълнява
своите задължения в училището искам да бъда приета в редо
вете на Съюза на комунистите... Братята Миомир и Млодраг 
Панови, също желаят да станат членове на Съюза на кому
нистите.

Емилия Николич: „Желая да постъпя в редовете на Пар
тията, начело с нашия обичан другар и учител, най-великия 
син на нашите народи, другаря Тито...“

Тошко Стапчев: „Ще се старая да бъда активен в изпълне
нието на задачите, които ми постави Съюза иа комунистите..

Организациите на Съюза на комунистите трябва да бъдат 
готови за приемане на младите. Обаче някои организации на 
СК не се ангажират достатъчно. Голямо разочарование ще 
бъде за ония, които чакат да бъдат приети и се връщат вкъщи, 
защото организацията няма „кворум“. С навлизането на мла
дите в редовете на Съюза на комунистите и провеждането на 
най-новите партийни документи, организациите на СК ще 
станат още по-последователни борци за прогресивните течения 
в нашето общество.

ната на ония, които се борят за 
превъзмогване на блоковите ба 
риери за отслабване на между
народното напрежение, за ми
ролюбива коегзистенция меж
ду държави с различни 
ствени системи“.

Другарят Кардел продължи: 
„Верни на целите и началата 
за които за нашата свобода ц 
независимост се борихме в На- 
родоосвободителната борба, да
вахме и ще даваме

обще-

подкрепа
всеки народ, който се бори 

за собствена свобода и незави
симост. Ония, на които тако
ва становище и такава актив
ност на социалистическа 
славия не им отговарят, ни пра 
вят забележка, 
ваме в работи, които не са на
ши. Обаче положението в меж
дународните отношения и тяхл 
ното развитие още как ии ин
тересуват, защото със 
активност, фактически, защи
щаваме собствената си незави-

на

Юго-

че се намес-

своята

лните и
там и толкова примери на ме-< 
ждународно насилие над наро
ди на всички континенти и от
там е нашата трайна подкрепа 
на всички, които се борят за 
свобода и независимост наро
ди, за мир и обществен прог
рес.“

Логика, която замъглява същно
стта на настоящите междунаро

дни събития
се каже, се сдружаваме с им
периализма. Не е толкоз важ
но и дори няма смисъл да от
хвърляме тези нападки. Дори и 
твърде ограничен човек е труд 
но да убедиш — освен, разби
ра се, професионалните агита
тори, тълкувани на служебни 
политически становища и на
пълно небеведомени хора, — 
че социалистическа Югославия 
минава на позициите на импе-

(Следва на стр. 2)

В Съветския съюз, а и в ня 
кои други социалистически дъ 
ржави сега ни обвиняват, 
със своите становища към ин- 

Чехословакия

По-нататък, в речта си, дру
гарят Кардел каза:

„Борихме 
дружба, сближаване и демокра 
тическо сдружаване на югосла 
вските и всички други народи, 
специално ония, които строят 
социализъм. Затова не можем 
да вярваме в необходимостта и 
вечността на блоковата подял
ба на народите и хегемония на 
великите над малките народи 
и затова не може да не даваме 
симпатии и подкрепа на стра-

чесе за равенство,

тервенцията в 
сме тръгнали по път на анти- 
съветска политика, че заемаме 
антисъветски становища и че 
по този начин се приобщаваме) 

страните на Атлантичесчкъм
кия пакт, поемаме тяхната ан- 

страните на Атлаитиче- 
пакт, поемаме тяхната ай

към 
ския
тисъветска политика и така да

Б. Н.



До се намери такъв изход от кризата който да възвърне доверието но 

миролюбивата и демократическа общественост в политиката
но социалистическите страни

ЕДВАРД КАРДЕЛ:

\

(Продължение от 1 стр.) 
риалнзма. Да вземем, да речем, 
че в тези прехвърляния техни 
те автори са се ръководили от 
старата руска пословица, че в 
„боя не се избира тояга“, ние 
бихме им простили това, ако и 
на нас биха ни признали пра
вото да си служим с тази пос
ловица, каза другарят Кардел. 
Той добави, че в такъв случай 
бихме могли да приложим 
словенската пословица, 
казва: „Че думата не е кон” и 
по този начин лесно да решим 
спора.

Обаче онова, което в тези пре 
хвърляния сериозно трябва да 
вземем под внимание и от кое-

доброволио да се договарят. За 
такива отношения 
вахме и такива начала форму
лирахме и подписахме с пред
ставители на съветската пар-

то. решително трябва да се ог
радим — това е тяхната на гла 
ва поставена логика. Имено та 
зи логика замъглява 
стта па сегашните междупарод 
ни събития, защото изхожда от 
предпоставката, 
хегемонията на великите сили 
и споразуменията или стълкно 
венията между тях, са бъдеще 
то на съвременното човечество. 
Затова тази логика иска да ми 
присили към тези актове на ме 
ждународно насилие да не се 
отнасяме въз основа на онова, 
което те по своята историческа 
роля в действителност предсга 
вляват, но въз основа на това, 
коц ги прилага.

ски партии и антиимпериалис
тически движения в света, ко
ито решително заеха отрицате
лно становище към Е-оенната ии 
тервенция в Чехословакия. д’а 
ли миролюбивите сили в света 
ще издържат този натиск, за
виси преди всичко от това как 
занапред ще се развиват съби-, 
тията около Чехословакия.

Социалистическа Югославия 
и нейния Съюз на комунистите 
и занапред ще подкрепя миро
любивите стремежи да се про
вежда в дело политиката на 
коегзистенция между народи с 
различни обществени системи, 
намаляване на международното 
напрежение и колективна сигу 
рност на всички народи. Ведно 
трябва сами още по-единетвено 
и по-засилено да се посветим на 
своята работа в разрешаването 
на собствените проблеми. Реши 
телно трябва да се противопо- 
ставим на всички, коитр отсла 
бват това единство, а особено 
срещу всички безотговорни по 
стъпки, които пречат на отго
ворната политиката на нашето 
политическо и държавно ръко 
водство, което е ориентирано 
към защита на мира за всички 
наши народи.

ските народи с всички сред
ства най-решително ще се про 
тивопоставят на всекиго, който 
би искал да демонстрира такц 
ва доктрина па нейните плещи.

се застъп-

същно-

тия и правителство в известна 
та Белградска и Московска де 

изтъкна Кардел. 
на Кардел, 

най-важен въпрос, пред който 
са изправени социалистическа 
те, прогресивните и миролюби

тези

че блоковете, ДНЕС НЕ Е ВРЕМЕ ДА 
СЕ ДОСИПВА БЕНЗИН 

В ОГЪНЯ

кларации
Според думите

И Кардел след това подчерта, вито сили след всичките 
събития е как ще се развиват 
международните отношения по 
нататък, дали света отново що 
се върне в атмосферата на сту 
депата война и доминацията на 
политика от позицията на си
лата, или пък настоящата кри
за ще се превъзмогне със за
силен стремеж за намалявана 
на напрежението.

Изтъквайки, че някои сили в 
света, на които им отговаря ат 
мосферата на студена • война, 
засега не са успели да разпалят 
антикомунистическа истерия и 
да уверят света, че единствени 
ят изход от положението е сту 
депата война и укрепването на 
блоковете, Кардел каза, че ог 
ромна заслуга за това имат гол 
ямо болшинство комупистиче-

която чс.
„Социалистическа Югославия ' 

ще помогне в търсенето на из 
ход от кризата, доколкото и 
тия, които са отговорни за съз 
даденото положение са готови 
да го търсят“, подчерта той, 
изтъквайки, че днес не е време 
да се досипва бензин в огъня, 
но за твърде отговорна поли
тика, която трябва да помогне 
да се намери положителен из 
ход от положението.

По-нататък; Кардел изтък
на, че би трябвало да се наме
ри такъв изход от кризата, кой 
то да възвърне доверието нп 
миролюбивата и демократичес / 
ка общественост в политикатг, 
па социалисическите страни и 
укрепване на курса на намаля
ване на международното напре 
жение. Той подчерта, че за ди 
се постигнат тези цели ще са 
необходими усилия в три по> 
соки: първо, Чехословакия от
ново и колкото се може по-бър 
зо да стане истински суверенна 
социалистическа страна, в 
то пълна отговорност за вътре 
шното развитие да имат зако
нните органи на Комуиистичес 
ката партия, Народния фронт, 
и държавата, и нейната тери
тория да напуснат чуждите вг, 
йски; второ, във взаимните от 
ношения с комунистическите и 
работнически партии да се р-оз 

въпросите, които винаги 
създават недоверие.

Във взаимните отношения със

ИСТОРИЯТА ЩЕ ОСЪДИ АКО ОРЪЖИЕТО ЗА 
ОТБРАНА НА СВОБОДАТА СЕ ИЗПОЛЗВА ТЯ 

ДА СЕ ПОТУШИ
Ние напълно сме съзнателни 

за решаващата историческа ро 
ля на социалистическите сили 
и особено за увеличението 
икономическата и политическа

но затова че осъждаме всяка 
агресия, защото смятаме, че на 
родите са длъжни да дават под 
крепа на жертвата на агресия 
та. Но бихме подкрепили и под 
крепя.ме осовобптелната борба 
на храбрия виетнамски народ, 
защото считаме, че топ има пра 
во на своя свобода и 
симост и че зачитането на това 
право на всеки народ е първо 

главно условие за мир в

па

социалистическитета мощ на 
държави, на първо място Съве 
тския сьюз. Също така съзна-

мезави-ваме, че сила в отбрана на сво 
бодата и прогреса е също как-

ЮГОСААВСКИТЕ НАРОДИ ТВЪРДО СА РЕШЕ- 
НИ ВСИЧКИ ВЗАИМНИ ОТНОШЕНИЯ ДА РЕ
ШАВАТ ПО ДЕМОКРАТИЧЕН НАЧИН

то II насилието в задушването 
на свободата и прогреса. Обаче 
когато оръжието, което би тря 
бвало да служи за защита на 
свободата и обществения про
грес, се употреби като оръжие, 
задушва тази свобода, задушва 
и спира обществения 
— което в историята често бе
ше случай, дори и в историята нищожение на израелския нар

затова, че осъждаме агре 
па макар да идва тя от 

велика държава, за

то и
света, за обществен прогрес и 
особено ,за прогрес на социали
зма.
И когато най-решително осъдих 
ме израелската агресия срещу 
арабските страни, не направих
ме това зарад това. че сме за у-

На края ма речта си Кардел 
се спря върху въпроса на вът
решното развитие на Югосла
вия, подчертавайки, че в тре
тата година от реформата вече 
констатираме първите значите, 
лни резултати.

Едвард Кардел се спря и вър 
ху някои слухове в чужбина, 
които погрешно оценяват отно 
щенията между 
народи и публичното разисква 
не по всички обществени въп 
роси у нас, което те тълкуват 
като отслабване на единството 
на югославските народи. Той к;> 
за, че нашите народи са много 
сплотени в общите интереси и 
високо съзнателни че само всич 
ки заедно могат да бъдат сто- 

политическа и отбрани

че югославските народи са съз 
нателни, че въпреки преходни 
те трудности, винаги са намира 
ли и намират решение за всеки 
проблем в междунационалните 
отношения. Югославските наро 
ди твърдо са решени всички 
взаимни отношения да решават 
по демократичен начин и при 
пълно зачитане на равноправп 
ето и самостоятелността на все 
ки народ по въпросите за не
говото развитие. Нашите наро 
ди особено са решени да защи
щават и укрепват своето единс 
тзо и братска солидарност, 
особено независимостта на со
циалистическа Югославия. За
това нико.ч не трябва да си пра 
ви погрешни сметки за отноше
нията между югославските наро 
ди — каза Кардел.

коя

прогрес

тогава исто- од, но 
сията, 
малка или

на социализма 
рията ще осъди това оръжие и 
насилие, без оглед ко» го при-

тази агресия представящото
яваше нападение срещу закон
ните права на арабските наро
ди и оръжие на империалисти- 

натиск върху независм

лага.
Решително осъдихме амери

канската агресия във Виетнам. 
Обаче това не направихме за
рад някаква си просъветска по 
литнка или зарад някоя наша 
противамериканска

югославските
яснят

ческия
мостта и прогресивното разви
тие на арабските страни.политика. социалистическите страни и ко 

м.унистическите и работнически 
партии могат' зарад това да 
съществуват само ония взаим-

а

ВИНАГИ СЪЗНАВАХМЕ ВЕЛИКАТА МЕЖДУНА
РОДНА РОЛЯ НА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ

ония, които сано по вина на 
решили да предприемат реша
ваща крачка, която ги е довела 
в такова положение. Сигурно 

че тези реакционни кръгове 
биха триумфирали

ни отговорности и форми на со
които

Когато подкрепихме чехосло
вашкия народ и ръководството 

, на неговата Комунистическа па 
ртия в борбата за независимост 
и правото самостоятелно да ре
шава за пътищата за напредъка

панска,
телна сила. с която всеки тря 
бва да разчита. И тъкмо затова,

лидарност и помощ, за 
могат свободно, равноправно и

е,
широка разработка на идеоло
гическите проблеми в между
народното комунистическо дви
жение. Такива проблеми са раз 
личните пътища и начини на 
изграждане на социализъм ка
то се води сметка за условия
та и специфичностите на всят 
ка страна, съгласуване на про
летарския интернационализъм 
с автономията на комунистиче
ските партии и социалистичес
ките страни, както и други въ
проси, за които нашата партия 
започна да изнася свои мнения“ 

Испанската комунистическа 
партия изтъква, че се противо 
поставя на военната интервен
ция в Чехословакия, „считай
ки, че решението на проблема 
на тази страна си е работа на 
комунистическата партия и че- 
хоелвашкия народ с помощта 
на социалистическите страни и 
партии и на световното работ
ническо и комунистическо дви
жение“. (Из декларацията на 
ИК на Испанската комунисти
ческа партия, Таиюг, 8 септем
ври).

ДОКУМЕНТИоще повече 
ако в социалистическия и про-; 
гресивния свят не би се наме- 

никой, който би казал, че

на социализма и социалистичее, 
ката демокоация в собствената 

страна, тогава сигурно не 
направихме това само затуй, че, 
сме се определили за антисъвц 
тека политика, или затова, за 

Атлантическия

рил
интервенцията в Чехословакия 
не е идентична със социализма, 

направиха социа-

им КП НА ФРАНЦИЯЗа да запознаем читателите, 
поне в най-къси черти, с реа-

Политбюро на Френската ко
мунистическа партия на специ
ално заседание и в съобщение, 
публикувано на 21 август из
тъкна:“ Полибюро на Френска 
та комунистическа партия, кое 
то изказа голямо 
след срещата в Чиерна и Врати 
слава, изказва изненадата си и 
рязко несъгласие с военната 
намеса в Чехословакия.“

Нашата партия решително е 
привържена към принципа вся 

■ка комунистическа партия са
ма да определя политиката си, 
формите на дейност и методите 
на борба в пълна независимост, 
върху основите на марксизма- 
ленинизма като се държи смет
ка за конкретните условия при 
които се бори както и интере
сите на собствената работниче
ска класа и народ така и за ин
тересите на световното демокра 
тическо и революционно движе 
ние“.(Из резолюцията на извън 
редния пленум на ЦК на КПФ 
от 22 август).

тиранията и оценките на някои 
комунистически и работничес
ки партии, ще си послужи с 
официални документи изявле
ния и съобщения в печата, ко
ито в последно време бяха пу-

макар че я 
листически страни.

Освен това логиката на анти-
има

да влезнем 
пакт, но зарад това, че мислим, 
че нападението на <гези права 
на чехословашкия народ е в про 
тиворечие със самата идея на 
сациализма а особено с днеш
ните интереси на международ- 

антиимпери-

в
югославски прехвърляния 
и твърде съмнителна връзка с 
раждането на още по-съмнител
ната и по-опасна доктрина, ко бликувани в различни страни, 
ято на бърза ръка бе йзфабри
кувана по време на събитията КП НА ИТАЛИЯ 
около Чехословакия. Същнос- 

на тази доктрина се свеж-

задоволство

ния социализъм, 
алистическата борба и светов-

„В настоящето положение на 
нещата не може да разберем 
как е могло да бъде прието ед
но тежко решение за 
намеса. Политбюро на КП Ита 
лия затова тези мерки счита 
неоправдани и инкомпатибилни 

автономия и

тта
да на това, че „съдържанието 
на тази доктрина' , което съв- 

със самостоятелното тъл-

ния мир.
Винаги съзнавахме великата 

международна роля на 
екия съюз в света. Затова ви- 

бяхме готови да подкре-

Съвет-
военнапада

куване на социалистическия ин 
тернационализъм, се 
върху доказване, че всяка со
циалистическа страна, разбира 

такава, която разполага със 
група социалистичее

наги
пим всяка негова акция и поли 
тика, която би била насочена 
към укрепването на мира и бе
зопасността на народите, срещу 

и намеса. То-

свежда

с принципите за 
независимост на всички кому
нистически партии и всички со 
циалистически страни. („Из съ 

Политбюро па

се,
сила, или

страни, има правото насил
ствено да се намесва, дори и 
срещу волята на законните дър 

органи и комуиистичес 
партия, когато сама оцени, 

някои „вис-

външния натиск 
ва ще правим и занапред, но и 
занапред няма да позволим да 
ни се отнема правото самостоя 
телно да оценяваме постъпките 
и политиката, както на социа
листическите, така и на всички 
други страни, и правото да осъ
ждаме онова което в тези пос
тъпки и политика не е в съгла- 

идеите и действителните

ки
общението на 
КП на Италия от 21 август).

жавни 
ката „Убедени сме, че от страна 

на всички партии и правител
ства, които навлязоха в Чехо
словакия ще бъде направено, 
от тази страна, за да се възта- 
нови нормално положение. То
ва е крачка, която днес трябва 
да се направи преди всичко, за 
да може отношенията между 
социалистическите страни да се 
развиват върху -равноправни 
начала и зачитане на независи

че това изискват
интереси“ на социализма, 

такава социалистическа 
каквато сами жела- 

в някоя социалистическа 
ако

ши
или че 
практика, 
ят те,
страна е в опасност, или 
социализмът и вътрешното раз

КП НА РУМУНИЯ
КП НА ИСПАНИЯсие с

интереси на социализма и равно 
отношения между на

ЦК на Румънската комунисти 
ческа партия осъжда „флагран 
тното нарушаване на национал 
ния суверенитет на една брат
ска социалистическа страна и 
счита, че „нищо не може да 
равдае подобна крачка“ и че се

нанесен
световния

и кому- 
движение, прести 

света Де" 
лото на мира“. (Из резолюци
ята на ЦК на Румънската ко
мунистическа партия от 
густ).

Испанската комунистическа 
партия на 22 август отправи 
проект на споразумение с во
дачеството на КПЧ, начело с 
Александър Дубчек за положи

правните 
родите. Ако и днес множество или политиката в някоявитие

социалистическа страна 
опасност. Ако такава доктрина 
наистина би успяла да се във-

са ви империалистичереакционни 
ски кръгове в света ее наме-

телно политическо решение, с 
което същевременно се „гаран
тира незавимиостта и сувере
ните на Чехословакия и укреп- 
Еяне на социалистическия строй 
в ЧССР“. Испанската комунис
тическа партия е направила то 
ва с убеждение, че ЧКП и ней
ния Централен комитет са в 
състояние да се справят с теж-

риха в положение да могат на, 
социалистическите страни да 
прехвърлят онова, което социа 
листическите

на тях им прехвърляха,

отношенията между со- 
това

лече в
циалистическите страни, 
би бил постоянен извор на не
доверие, дори и на страх, а с 

и действителен съюзник

мостта и суверенитета на вся
ка страна да могат да доведат 
до укрепване на сътрудничест
вото във всички области и до

касае за „жесток удар, 
върху единството на 
социалистически строи 
нистическото 
жа на социализма в

страни не вед
нъж
тогава до това в никакъв слу това

на всички антисъветски 
и тяхната акция в социалисти

сили съществено заздравяване на е- 
динството“.

чан не е дошло по наша вина 
на огромно болши (Из Резолюцията 

ческите страни. Зарад това зна на цк и Централната контрол 
чи, бяхме принудени ясно и ре 
шително да кажем, че югослав

или по вина 
нство 
тии в
добно становище, както и ние,

на комунистически пар- 
света .които са заели по

кото положение.
„Последните събития потвър 

ждават необходимостта за по
па комисия на ' КП на Италия 
от 29 август).

22 ав-
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ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
ДИМИТРОВГРАД КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА МЛАДЕЖТА В

ОТИВАТ НОВОБРАНЦИТЕАФИРМАЦИЯ НА МЛАДИТЕ
На 13 септември т.г. в Димит 

ровград се състоя пленарно за 
седание на Общинския 
на Съюза на младежта. На то
ва заседание отново 
желанието

В началото на есента нови поколения млади хора оти- 
’ ват да отбият военната си повинност. В повечето случаи това 

са младежи, родени след освобождението младежи, расли за
едно с нова, социалистическа Югославия.

Отиването на новобранците в ЮНА винаги е било круп
но събитие в живота на един човек, това е вълнуващо съби
тие и за родители, за приятели, за другари. Тяхното отиване 
днес има особено значение, защото международното положе
ние се изостри след окупацията на Чехословакия от страна на 
петте страни на Варшавския пакт. Младите новобранци заедно 
с онези, които се намират в Югославската народна армия и 

; целия народ, стъпват като защитници на нашата свобода и не- 
. зависимост, те стават защитници на безпрепятственото разви
тие на нашия самоуправителен социализъм и териториалата 
цялост на страната.

Затова заминаването на новобранците, и по-рано и днес 
1 е същевременно и радостно събитие, преди всичко за органи
зацията на Съюза на младежта, които винаги са настоявали 

' изпращането на новобранците да бъде тържестзегЮ, което ос
тава като приятен спомен. Това вече стана традиционна 

, нифестация и тържество, в което имат поддържката на други 
масови организации и органите на народната отбрана.

Преди идването на млади новобранци обикновено се под 
готвят разни предавания, след това срещи с войниците в ЮНА 
и бойците от Народноосвободителната борба, запознаване със 
славната, история на ЮНА, нейната днешна роля, за живота и 
задълженията във войнишкия живот. Това винаги е било е- 
дин вид подготовка на новобранците за влизането в редовете 
на нашата Армия.

В общинските и други центрове и тази година ще се ор
ганизират забави с подходящи програми, които имат възпита
телен характер за новобранците. На някои места се правят и 
войнишки веселби, което зависи от смисъла и възможностите 
на ония, които имат задължението изпращането да бъде въз
можно по-тържествено. Това особено се отнася за изпращането 
по гарите, автобусните спирки, които трябва да бъдат органи
зирани добре, за да остане в съзнанието на воички като прия
тен спомен за този ден, когато младежите отиват в някод съ- 
Есем далечен край в нашата страна, за да се намерят рамо до 
рамо с останалите войници в ЮНА.

Някои младежи за пръв път се отделят от своя дом и 
отиват на път далечен, което при отделни младежи създава не 
разположение, защото за дълго време се отделят от дома и 
приятелите. Такова разположение често подстъкват най-близ
ките и ако не се намерят другари и приятели да внесат малко 
по-весело настроение, новобранците с много повече трудност 
ше се включат във войнишкия живот и задълженията, които 
ги очакват. Затова е и този традиционен обичай 
ствено да се изращат новобранците, със скромни подаръци, с 
музика, цветя, с песни и веселие. Понякога се прекалява с у- 
потребата на алкохол, некултурно държание, което лошо дей
ствува на войника.

Какво ще бъде изпращането на новобранците, какви спо
мени ще носят от своя роден край— всичко ще зависи от ония, 
които подготвят изпращането.

„Фабрад'“
за проблемите 
ботническата 

а Георги Иванов 
по-активна работа на младеж
та в гимназията. Интересни бя
ха предложенията на Васил 
АлеКсов от гимназията, който 
се застъпи приемане на млади 
те в Съюз на младежката и Оь 
гозс на ком, цисти".*** по случай 
29 ноември — празника на Ре-

тието говори Пленумът прие програма за 
на ра- най-актуалните задачи в Сью- 

младеж, за на младежта. Във връзка с 
се застъпи за това бяха разработени задачи

те във връзка с провеждане на 
изборите в организациите 

в комуната. Като най-важ-; 
този комуната. Като най-важ
но в тази програма се предвиж 
да организационно заздравява
не на организациите, разисква 
не върху Правилата на общин 
ската организация и проекто-

комитет

изпъкна 
младите да се 

афирмират в обществено-поли
тическия живот на комуната и 
страната .Бяха обсъдени 
въпроси, които ще допринесат 
за още по-пълна афирмация на 
младите във всички отрасли на 
обществения стопански 
турен живот на общината. 
Уводна реч на Милорад Злата
нов

на

много

и кул-

•••‘V •Председателят на Общинския 
комитет на слом Милорад Зла
танов даде уводна реч на пле
нума. Той изтъкна историчес
кия комент, в който се намира 
ме и ролята на младите. Той.из 
тъкна, че е необходимо по-ната 
тък да заздравява на младеж
ката организация.

— Статутът на Съюза на мла 
дежга на Сърбия и общински
те празила на организацията 
на СМ в Димитровград представ 
лваг по-нататашно провеждане 
на организациите концепции — 
каза другаря Златанов. Съю
зът на младежта трябва иде
йно и политически да бъде спо- 
младите, политически да ги мо 
собен да изрази мненията на 
билизира върху най-актуални
те задачи в нашето общество. 
Съюзът на младежта трябва 
да се заздрави организацинно.

Другарят Златанов подкани 
младежите, при избиране на 
ръководствата да не се при
държат само на технически-* 
те проблеми при збиране на ръ 
ководствата, а при това да из
ползват засилената активност 
на младите, особено в разра
стване на политическото съзна 
ние на младите. След събити
ята в Чехословакия и военната

ма-

>
Младите най-сериозно обсъждат обществените проблеми 

публиката.
На пленума говори и секре

таря на Общинския комитет на 
СКС Георги Алексов, който да
де оценка за най-новите поли
тически прояви на младежта в 
Димитровградска община. Той 
каза, че постъпването на мла
дите в редовете на Съюза на 
комунистите в този период е 
най-добър отговор на ония, ко 
ито не признават нашия само- 
управителен социализъм. Той 
каза, че младите в комуната и 
занапред ще трябва да участ
вуват в провеждането на сто
панската реформа, Насоките и 
правилно тълкуват Резолю
цията на X заседание на ЦК 
на СЮК.

статута на Съюза, на младеж
та. -в Сърбия. Програмата обх
ваща активизиране на млади
те в самоуправителгште органи 
и организации и участието на 
им - в работата на обществено- 
политическите 
подготовка за предстоящия VII 
конгрес на Съюза, на младежта 
в Сърбия.
Общинската конференция, спо 

ред решението на пленума, ще 
се състои към края на. октом
ври 1968 година.

Пленумът прие и проектопра 
вила и решение за организаци
онни форми в работата на Об
щинската конференция на Съ
юза на младежта и ги пусна на 
разискване.

организации и

търже—

интервенция на петпе държави 
от Варшавския договор дойде 
до по-силно политическо 
ние - на младите 
градско. Окупацията бе осъде 
на и напълно приети станови- 

Революцията на X за-1 
Младе-

вли-
в Димитров- Ш. В.

щата на 
седание на ЦК СЮК. Б. Пик.

РАЗСАДНИК ЗА ПРИМЕРнашата комуна заедножта на
със Съюза на комунистите и 
останалите трудови хора най-

В Босилеградската община

Б011Н ПОЛИТИЧЕСКА ШИШостро осъди агресията като се 
отзова на призива на Съюза
на комунистите за стъпване на 
младите в Съюза на комуни- 

за сигурност и отбрана правилно да икформарат всич
ки граждани в босилеградския 
край.

С това обече не се изчерпва 
работата на събранията. На. тях 
се обсъждат и други важни, въ 
проси. Така например обстойно 
се разисква върху измеиени- 

разпоредби на

Тези дни в Босилеградска об
щина се провежда засилена и 
разнообразна политическа дей
ност. Организациите на Съюза 
на комунистите, както и подру- 
жниците и местните организа
ции на ССРН провеждат масо
ви събрания на които центра
лен въпрос е запознаване с Ре
золюцията на 
на ЦК СЮК. Също така на те
зи събрания се говори за 
битията в Чехословакия.

Тези събрания имат за цел:

стите, 
на нашата страна.

В разискванията по уводната 
реч на Милорад Златанов взе
ха участие Иван Петров, който 

за по-нататъшнотосе застъпи 
провеждане на Насоките. Сно- 
бодан Димитров, ученик от гим 

говори по някои акту 
проблеми в работническо 

младежта, Си*-

ята на някои 
Конституцията и за някои из
менения в избирателната систе

Десетата сесия
назията 
ални
то движение и 
ма Костов, младеж от предпри

ма за представителни тела.
Отделно място, на събрания 

завзимат дискусиите за провеж 
дането на стопанската реформа 
и на Насоките. Констатира се,

съ-

че в това отношение съществу
ва недо.статонна дейност а има 
и неотговорност. Събранията 
препоръчват да се превземат 
мерки; такива прояви да се- пре 
махнат, защото натрупаните 
стопански проблеми в община
та могат да се решават единс
твено при положение на заси
лена активност.

От провеждането на реформа 
та и Насоките зависи до кое 
равнище земеделските коопера
ции и останалите стопански ор 
ганизации ще' съдействуват да 
се подобри състоянието в сел
ското стопанство. Както е из
вестно босилеградския селянин печава необходимото количест- 
се намира в трудно икономиче
ско положение, 
сушата и другите 
ства.

Очаква се и органите на Об
щинската скупщина да бъдат 
по-дейни. в работатя си и да се 
приспособяват към новите усло 
вия. Съществуват, дажбини,. с 
които се обременява селянина, 
а за това е виновна общинска
та администрация. Такъв е слу 
чая с имотите, които селянни- 
те предават на объината. Мно
зина заплащат данък и* за та-

Събрание на комунистите в 

Драинци и Кострошевцн
зггьрнат широк фронт. Комуни 
стите решиха в тоя труден мо
мент да бъдат бдителни и еди
нни.

•След туй бяха запознати с 
пленум на ЦК и из

На осми и десети септември- 
тази година първичните орга

на СК в Драинци инизации
Кострошевцн проведоха събра- 

членовете на СК Инженер Якимов в разсадникания, на които
бяха подробно за]^нати: сюк последния 

казаха единодушно подкрепа 
на нашето партийно и държав

Гораните от босилеградската 
община имат собствен разсад
ник, който се намира в Долно 
Тлъмино. Наистина той не обез

инж. Минко Якимов, завеждащ 
горското стопанство в общинс
ката скупщина. Редовно го над 
глежда и прави усилия да се 
произведат по-големи и качест
вени количества посъдачен ма
териал.

В момента в разсадника се от 
глеждат 140.000 акациеви, 200.000 
борови, 20.000 смърчови и 500 
тополови фиданки. Това коли
чество ще задоволи само поло
вината нужди в есенните акции 
по залесяване. Останалото ко
личество ще се прибави от раз 

рове, необходими на разсадни- садниците на горското стопан-

золюцията 
След запознаването на членс
твото с резолюцията от страна 
на серкретарите на първичните 

— Борис Радев и

но ръководство.
Във втората 

нията се разви дискусия за при 
емане
вете на Съюза на комунистите. 
Изтъкна се, че досега не е прч 
явено нужнот о разбирателство 
по тоя въпрос, много партийни 
организации са затваряли вра- 

пред младите. Обаче бе 
неотло-

част на събра-
организации 
Митко Маринков, се разви жи 
ва дискусия.

Комунистите жестоко осъди-
Чехо-

на млади хора в редо
во посъдачен материал за гор- 
наските акции, но за това със 
своята подреденост служи за 
пример.

Почти всяка година той се раз 
ширява благодарение на разби-

създадено от 
обстоятел**

ха агресията срещу 
Словакия като отрицателна про

ше се отрази зле 
развитието на социализ 

международното работни-

ява, която 
върху 
ма и
ческо движение, върху мира. и 
сигурността в Европа и целия 
свят. Комунистите 
че позициите на. социализма в 
Чехословакия до преди агреси-

тата
прието заключение — 
жно да се пристъпи към прие
мане на младежи и девойки в 
СК и по тоя начин подмладят

рателството на местната земе
делската кооперация; Именно, 
кооперацията отстъпва . свои 
парцели и прибавя семена и то-

изтъкнаха.
партийните редове.

Събранията в тези две села 
на Клисурско траяха повече от 
четири часа.

ята не са били угрозени, а на
против, че именно срещу анти- 
социалистическите сили бе ра

зи земя, защото процедурата за ка 
тоя: въпрос е особено, усложнен

м 1'
ство в Босилеград.

С тоя разсадник ръководи В. В.В. в.Цена Димитров на. ;
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ЛИЦЕТО И ОПАКОТО НА ЕДИН ДЕЛОВИ УСПЕХЗА До неотдавна комбинат „Ди
митровград " имаше много не
продадени стоки. Дори започ
наха да се носят слухове за ло
шата съдба на предприятието. 
И в комбината започнаха да пра 
вят склад. Грижи натиснали пре 
дприлтието и хората в него.

Днес обаче „гумарци“ доволно 
трият ръце. И днес имат пробле 
ми, но от друго естество. В ма
газините от залежали стоки ня
ма ни следа, поръчки пристигат 
всеки ден. Дали предприятието 
ще е в състояние да задоволи 
нуждите на пазара — е въпрос, 
който търси отговор. И директо
ра на предприятието казва, че 
ни по количество ни по нумера- 
ции — предприятието не може 
да произведе колкото се търси.

Видяхме и списъка на потре
бителите. Има ли от всички кра 
ища па страната. Най-мнрго от 
Босна, и Херцеговина. Само на 
потребителите от Високо трябва 
до края на годината да се дос 
вят лакирани'ботушки, гумени- 
ци и др- стоки на стойност от 
два милиона нови динара. За 
пет години, според договора, на 
този босненски град трябва да 
се доставят стоки за 1 милиард 
стари динара. Много заинтере
совани предприятия идват в Ди 
митровград и търсят стоките на 
комбинат „Димитровград“ и без 
предварителен договор, 
давна представители 'на кума- 
новско предприятие взели е- 
дин камион гуменици. Какво е 
търсенето може да илюстрира 
и следния пример: преди десет 
дни, само за един ден, били на
товарени седем вагона стоки — 
20000 чифта ботушки, 12000 чиф 
та гуменици и към 5000 бале- 
‘танки.

И работниците от администра 
цията в предприятието цял ден 
товарили стоки, за да не стоят 
вагоните на гарата и да 
плащат за престоя им. Що се 
касае до голите гумени нишки 

предприятието 
тат, че ще изпълнят производ
ствения план.

Искахме проблемите и дело
вия успех в комбинат „Дими
тровград“ да погледнем и от 
другата страна. Търсенето на 
техните стоки е преди всичко 
резултат на предишните пози
ции на това предприятие на па 
зара, цените, качеството и поз
наването на пазара. Достъпни
те цени си имат свои законо
мерности. И днес има забележ 
ки във връзка със „скъпите“ 
специалисти. В предприятието 
са на друго мнение — реформа 
та и Насоките са техен девиз. 
Специалистите организират про 
изводството, внедряват техни
ческия прогрес и намаляват се 
бестойността на продукцията. 
По този начин предприятието 
бележи завидни финансови ре
зултати.

Строги са критериите на ко- 
мерческата служба и контрола. 
Засега предприятието още ня
ма достатъчно квалифицирани 
работници в гумарската специ
алност. Няма достатъчно май
стори, които да познават тайни 
те на гумените изделия. Собст
вените кадри не винаги са в 
състояние да провеждат замис-

нов, не е оптимист по въпроса 
за изпълнението на годишния 
производствен план. 
има обективни причини. На 
во място
оания на тока. Късно бяха 
ставеии автоклавите, а както 
подчерта, и честите неоправда
ни отсъствия пречат в изпъл
нението на производствените 
задачи. Директорът каза: „Ня
кои отсъствия поради болест 
от по един ден, съвсем не са 
оправдани ... Преди няколко 
дни имаше 40 отсъствуващи са
мо в гумарския цех, а това са 
загуби, които трудно могат да 
се наваксат.“

лите ма специалистите, защото 
не са достатъчто запознати с 
производството, понеже са обу 
чавани в своето предприятие.

От друга страна, и условията 
за производство не са добри. 
Затова въпросът за реконструк 
ция на предприятието се поста 
вя като неотложна задача за 
по-нататъшния развой на пред 
приятието. В настоящите усло
вия те не могат да отговрят на 
всички изисквания на пазара, 
който стават все по-големи. Съ 
битията в Чехословакия попре 
чиха на нормалния ход на про 
изводството и сключване на до
говори за доставки на техниче
ски стоки. „Гумарците" все пак 
се надяват, че наскоро щз бъ
дат завършени преговорите с 
чуждестранните производители 
на съоръжения. И покрай всич 
ко, те се надяват реконструк
цията да стане в предвидените 
срокове или с незначително за 
кьснеиие. 
от по-нататъшното развитие на 
събитията в Чехословакия. А

Макар че полугодишният ба
ланс в предприятието е положи 
телен, директорът Живко Виде

За топа
пър

често има прекъс-

РАЗИСН до

Па последния пленум на ОК на младежта и Днмитроп- 
град, върху основата на програмните начала и статутите па 
Съюза на югославската младеж и Съюза на младежта и СР 
Сърбия бс приет проект на Важно е, че моменталните де 

лови успехи не залъгват колек 
тива и органите на самоуправ
ление. Напротив 
рат ги по-енергично да разре- 

проблеми,

ПРАВИЛАТА
мобилизи-

за начина на дейност на Общинската конференция 
дежта в димитровградска община.

С цел да запознаем по-широк кръг младежи и да дадсм 
възможност за всеобщо разискване върху тпх сред младежи
те, поместваме ги изцяло.

1. Най-вмсша форма на организация на Съюза на мла
дежта в димитровградската община е Общинската конферен
ция на Съюза на младежта.

2. Общинската конференция наброява 55 члена па мла
дежкия съюз, избрани на конференциите на младежките ак
тиви.

па мла-
шават вътрешните 
по-енергично да се борят за по 
добрение на условията за рабо 
та — реализацията и производ-Всичко щз зависи
ството зарад по-нататъшния 
възход на предприятието и жи 
зненото равнище на хората.

М. Бакич
3. Членовете на Общинската конференция се избират на 

две годиш! и могат да бъдат избрани още един мандатен пе
риод. „СТО ЧАР“

Своите решения, заключения и препоръки Общинската 
конференция приема на събрание на конференцията, а чрез 500 ХА С ЕСЕННИЦИНеот-
консултиранс па активите, ако за тях гласуват повечето от 
всичките членове на Общинската конференция на младежкия 
съюз. , воденията. Това не оправдана 

и бавната преориентировка на 
частните производители към 
съвременно производство, кое
то по-лесно си намира пазар.

Поради това положение коо
перацията решила да намали 
броя на овцете но така че то
зи отрасъл да може да се раз
вива когато за това се създа- 
дат по-благоприятни условия.

Кооперацията е планирала 
да засее с есенници по-голяма 
площ от лани, като по този на 
чин запази същността на своя
та произзедствена дейност и да 
не се ориентира много към тъ 
рговията. като източник на сра 
дства, с които да покрива за
губите - в животновъдството. 
Без оглед на това, че сушата 
значително намали добивите от 
пшеницата в този край. коопе
рацията се ориентира към уве 
личение на произовдетвото, ка
то разчита, че факторът „.су
ша“ идната година няма да го 
има. При това ще се прилагат 
повече агротехнически мерки. 
Кооперацията е планирала в 
район Висок и Забърдие да бъ 
•дат засети по 190, а в долината 
на Нишава към 120 ха с висо- 
кодобивни сортове пшеница. Е- 
сенната оран е в течение. От 
планираните 500 ха в коопера
цията . се боят, че към 100 ха, 
които са изкуствени ливади нй 
дали ще могат да се подготвят 
за сеитбата, поради състояни
ето на почвата.

Същевременно кооперацията 
е набавила нови прикачни ма
шини, които досега не е има
ло. Останалите машини са го
тови за есенната сеитба. Успе
шното к провеждане ще зави
си и от това как ще се съгла
суват интересите на коопера
цията и частните производите

лен е могла да пласира произ ли.'

Тази есен кооперация „Сто- 
чар“ в Димитровград значите
лно е променила плановете си. 
Вместо 200 хектара, колкото бя 
ха засети миналата .настояща
та есен с пшеница ще бъдат за 
сети 500 ха площ. Същевреме
нно, кооперацията ще намали 
овцете за 1500 бройки. За оста 
палите 5.500 овце е обезпечила 
300 тона концентрати. Значи, 
чувствува се преориентация на 
производството в тази селско
стопанската организация. А 
причини за това има много.

Положението на пазара на 
животновъдни произведения, 
преди всичко на месо и вълна, 
все още не открива възможно 
сти за пласмент. Съществува 
боязън, че и тазгодишната въл 
на ще си остане по магазини
те. Изкупуване на вълна няма 
и производителите са в неза
видно положение. Изкупвател
ните цени на месото и мляко
то също паднаха и това нещо 
намалява интереса към разви
тие на говедовъдството. В то
зи район може да става дума 
за развитие на овчарството, ка

5. Решенията и заключенията на Общинската конферен
ция са задължителни за всички членове на младежта на тери
торията на общината.

6. Всеки член на Общинската конференция е длъжен да 
взима дейно участие в работата па конференцията и нейните

заоргани, да се ангажира при подготвянето на материалите 
конференцията и организацията на младежкия съюз, където о 
избран.

7. Всеки член на Общинската конференция е отговорен 
за своята работа пред Общинската конференция и организаци
ята на младежкия съюз, която го е избрала.

8. Ако някод член на Общинската конференция не из
пълнява задълженията си, организацията, която го с избрала

НС

може да го отзове и преди да е изтекъл мандатът от две го
дини и на негово място да избере друг.

9. Доколкото някой член на Общинската конференция 
не е в състояние да изпълнява функцията член на конферен
цията може да си даде’ оставка преди да е изтекъл мандатът му.

10. Общинската конференция устройва събрания според 
нуждите, а най-малко един път годишно.

11. Въпроси от посочените области могат да се разискват 
и на пленуми във формата на специални събрания, на конто

счи-в

*
присъствуват делегати, заинтересоваш! за отделни ооласти.

12. Конференцията иа събранията избира времепни де
лови тела и постоянни органи па конференцията.

а) Временни делови тела са: делови президиум, протоко
листи и кандидационни, изборни и верификационни комисии, 
които се избират според нуждите. Временните делови тела се 
избират с публично гласуване (дигане на ръка).

б) Постоянни органи на конференцията са: Председател 
ство на Общинската конференция, наброяващо 11 члена, над- 
зирателна комисия от 3 члена, комисия за идейно-политическа 
дейност и самоуправление от 5 члена, комисия за дейност със 
селската младеж от 5 члена, комисия за дейност с. учащата се 
младеж от 5 членова, комисия за културно-забавен живот и 
спортна дейност от 5 члена, комисия за дейност с пионерите и 
съдействите с организации, в които членуват младежите и съ
действие с ЮНА от 5 члена и комисия за трудовите акции от 
5 члена.

13. Постоянните органи на конференцията се избират на 
първото заседание на конференцията чрез тайно гласувапе' ако 
не се установи по друг начин.

14. Общинската конференция избира председател и се
кретар на конференцията из редовете па Председателството иа 
2 години и същите могат да бъдат избрани най-вече още един 
мандатен период.

Председателят на Общинската конференция е и предсе- 
на Председателството на Общинската копференция.

15. Председателят и секретарят на Общинската конферен 
ция могат по оправдателни причини да бъдат отзовани преди 
да им е изтекъл мандатът от две години. В отзоваването решава 
Общинската конференция с повечето гласове па всички чле
нове на Общинската конференция.

16. Председателството е изпълнителен оргап на Общин- 
конференция на младежкия съюз. Председателството за

дейност е отговорно на конференцията на младежкия 
съюз, на която и дава отчети за своята дейност.

17. Председателството на конференцията свиква конфе
ренцията, подготвява материалите за конференцията

18. Председателството на конференцията свиква конфе
ренция по своя инициатива или според искане на една трета 
от всичките активи на територията на димитровградската об
щина.

то важен отрасъл, защото вси 
чки педоложки и географски
условия диктуват такава ори- 
ентировка на населението, а и 
със средносрочния план на ра 
звитие на общината на този от 
расъл е дадено предимство, ко 
гато се касае за подобрение на 
селскостопанското 
ство. Намаляването на 
на овцете в никакъв случаи не 
говори добре за постановление
то на средносрочния план в ов 
чарството. Но трябва да под
чертаем, че проблемите на ов
чарството са общоюгославски, 
а не само димитровградски. Та 
кова твърдение не оправдава 
пропуските на комерческата 
служба, която до известна ■ сте-

производ- 
фонда

дател

М. Б.

След продължителната суша
ската
своята ТРУДНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Тазгодишната суша Драговищица е също намаляла. 
Последицата от недостиг на во
да още съществува. В момента 
най-остро е изразена в Босиле
град.

Според
сушата сенодобивът е намелен 
с 60 на сто. По-точно то« е по- 
малък с 5.000 тона в сравнение 
с миналата година. Сламата е 
намалена с 40 на сто люцерна
та също толкова и пр. Вслед
ствие на 
ява добитъкът — особено рогач 

Преценява се, ще бъде 
преполовен тази година.

Ето защо трябва 
мат сериозни мерки, които да 
попречат на масовото

ще доне
се големи последици на стопан 
ството в Восилеградската общи 

Положението може да се 
облекчи, но с помоща на коо
перациите, общината 

В Босйлеградско отдавна 
се помни такава година, както 
тази която

ставлява главният източник
на доходи.
Няма да бъде излишно ако се 
събират листа от дървета, кои
то да се подготвят на по-съвре
менен начин и по тоя начин бъ 
дат по-хранителни за добитъка. 
Би трябвало листята да се за
пазят от сушене, защото по тоя 
начин много са по-хранителни

на.
19. Финансови извори на средства за дейност па младеж- 

димитровградската община са: членският внос, и ДР- пресметване порадикия съюз па
доходи—давания иа членството дотации на обществено-поли
тическите общности и други доходи.

20. Членският внос на Съюза на младежта възлиза на 10 
пари за членовете на СЮМ в трудовите организации, а за мла 
дежите от село и в училищата 5 пари.

не

въобще не е била 
годна за нито един отрасъл в 
селското стопанство. Засухът за 
почна тъкмо когато са изник- от сушените.

Също така кооперациите и 
търговското предприятие „Сло
га“ трябва да се ангажират за 
набавяне на сено и концентра
ти. Сегашните обстоятелства те 
могат да ползват за кооперира
не с даване на безплатна живо
тновъдна храна. С това ше по
могнат и на животновъдите и 
на себе си.

21. Финансовата дейност се провежда въз основа на по
ложителните законопредписаиия и финансовия план на Об
щинската конференция и активите на СЮМ.

22. Материалната и финапсова дейност в оргапизациите 
на младежкия съюз е публична.

нали житата и започнала да ра 
тревата. Температурите още 

в май достигнаха 32°С. По-къс
но летните горещини 
непоносими и унищожиха тре
вите. В много села пресъхнаха

това рязко намалете
тият.

станаха
да се превзе

Тези правила влизат в сила от деня, когато ги приеме 
Общинската конференция. водите, а най-много в предели

те на Цръноок, Весна кобила, 
Гложка планина

унижоща- 
ване на добитъка в комуната, 
който за повечетои др. Река села пред- С. Евтимов
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БЕЛЕЖКА

Път на сплотеност
Две 1одими се протакаше с 

вариантите за пътя, който да 
свърже Димитровград и Висок 
и обратно. Всички

с центъра на комуната. И сега 
когато работите са в пълен раз 
гар носят се слухове как пътят 
през Видлич не може да прие
ме автобуса от. Брайковци. че 
зиме е опасен, а известно е, че 
са осигурени средтсва и зим / 
да се поддържа. Дадохме 
пари, а от всичко 
няма да излезе. Та 
го. Много съмнения, 
вериа в онова, което 
По-добре е щяло да бъде, каз 
ват, ако беШе строен нов път, 
който да не минава през Вид
лич. Нико,ч и не спори, че от 
Горни Криводол пътят не би 
бил по-удобен и по-сигурен. Но 
и тези .които подигат тези 
роси хубаво знаят, че никой н 
може да осигури три до 
ри стотин милиона стари дина 
ра за построяването 
път. Знаят, а все пак наблягат 
върху това, сякаш изобщо не 
са заинтересовани за съобщите 
лна връзка до Димитровград-. 
Чудно, че ако веднаж 
приети становища — пътят да 
се строи през Видлич, тогава 
на комунистите предстои едно? 
да мобилизират хората около 
осъществяването на тази зада-» 
ча, а не да им спират внимани 
ето на нереални комбинации и 
слизат на равнището на ония, 
които не знаят какво искат или 
пък за нищо не се интересуват.

Защото, да кажем накрая, че 
пътят през Видлич и било кой 
друг обект, който гражданите 
строят с помощ на общината, 
трябва да бъде път на сплоте
ност, а не обект на раздор к 
ненужно застраняване.

чувствуват
нужда от построяване на 
път, а всички пак се умни да 
не се съгласят къде да 
строят. На това винаги 
най-тесните

тоя

го по
пречеха 

интереси на отдел 
ни села и в тях на отделни „ум 
ници“, които винаги намираха 
причини, че именно тяхната ва 
рианта е по-добра, а не онази, 
която е най-реална 
ято пътят

само 
това нищо 

едно, то дру 
м.юго недо

се иска.
и според ко 

ще бъде най-евтин, 
а това значи и. най-бързо пос
троен.

След дълго натягане и уму
ване, договоряне и разговоряне 
е решено пътят да се строи по 
старото трасе —
Причината е съвсем

вън
през Видлич, чети-проста — 

възможно е да се съберат тол 
кова средства, за да се построи 
такъв път, по който ежедневно 
ще може да отива автобус до 
Висок и обратно.

Някога това беше невъзмож

на такъв

вече сано, а ето сега пътят се строи с 
всички сили. Построени са за
щитни стени във Видлич, раз
ширени завоите, булдозери гла 
вно изпълниха землищните р?, 
боти, а на селяните остана да 
изкопаят каналите край пътя, 
за да не събаря водата наси- 

, пите. Всъщност останала е съв 
сем малка и незначителна ра
бота, за която трябва да се до-# 
говорят гражданите от височ- 
ките села. И ето — изненада! 
На събранието на комунистите 
в Каменица пролича неединс- 
твото към тоя важен комуна
лен обект, значителен поне зц 
тоя край, който за пръв път тр 
ябва да получи рейсова връзка

'
Детската забавачница в Димитровград, която се построи 

на бившото игрище „Асен Балкански" се отличава с хубави 
архитектурни линии. Предстои вътрешно обзавеждане на сгра 
дата.

СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ

ХРАНИ ЛЕКАРСТВА
От десетилетия плодовите и зе 

ленчуковите сокове се прилагат 
с успех за лекуване на бъбреч
ни, сърдечно-съдови, жлъчно-че 
рнодробнии някои стомашно-чр 
евни заболявания, при болести 
на обмяната и пр.

Установено е, че консервира
ният доматен сок стимулира сто 
машната секреция и има ефект, 
подобен на този на месния бу
льон. Опитно е доказано, че до
матеният сок окзва благоприя
тно въздействие върху стомаха 
и червата.

Поради ниското си съдържа
ние на белтъци и сол доматени 
ят сок е много ценен при леку
ването па някои бъбречно бол
ни и болни с повишено кръвно 
ната трябва да се ограничава, 
то на белтъците и солта в хра- 
налягане ,при които количество 
Захарното му съдържание се 
движе между 3,6 и 6°/о.

Доматеният сок е важен изто 
чник на витамини.

Доматеният сок е богат и на 
различни ферменти. Добре са 
проучени също и пектинолитич 
ните ензими (пектинестераза, пе 
ктиназа и др.), които имат зна
чение за консервирането и съх 
раняваното на доматения сок. 
На ферментния състав на дома
тите се отдава тонизиращото му 
и обновяващо действие върху 
организма — подобрената дей
ност на нервната система, на об 
менните процеси и пр.

Поеради ниско съдържание на 
целулоза и богатството на раз
лични плодови киселини, заха
ри витамини и минерални соли 
доматеният сок се оказва с мно 
го ценни вкусови, хранителни и 
лечебни качества.
При някои бъбречно болни той 

влияе подчертано пикочогонно и 
подобрява състоянието им. Това 
действие на доматения сок се 
дължи на богатото му съдържа 
иие на калиеви соли, витамин, 
С, витамин Р и различите пло
дови киселини. При повечето от

тези болни се усновява повиша 
ване на очистителната функция 
на бъбреците.

Доматеният сок има добър ле 
чобен ефект при болни с хипер 
тонична болест в първия стадий 
и отчасти във втория. Кръвното 
налагане значително се понижа 
ва. а никочоотделянето при тези 
болни се увеличава с 200—500 
мл.
.При жлъчно-чернодробни за

болявания той аказва много до 
бро жлъчогонно действие, като 
увеличава силно жлъчната сек
реция, а до известна степен и 
секрецията на солна киселина.

Понася се много добре при хр

оничен гастрит с намалена кисе 
линост. На болни от язвена бо
лест и хроничен гастрит с пови 
шена киселинност употребава на 
доматен сок се разрешава усло 
вио, според поносимостта.

Доматеният сок се прилага на 
широко и в диетичните режими 
на редица заболявания на обм 
яната,, като затлъстяване, пода 
гра артрити, захарен диабет, ка 
кто и приболни от атеросклеро
за. Благоприятният ефект на до 
матения сок при тези заболява- 
кия се обяснява с неговия ме- 
нерален и витаминен състав, ка 
кто и с богатото му съдържание 
на плодови киселици.

М. Б.

БОСИЛЕГРАДСКИ АКТУАЛЕН ВЪПРОС

Изкупуване на дооитък
В комента в босилеградска об 

шина съществува масово пред
лагане на добитък за изкупване. 
Това е последица на недостига 
на храна за добитъка. Продъжи 
телната суша, която владение 
най-многр през лятото е намали 
ла сенодобива с 50 на сто в срав 
нение с миналата година.

Това положение тревожи бо- 
силегцадските селскостопански 
производители. Предстои опаст- 
ност от масово унищожаване нс 
добитъка При такива обстоя
телства кооперациите не са ус
пели да набавят фураж, освен 
известно количество концентра

чеоката служба на тази трудо
ва организация.

Но и при положение, ако се 
изнамери пазар цените са твър
де низки. Например босилеград 
ската кооперация прн незначи 
телна печалба агнетата заплаща 
от 3,5 — 4, говедата от 2,2 — ,3 
и овцете от 1,5 — 2 нови динара 
по килограм живо тегло. Това 
означава че цените са много по- 
низки в сравнение с онези пре.; 
пролетта на тази година.

Положтелно е, че цената на 
месото на дребно е намалена. Р 
Босилеград средно цените са 
намалени с 2 нови динара и сега 
само цената на телешкото месо 
по килограм надминава 10 нову 
динара.

ЩЕ ИМАТ ТРУДНИСТИ И С 
ЯБЪЛКИТЕ

Без оглед на катастрофалното 
време, което захвана в Босиле- 
градско към края на август 8 
много села са запазени значите;; 
ни количества ябълки. Смята се. 
че таз.у година в общината ще 

за изкупване към 50 ваго- 
аа качествени ябълки. Обаче зд 
сега нито една От кооперациите# 
не е успяла да осигура пазар. 
Изглежда, че те не са се бла- 
говременно ангажирали за то0 
вид изкупване. В. В.

ИМАТ ДУМАТА ЧИТАТЕЛИТЕ

Пак за магазинера в 

Стрезимировци
Вестник „Братство“ вече пи-т 

са за лошите постъпки на мага 
зинера в Стрезимировци — Ду 
шан Генадиев. Вместо обаче 
критическата бележка да се 
приеме като сигнал от страна 
на самоуправителите в земе
делската кооперация, тя стана 
обект на нападки, та дори и за 
кани срещу автора на бележ
ката.

Години наред поведението на 
магазинера Душан Генадиев не 
се поправя. Без оглед, че ку
пувачите негодуват, отбягват да 
се снабдяват в Стрезимировци 
и отиват чак в Клисура за ки
лограм захар или сол. Дори вър 
ху поведението му бе разисква 
но на едно събрание на местна 
та общност. И за съжаление, 
вместо в кооперацията сериоз
но да разучат случая, казват, 
че селото го мрази.

Да посочим само някои не
гови провинения.

В магазина не се знаят точ

но цените, па затуй всекиднев
но се или увеличават, или на
маляват. Отношението му към 
мющериите съвсем не може да 
се таксува като пристойно. При 
чината е проста: магазинерът 
почти всеки ден е пиян. Това е 
причината, че мебелите, които 
са докарани за продажба му 
служат за почивка. Питам се 
— нима след това гражданите 
ще ги купуват?

В края на юли магазинерът 
опита и с нечестни сделки. Не- 
честността се състои в това, че 
без знание на кооперацията из 
купи дини, които по-късно 
продаде по-скъпо. Под натиск 
на общественото мнение коопе 
рацията предприе дисциплинар 
ни мерки срещу него, които в 
края на краищата останаха са 
мо формалност. Защо коопера
тивният съвет с болшинството 
гласове (приятели на Душан) 
го освободиха от отговорност. 
Отново трябва да питаме: кол
ко с такива постъпки то»-до
принася за финансовото укреп 
ване и заздравяване на коопе
рацията?

И към партийните си задъл
жения, за съжаление др. Душан 
Генадиев е член на СЮК се от 
нася несъзнателно. Когато на 
едно събрание бе решено кому 
пистите да се ангажират за по 
строяваме на гинекологическо- 
акушерско отделение в Сурду- 
-пица и да събират помощ от на 
селението, дп. Душан заяви, че 
без командировъчни няма да съ 
бира помощ.

Мисля, че е крайно време от 
говорно да се отнесем към въ
проса и да потърсим равносмет 
ка на тоя другар, защото лоши 
те му постъпки придобиват и об 
ществен характер.

ти.
Сега босилеградските живо

тновъди предлагат над 2.000 го 
веда, 5.000 овце, 2.000 агнета у 
др. Това е значително 
брои добитък, за което коопера 
циите не са в състояние да обе
зпечат пазар. Обаче тоя път те 
не са виновни за настаналото по 
ложение. Общото състояние на 
пазара диктува парализацията 
на изкупването.

Единствено б°селиградскат^ 
кооперация успява на моменти 
да намери пазар за малък брой 
добитък. Обаче това става с го 
леми усилия, които влага комер

голям

има
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На 28 и 29 септември

Панаир в Димитровград
И тази година в Димитров

град ще бъде устроен двудневен 
традиционен панаир, на който, 
както се изтъква в съобщение- 

Общинската скупщина, 
ще се продава дребен и едър 
добитък, селскостопански и за
наятчийски произведения. Пре 
двид на развитието на индус
триалното производство и инду 
стриалния ръст в комуната, то 
зи панаир всяка година все по 
вече подпомага на популяризи
ране .на призводството.

Затова септемврийския пана
ир, който в миналото представ- 
яваше само изложение на мест 
ни прозведения днес получава

големи размери.
Предвид на това, оргаиизато 

рите на панаира все повече об
ръщат
на гостилничарствто, културно- 
забавната програма, което ще 
направи
прекарани в Димитровград. Из 
ложението на.произведения в ме 
стната индустрия и занаятчий
ство ще бъде подтик към ната
тъшно усъвършенствуване и на 
предък на местната индустрия, 
която прави първите си, но си 
гурни крачки и дава изпит не 
само в страната, но и в чужби-

внимание за работата
то на

по-приятни часовете

\

1. Строителпото предприятие „Градня и през тази годила
нови строежи в Димитровград.продължи с изграждането на 

След пощата, банката и детската забапачница в града се строи 
жилищна сграда (на снимката). През тази година „Градня на.

нова
изгражда 45 апартамента в няколко сгради. В. Ник. Цена Димитров
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НАШ РЕПОРТАЖ По повод ма 50-годиншината от 
пробива на Солунския фронт

КАРАМАНИЦАЕДИН ДЕН В МИНАТА В НИ 14 N 15 СЕПТЕМВРИ 1911
към Адриатическо море. Сър
бия бе напълно покорена 
приятеля. Сърбия бе 
от тъмнината на робството.

След това сръбската войска 
започна боеве на Каймакчалан 
и в долината на Църиа река. 
Войната започна в окопите.

... Дойде втората половина 
на 1918 година. Към 
август се проведе заседание на 
най-висшите коменданти, наши 
те и съюзнически. Бе решено: 
Шумадииската дивизия да по7 
лучи най-голямата чест, да на
прави пробив на фронта, в съ
действие с всички останали вой 
ски, наши и съюзнически. Ар
тилерийска подготовка трябва
ше да се направи- на 14 септем
ври, а на следващия ден, на 15 
септември 1918 година, да нас
тъпи и пехотата.

Спомням си това утро:
Настъпваше хубав ден, а над 

македонските планини се виж
даше хубаво синьо небе, без об 
лаци. В долините имаше мъгла. 
На фронта пълна тишина. Стра 
хотна тишина, след която ще се 
навлезне в страхотен пакъл. 
Отведнъж от нашата страна 
пламнаха стотина топови и из
пратиха своите гранати на не
приятелските окопи. Въздуха 
трепереше и даваше пъклени 
звуци, които оставят човек в 
безсъзнание . ..

На втория ден, на 15 септем
ври рано сутринта тръгна на^ 
шата пехота. Пробивът на нащ“ 
та пехота беше като мълния.

Настъплението на нашата вой 
ска е било така бързо, затова 
комендантът на източните вой
ски. френския генерал Франше 
д’Епере. поискал от сръбската 
Върховна команда 
нието да намали, за да се не 
падне в клопка и за да може 
да се докарва храна, муниция 
и др.

В историята на сръбския на
род, съществуването на Солун- 

фронт и пробива на Со
лунския фронт ще служи на 
подрастващите поколения като 
гордост и поука.

Дамнян РАШИЧ, подпол
ковник в пенсия, военнек 
сътрудник на шумадийска- 

та дивизия

Сръбската войска с помощта 
на съюзниците направи пробив 
на Солунския фронт на 15 сеп
тември 1918 година. След дъл
гата война, 
тежкия живот в тях, дойде до 
това отдавна очаквано събитие; 
победа над неприятеля. Проби- 

капуитулцаия 
държави. 

Първата световна война, която 
започна с нападението на авст- 
ро-унагрската войска на Сър
бия през юли 1914 година за
върши бързо.

След победата на сръбската 
войска против турската войска 
при Куманово 1912 година и по 
бедата над българската войска 
в течението на Вреглаиице през 
юни 1913 година, на Сърбия бе 
ше' необходим мир за възвър- 
щане на загубите през войните. 
Изморена и неподготвена, Сър
бия бе нападната от Австро-Ун 
гария през юли 1914 г. Това ое- 
ше началото на Първата светов 
на война.

Немците искаха да заемат мя 
турците в областите

За опитния миньор не беше 
трудно да се изкачва нагоре и 
минава през дупка от един мс- 

Как чудно се

Преди три години тук бяха 
само труднопроходимите кара- 
манишки дерета. Съществува
ше една козя пътека, по която 
заран и вечер минаваха селс
ките стада. Но това вече е ми
нало. Сега тук се създава нов 
— миньорски живот. В преди
шните безпътни „Подвирове" на
бумтят машини, строят се обек 
ти, пристигат нови миньори. нела.
Създава се нова мина, която не 
е вече неизвестна ... В тоя ка
менист предел тя е оазис, който 
бучи и се къпе в светлината на 
електричество.
4 Прекарах един ден тук при 
караманишките миньори. Инте
ресно и приятно е да се наме
риш всред тези хора на труда, 
които са същински производи
тел и.*й създатели на новото.

На височина от 1. 800 метра 
където мъглите докосват вър
ховете на букаците и небето из 
глежда съвсем низко, текат 
нишките на един труден минь 
Орски живот. Нито гърмотевн- 
ците, нито поройният дъжд ус 
пяваха да намалят темпа на 
работа. Пълнят се камиони с 
руда, монтират се машини, стро 
ят се нови сгради. Миньорът 
тук е свикнал с лошото време 
и нищо не може да му попре
чи . . .

Водач ми беше Добривое Мил- 
кович, мои стар познат. Помня 
го още от мината в „Благодат", 
а после и на изследванията в 
„Манастир“. Той е 25 години 
миньор.

— Миньор съм и докато мо
га да работя, такъв ще си оста 

скромно казваше то« ко- 
гато навлизахме дълбоко в ту-

от не
покрита

тър широчина, 
усеща човек в тая тясна дупка 
където едва успява да се про- 
влича! И то на дълбочина от 
един километър! Но за иеустра 
шимото миньорско сърце това 
не представлява нищо. Защото 
тези дупки откриват нови бо
гатства. А няма нищо гю-мило

водена в окопи и

вът предизвика 
на неприятелските края на

Минахме доста. Сега вече при 
светлината на карбитиите лам- отколкото когато миньорът на

мери богата руда.
Горе в новия шахт.

пи от грамадните стени се пре
силваше рудата. Срещнахме 
първа група миньори. Те пад-

който
сега имаше само два метра ши
рочина работеха ртима миньо-ничаха над един шахт, слу-

стрто на 
където живеели сърби. Те счи
тали сърбите като главна преч
ка в своите планове за разшир 
яване на „жизненото си прос
транство“. Тогова за Сърбия на 
стъпи момента —■ да се победи 
или да се умре“.

Сърбите са имали пълно до
верие в своето военно и поли
тическо ръководство. В това се 
крие тайната на чудесните съби 
тия и победи, в 
боеве. Дълбоката вяра в побе
дата е давала сила на воините 
за невиждани напрежения.

Светът беше изненадан кога
то войската на малка Сърбия,

вой-

ПЕРСПЕКТИВИ, КОИТО 
РАДВАТ

Директорът на мината Жи- 
воин Джурович, млад и енерги 
чен мъж говори с голям опти
мизъм за тази мина. Той е на 
мнение, че тоя кра« не е доста
тъчно изучен и по всичко личи, 
че тук се сркиват големи олов
ни, цинкови и медни залежи. 
Затова мината ще се разширя
ва и увеличава производството. 
Така ще се създаде възмож
ност и за заемане на нови ра
ботници. Предимство 
нези от околните села. Те са 
наистина неквалифицирани, но 
това няма да пречи, защото за 
тях ще се организират семина
ри, което ще им позволи да по 
лучат квалификации.

Инак Джурович ни осведоми, 
че се работи върху това тук 
да се построи цех за груба пре 
работна на рудата.

невижданите

Работнически стол при мината

ри: Йован Неделкович, Асен
Алексадров и Спиро Давндович 
Лицата им отдаваха оптимизъм 
и сигурност. Само Спиро е по- 
стар миньор. Останалите два
ма са още неопитни, но вече 
свикнали с трудната миньорска 
професия.

— Трудно ли е? — питах.
— Само докато човек свикне.
— Никога не бих могъл да 

работя върху земята както 
тук — казва Спира.

Наистина, силни са тези ми
ньорски сърца, които се не стра 
хуват от нищо.

Трудно е за един ден да се 
види и забележи всичко за тях.
Навън дъждът не преставаше. 

На моменти пърскаше и град. 
Наблизо се чуваха тътнежи на 
гърмотевица.

В хубаво подредения ресто
рант е топло и приятно. Една 
смена миньори обедуваха. Ра
диото свиреше и тук вече гър- 
мотевицата се по-слабо чуваше.

Приятно и хубаво е и в ба
раките за квартируване. Те са 
уютни имат бани и са удобни 
за отдих. Крам тях е и амбу
латория, в която постоянно ра
боти младата медицинска сес
тра Вида. А пък всяка седмица 
и лекарите на здравния Дом от 
Босилеград посещават мината.

Вене Велинов

изморена в двогодишните 
ни, нанесе поражение на добре 
въоръжената Австро-унгарска- 
царска войска в пределте на 
планината

чайно затрупан от изпокръте- 
ни стени. Мифтари от Преше- 
во, Милан от Караманица, Пан 
чо от Куманово влагаха усилия 
да освободят отвора. Но недос- 
тигаше им опит. Когато се на
меси Добросав, който е майстор 
ръководител, работата тръгна.

Продължихме нататък. На е- 
дно место шумеше въздух. Из 
пукала търба.

— Добре, че открих. Това мо
же да бъде опасно, защото въ
тре в по-големите дълбочини 
недостига въздух — казва До
бривое и се наема да работи.
В тунела то» стар миньор се чу 
вствува както у дома. Времето и 
труда са му донели опит, който 
топ щедро ползва и предава на 
по-младите си колеги.

Никъде няма по-голя.мо дру
гарство и разбирателство отко- 
лкото в мината. Това личи на 
всяка крачка и положение. А 
то е още по-значително, защото 
тук работят и сърби, и българи, 
и шиптари, и македнци. Те зна 
ят, че само така ще се облек
чат миньорските трудности и 
ще си помогнат.

Навлизаме по-дълбоко. Тук 
вече рудата е по-гъста. И на 
двете страни от нас се отклон
яват други тунели. Те пресичат 
стените, а един от тях излиза 
на върха на „Бела вода“.

настъпле-

Цер през август 1914
година.

До нови сражения дойде на р. 
Колубара .през. есента на 1914 
година. Неприятелят бе напъл
но разгромен. Той очакваше по 
мощ отстрани. Немската армия 
нападна Сърбия през септемв
ри 1915. г. с помощта на българ 
ската и австо-унгарската вой-, 
ска. Давайки силна съпротива, 
сръбската войска се оттегляше

имат о-
ския

КАРАМАНИЦА — МИНЬОРС
КО СЕЛО

ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА
В момента в мината работят 

85 работници от по-близките 
села. Най-много ги има от Ка
раманица, където сега всяка къ 
ща има миньор. Те са дошли в 
мината като неквалифицирани, 
но сега много от тях са получи 
ли квалификации. Но не само 
това. Те са добри миньори и до
бре са заплатени. Наистина и 
началото им било много труд
но, докато свикнат с условията 
на работа. Сега те се чувст
вуват като стари и опитни ми
ньори. Те имат и едно голямо 
предимство: работят в мината, 
а живеят у дома си. Никога 
пораио те не са имали тези въз 
можности.

Защо бранковчани са недо
волни?

Бранковци е село, както много други в Босилеградско. Жи 
вее с подобни трудности, както и другите. Но има една пове
че. Тя не е нова. Съществува вече няколко години, но никой 
не се осмелява, или не иска да я разреши. За какво става 
въпрос?

Касае се за неотговорността или по-точно, за безделието 
на завеждащият местната канцелария и на учителя на четири 
класното училище в селото. Не става въпрос, че тези лица, 
които заемат, тези постове не могат да изпълняват професио
налните си задачи. Наистина завеждащият местната канцела
рия е неквлифициран, ио имайки предвид трудовия му стаж 
и. той може да провежда работа си.

Това положение е създадено вследствие постояпното пи- 
янствувапе на тези две лица. А то знае се — пиян ли е човек 
работите не му вървят. При тях това е хронична проява, ко
ято не им позволява да изпълняват и най-основните неща в 
работата си.

Че е така уверихме се тези дни когато посетихме село
то. Още .първите събеседници от Бранковци ни осведомиха, че 
училището работи по волята на учителя. По-точно то работи 
само тогава когато учителя е трезвен. Но понеже това рядко се 
случва става въпрос е дали то въобще работи. И наистина така 
и беше. В училището заварихме само двама, ученика.

На път за Тлъмино срещнахме .учителя, който беше в 
особено пияно състояние: Когато. го запитахме защо училище
то не работи тод отговри, че провежда по селата някакви „п°"

„че няма да има

НА 1.000 МЕТРА ДЪЛБОЧИНА

Опитният ход на водача ми 
вливаше сигурност. Бяхме вече 

' към края на тунела. После заи 
зкачвахме стълби високи над 
100 метра.

РАЗБИРАТЕЛСТВО ЗА ПРИ
МЕР

Влязох в дълбок тунел, кой
то пресича грамадните стени.

ПЕТКОВЧАНИ ПРОДЪЛЖА
ВАТ ДА ТЪРСЯТ УЧИЛИЩЕ

Църнощичките недоразуме
ния по въпроса за отркриване 
на училище в махала Петковци 
продължават,-

Тригодишното търсене на пет 
ковчани да получат училище и 
сега не е удовлетворено... Учили 
щето на „Две реки“ отново запо 
чна да работи с трима ученика. 
С това се повтаря миналогодиш 
ният случай: петковчани няма 
да изпращат децата в това учи 
лище и то отново ще се закрие. 
Те продължават упорито да тър 
сят своето право. Преди някоий 
ден, код знае по кой път, хо
рата от тази махала се отнесо
ха до председателя да общин
ската скупщина и другите от
говорни лица в общината. Нц 
с това отново се идва до „мърт 
ва точка“, защото въпросът не 
може да разрешат едно или две 
лица.

литически 
Еойпа"!

акции. и пояснява на хората,

Но тези негови „политически" акции не са от нова дата. 
Такива е провеждал и миналата година. За сметка на това п° 
ловни учебната година не с’ работил, нито е пък водил днев
ник. Накрая па годината косато родителите, дошли на изпит, 
той пък бил в пияно състояние и „наизуст" съобщавал успе
ха на децата. *

Сега обаче положението е още по-трудно, 
пък и децата не искат да отиват на училище. Те са търсили

Родителите

друг учител, но не им е изпратен.
Подобно е и със завеждащият местната канцелария. Ка

кто винаги така и тоя. ден. бе пиян. Срещу него в общината ПР”
тойстигат ежедневни жалби в- които хората, се оплакват, че 

постоянно пияиствува и, .не е в състояние да работи. Казват, 
че по някога било необходимо по цял ден да се чака за едно 
удостоверение. Все докато служещият не се изтрезни.

Тези случаи, коихо представляват тежки дисциплинарпи 
престпъления — остават ненаказани.

В. В.
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На иедагогически теми

ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА В СЕМЕЙСТВОТО
Известно е, че детето 

да като безпомощно

Г
се раж 

същество. 
За непродължителен период от 
време от несъзнателно, то ста
ва съзнателно

внимание и поощряване на доо 
рото.

Характерът
то. Семейният колектив за де- 
децата и стимулира у тях же
лания и упоритост при изпъл
нението на своите дейности. О- 
сьждането не трябва да води 
към понижаване на самочусг- 
вието у дедато.

Всяко неизпълнение на дей
ностите по режима от страна на 
децата трябва да се свърже с 
наказание. Наказанията мотат 
да бъдат: бележка на родители 
те с указание как да се постъп 
ва, лишаване от удоволствия — 
кино, тетър, концерт, екскур
зии и др. В нинакъв случа,ч о- 
баче не бива да се използува 
като мярка за наказание лиша 
ването от храна. Не бива и 
боят да се ползва като средство 
за наказание. Боят най-често 
довежда до най-голямо понижа 
ване на самочувствието у де
цата, до създаване на ненужен 
страх, до потискане и ограни
чаване творческите инициати

ва взаимните от
ношения между родителите и де 
цата е образец на чистата и сил 
на любов, основа за изгражда
нето на бъдещите хуманисти. 
Оптимизмът трябва да бъде ос 
новна

същество, с я- 
сно изразени отношения и раз
бирания за живота, семейство
то и обществото, с развитие 
хически дейности, с оформен 
психически живот и с оформе
но поведение. Този процес на 
развитие е твърде сложен.

Големият наследствен фонд, 
с който детето идва в живота, 
съвсем не предопределя него
вото развитие. Според Маркс и 
Енгелс

пси
линия в развитието на 

семейния колектив.
Целостта 

мейния колектив 
ва, когато

и единството на се-
се разруша- 

съществуваг свади 
между родителите. Безотговор
ното отношение на родителите 
ражда и безотговорно отноше
ние у децата и младежите към 
обществения живот. Разпусна
тостта

развитието на хората 
зависи от съвкупността на со-
циаликономическите 
на техния живот — разделение 
то на труда, кръга и характе
ра на дейностите им, обществе
ните отношения, обучението, 
образованието и възпитанието. 
Природните данни, с които идва 
детето, съставяват само общата 
основа, върху която то със сво 
ята дейност при дадени социал

условия на децата обикновено 
едва от прекомерното задоволя
ване на техните желания, кое
то ги кара към 
прояви, хулиганство и пр.

Загорски пгйсазкЛюбе Бабич
безотговорни

Основата за организиране е 
режимът в семейството, 
съблюдават дневния режим де 
цата се приучват към правил
но използване на времето, към 
организирано изпълнение на за 
дачите. По този на*ин у тях се 
възпитават най-важните каче-

Въз основа на член 72 и 73 от статута на издателство 
„Братство'' Съветът на трудовата общностКато

ви, активността, самостоятелно 
стта и др. Продължава конкурсани условия определя линията 

на своето развитие." При това 
мозъкът на - детето по своите 
биологични

Милан К. Величков

Събиране на 

шипков плод
данни има богати ства

съобразителност, енергичност, и 
воля да довеждат изпълнение
то на всяка задача докрай. Ре
жимът е правилна организация 
за рационално 

умствената, 
културната и 
дейности и на почивката на де 
цата в съотвествие с особено
стите на възрастта им. Основ
ните моменти на дневния ре
жим за възпитанието на деца
та в семейството са: а) сънят; 
б) утринната гимнастика; в) уче 
бните занаятия в училище; 1г) 
самостоятелната работа в къ
щи; д) прекарването на открит 
въздух; е) рационалното хра
нене; ж) извънкласните и извъ 
нучилищни занаятия; з) свобод 
ните занаятия; и трудовата дей 
ност и др. Измененията в ре
жима следва да стават последо 
вателно с изменението на въз
растта.

организираност, точноствъзможнисти за развитие в раз 
лични направления. Във връз
ка с това всяко семейство тряб 
ва да се оформи като органи
зиран, дееспособен, дисципли
ниран колектив, с определен 
режим и постоянно растяща взи 
скателност.

Семейният 
малката социална организация 
на обществото. В тази органи
зация пълномощници са роди-

за:
X. Ръководител служба общи работи на издателство. 

У еловия:
IИ тази година учениците от 

основното училище в Долна Нц 
вля започнаха да берат шип
ков плод, който все до 
миналата година им обезпеча
ваше доста средства за набав 
ка на учебни помагала, за по
мощ на бедните ученици и обез 
печаване на други училищни 
потреби.

През миналата година те наб 
раха 3.000 кг, но своя труд не 
могли да реализират. Без ог
лед на това и тази година те се 
заловили за същата работа. На 
дяват се, че чрез кооперацията 
ще продадат миналогодишната 
и тазгодишната беритба.

Такива акции „влезли в кръ 
вта” на учениците от това учи 
лище. Много са допринесли за

разпределение
физическата,

физкултурната
1. Икономически факултет.
2. Най-малко три години трудов опит в стопанските ор

ганизации или обществените служби.
3. Знание на български език.

на

колектив е най-
11

— Приетият капдидат се подлага на едномесечна пробпа 
работа,

— Работната заплата се определя според Правилника за 
лични доходи на издателството,

— Жилище няма обезпечено.

телите, които с определена от
говорност пред него. Родители
те са ръководители в семейство 
то. Бащата и майката са рав
ноправни и еднакво отговорни 
ръководители. В основата на 
семейния колектив

111
Конкуриращите лица трябва да представят лично или по 
поща:
1. Молба за участие в конкурса със задължителните 

такси,
2. Документи за образованието на кандидата,
3. Документи за трудовата практика предвидена в кон

курсните условия.

обществе
ния интерес трябва да бъде ръ 
ководещ принцип. 

Изпълнението на трудовите 
задачи, трябва да се разделят 
между членовете съобразно си 
лите и възраста им. При това 
самообслужването трябва да бъ 
де въведено за децата и възра- 

семейството като за- 
всеки

получаване на средства за учи 
лището. Да споменем само, че пр 
еди няколко години с парите, 
получени от тези акции — бе
ритба на шипки набавили на 
всички ученици и ученички ум 
иформи. От тогава всяка годи

IVВъв възпитанието на децата 
имат място убеждението, упра
жнението, примерът, одобрени
ето. Всяка положителна проя
ва трябва да се посочва и одо
брява от родителите. Одобрени
ето повишава самочуствието У на учениците, т.е. техните ро

дители, им набавял и престил
ки и ученически куртки.

Конкурсът с валиден 15 дни след обявяването му във в.стните в 
дължително условие за „Братство",
от тях.

В семейството трябва да се 
атмосфера на пълно 

съгласуваност, на

Молбите па кандидати, които не доставят всичкк търсе
ли документи ияма да се вземат предвид.

Кандидатите ще бъдат осведомени па време за резул-установи 
единство и 
уважение, внимание и доверие 

личността на детето, нетър 
лошите прояви и

още повече на семейните отно
шения е 
нравственото развитие на дете

татнте. Уопределящ момент за
М. Б.към 

пимост към

калта, а сам ходи из облаците ...
За такова нещо все се намира някой 

да ти го каже. Казаха и на баща 
Тон усети дълбочината на бодването и 
остави чука в скута си. Слънцето беше 
се наклонило на залез. От престилката 
на баща ми се вдигна златен пращец. 
Отвъд два дюкяна кънтеше наковалн
ята на Байрам ковача, воденичната ба
ра шумеше под отворения прозорец на 
нашия дюкян. Баща ми се ослушваше 
в тия шумове — от гордост се правеше, 
че нищо не са му казали.

— Хубав ден — сложи то« ръка вър 
ху обувката на коляното си. 
клапне двора под мен, Гейсиман е по
мел кръчмата и чака хора да лекуват 
мъка с ракия...

Гейсиман, препасан с бяла престил
ка, държеше метла и високото м> ко
калесто тяло изпълваше рамката на 
нашия прозорец.

Разговорът тръгна за едно, баща ми 
го прехвърли на друго и бърната нц 
Сизай, който бе приповторил чуждата 
обида, увисна. Но казаното беше каза
но и баща ми не можеше да го отмине 
с воденичната бара.

— Ти ми го каза, ти пусна в кръвта 
ми зехир — обърна се то« към Сизай. 
— Пък може човекът и да е прав...

Отскубването бцше чудесно.
Иторията като че се забрави, но ба

ща ми не беше от тия, които забравят. 
Почесваше се и ръката му оставаше на 
тила. Това значеше, че премисля кръч
марските приказки.

Веднъж влезе в дюкяна повеселял. 
Седна и сложи ръце на коленете си. О- 
чите му се смееха. Станало бе нещо.

Късно след обяд бях го мярнал, че 
седи с данъчния чиновник под една от 
пазарските лозници. Пиеха бира и го
вореха нещо наведени един към друг. 
Отначало помислих, че ми се е стори
ло и минах по-отблизо, Пръвчо данъч
ния и баща ми наистина пиеха бира и 
приказваха.

За такова нещо баща не се пита, но 
той не можа да премълчи. Срещнал да

нъчния и му се зарадвал:
— От пек езиците ни побеляха. Ела 

ми. Пръвчо, да гасим жегата си с бира.
Пръвчо си знаел и се стъписал, а 

баща ми го повел под ръка към сянка
та на лозиицата. Усещал Пръвчовия 
смут по вървежа му, злорадствувал. Ре
къл му, че има да черпи за неъо и тър
сел човек, който разбира от приказка. 
След това захванал да разплита исто
рията на Мустафаджика, който бил ра
тая си, задето любел дъщеря му. Някой 
бил уловил ръката на бея и му рекъл: 
„Дъщеря ти е за любене! Ти наказваш 

Вода младия човек, защото той има нещо, 
което ти и със злато не можеш да си 
купиш . . .“

Пръвчо слушал измислицата на ба
ща ми — слушал я успокоен, с наслаж- 
дение и не усещал накъде го тикат. Но 
по някое време се усетил.

Баща ми налял бира, сложил с ви-, 
лицата в устата му мезе и изпъшкал:

— За всичко е тъй! Нямаме си ед- 
но-друго и търсим да накажем тоя, кой
то го има ...

Смукнал от цигарата, загледан нас
трана, а устата на Пръвчо изсъхнаха.

— Стефане, ти помена майка ми.. • 
Татко го бутнал по рамото:
— Стареем, а майките ни още пла

чат за нас... Много кал по земята. 
Пръвчо-о, много тръни!..-. Виж какво 
небе се е отворило. И облаци шават. Да 
има как да се дигнем с тебе, да похо
дим по памука им и да погледаме отви
соко ...

цъфне, не ще върже .. .
Говореше извърнал глава настрана 

това думите ме кълвяха. Защото.
или

СТАНИСЛАВ СИВРИЕВ ДВА РАЗКАЗА
и от
уж беше му безразлично ще чуя ли 
няма да буя.

Кра» нас мина един от Каведжие- 
вите синове. Мулето му бе натоварено с 
избрани дъбови дърва — стегнат, май
сторски вързан товар, който баща ми 
погледна с дръпване на главата. Мулеш 

палдъми бяха нашарени с месин-

Сарафско око
сокак вървешеПред нас в тесния

едни съсед. Не вървеше, а тътреше но
зе. Не забелязах това, но долових у ба
ща си раздразнение. Докато се мъчех 
да открия причината, тон ме бутна с ла-

ките
гови пулове — там. където ремъците се 
кръстосваха, на кожена връвчица пъс
трееха мъниста.

Каведжийският син вървеше с из- 
някон поток гумени цървули.

кет:
— Виж му изядените токове!... Це- 

му живот тъй е нащърбен.
ме смях. Баща ми е

мити на
Власинките на изпраните му навуща, 

Вървеше подир мулето с ши
рока, твърда крачка 
пукаше от здраве.

__ Видя ли? — попита баща ми.
Продължаваше прекъснатия в на

шия сокак разговор...
В един необясним миг ми се мяриа- 

нозе. Едни стъпваха с усеща- 
се носеха върху нея,

лият
Подгъделичка 

обущар и очите му все са в чуждите 
нозе. Усети, но замълча. Едно „хм.. 
за несъвършенствата на човека той на
сочваше първо срещу мен. То бе нача 

— знаех, че го мъти, 
както си вървим.

светеха.
— тялото му сякаш

лото на разговор 
че ще го подхване.
Разкривените ни сенки пълзяха по не- 

В тихата утрин скърца-равния сокак, 
ше кладенец и изядените токове на съ
седа стържеха сухата земя.

Бяхме тръгнали да прекопаваме за
низа. Баща ми беше видял ка- 

като бахча и ме во-> 
бахча. Там, до го- 

имаше 
скалистия

ха много
не за земя, други 
н окато че не я докосваха. Някои вла
чеха отегчено и лениво съществувание, 

подхвърляха предизвикателство... 
Не бих и могъл да се досетя, че но- 

тежината на това, което

някоипусната 
менистото келеме
деше да го правим 
лия склон, под единствения дъб, 
извор. Щяхме да „навадим ~~ 
припек до изровената от пороите нива, 
да отбием извора в улея и водата, как
то казваше баща ми, щеше да направи 
своето. И вярвах, и не вярвах, а най- 
вероятното — да не съм се замисляли 

бахчите и какво би бил светът

зете ни поемат 
сме. Баща ми заставаше да се досетя. 
Той вече бе спечелил играта и търже
ствуваше.

— Човек се скрива с дума, но с вър- 
. Ако имаш сарафсконикога ..веж

око, гледай го как засяда земята...
Пътят се виеше между два плета. 

Баща ми се обърна и тръгнанататък, къ 
дето имаше една запустяла нива и тая 

трябваше да стане бахча.

Данъчният сложил ръката си вър
ху татковата:

— Ха сега да пием по една и от
защо са 
без бахчи.

Докато изкачвахме стръмнината 
Марин гроб, мълчахме. Не толкова от 
стръмнината, а защото се дебнехме.

Излязохме на равно, откъм усойни- 
полъх. Татко

на нива мене...
X X X X

ЗАХАР В КРЪВТА
Тъй е било винаги. Откраи време

Воденичната бара плакнеше с ти
хо плискане зида под прозореца. Сме
хът в очите на баща ми се стопи. Здра- 
чаваше се и гласът му се обади от тъм
ния ъгъл, където сваляше обущарската 
престилка:

— Цаката на тоя живот е да обръ
щаш злото на добро!

те долове вейна хладен 
спря да се огледа отвисоко. Уж гледа
ше, а премисляше това, което бе го чо
въркало из целия път.

— Нашата бахча ще стане. И пипер, 
и домати ще върже. Но тоя дето обува 
обущата си, без да ги погледне, ни ще

хората си правят зло.
Някои от данъчните чиновници бе- 

баща ми зла шега.ше си направил с 
Одумвали на чаша ракия тоя-оня и да
нъчният рекъл:

— Стефан кърпи обущата ни за
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измъкват пари от джобовете на суевер
ните хора.

един мъртвец не се е върнал назад. за 
да разкаже за оня свят. Всъщност 
ляди така наречени мъртъвци се 
нали назад и изчерпателно 
за задгробния свят. Че всеки 
вее след смъртта си днес това е 
казано обстоятелство. А понеже 
тът след смъртта продължава, съвсем 
логичен въпроса: КАК? Тази книга

НИШ
хи-1 л

20 IX 1068 Мъртвите не са мъртви вър-
разказалиСТР. 8 За два долара почти във всеки аме

рикански търговски магазин ще си купи 
те малък апарат за „предсказване на Оъ 
дещето". Това е кутийка със стъклено 
прозорче, която подсеща на калейдо
скоп. Начинът на употреба на апарата 
е съвсем прост: поставяте въпрос, раз
клащате апарата и погледнете в прозор 
чето. На екрана тогава ще се появи то 
зи или онзи надпис: „Сега не мога да 
предсказвам", а може да бьде и този: 
„Съсредоточете се и отново 
въпроса“.

В много западни .страни можете да 
използвате 
Достатъчно е само да се спуснат пари
те и в ръцете си ще имате лист хар
тия, па която ще бъдат написани всич
ки прикрити свойства на характера ви.

човек жи
До- 

ЖИ80-В Париж действуват 6.000 професи
онални магьосници, конто всекидневно 
дават около 50.000 консултации и 
раоотват 150 милиона франка годиш-

рманекмя вестник „Нюрнбергер пахри- 
хтен”. е

В Хамбург съществува и работи с 
пълна пара фирма, която произвежда 
150 разпи средства против магьосници 
и черни магии. С мълчаливото одобря
ване па властта, аптеките продават най 
-различни прахово от изсушени мишки, 
жаби и' т.н.

Една западногорманска фирма про
дава „чудесни свърдели" за 24 марки ч 
80 пфеиинга парчето. „Чудесната спи
рала", която уж помага при всички бо
лести, е обикновена жица, която стру
ва 12 пфеиинга. Там и днес излизат от 
печат доста шарлатански книги, които

за дава
ясни и изчерпателни сведения за живо 
та и дейността на умрелите 
ния свят . .. Вратата на света

по.
В цяла Франция общия доход 

шарлатаните, които забогатяват за смет 
ка на суверните хора възлиза на около 3 
милиарда нови франка. Това е 
по-голяма сума от онази, която се да
ва за научно-изследователска 
Френските вестници п списания, 
печатат реклами на „магьосници", кои
то по „достъпни“ цени предлагат свои
те „вълшебни’’ услуги. Ако искате да 
се снабдите с „хипероскоп". който най- 
точно ще погажда цифрите на лотарии 
ните билети, които ще бъдат изтегле
ни? Вземете, не се двоумете! Ето, пак 
по „разумна”- цена, извънредна „маши 
на, която ще раздвижи невидимите си
ли, които се подчиняват на желанията 
на човека". Позволете, да го опаковам? 
Находчивият магьосник 

- продава на дребно талисмани 
пронамерил стария индийски пророк в 
Бенерес”. Платете, моля! Самозваният 
професор Конаро ' продава 
„чието благотворно излъчване ще помо 
гне да осъществите мечтите и постиг
нете целта си”.

В това отношение, нещата не стоят 
както трябва си в други държави в За
падна Европа.
Германия е рай за шарлатани’’ '— бе 
написал неотдавна един швейцарски жу 
рналист. Няма смисъл да спорим с не
го. Вестниците в тая страна се шарене-

в задгроб- 
сега

широко отворена па всички. Сега знаем

на
с

много поставете какво ни чака .
Това не е откъс от дневникаработа. на ня

кой луд. Това е откъс от книгата „Как 
живеят
свят“. Написал я няков 
Шварц, който нарича себе си „доктор“. 
Книгата е печатана в Западна Герма
ния през 1954 година. Такива

често услугите на врач-автомат.
Записки отмъртвите. оня

Рудолфси

книги МО

НА ЗАПАДА ЦЪФТИ ИНДУСТРИЯТА 

5 НА „ЧЕРНАТА МАГИЯ“
жем да намерим и в много други стра
ни. В тях. предимно, се шири 
зъм (суеверие за възможно общуване с 
духовете чрез различни външни

спирити-

знаци
и посредничество на медиуми) — вяра, 
че душите на умрелите продължават 
да живеят и че е възмножно с тях да 
се общува. Жалаете ли да разговаряте 
с Александър Македонски? Заповядай
те! Или може би с Колумб? Моля! Дай 
те петдесет долара и ще видите Хри
стофор Колумб.

Хара-Дроглу
„които

талисмани

съдържат описания па вълшебни ре
цепти, които се употребявали още през 
XVI век.

В Западна Германия и сега могат да 
се намерят хора, които ядат талисмани. 
(Този начин па „лекуване" е бил особе
но разпространен през средния 
Мнимите лекари пишат цитат от библи 
ята ма обикновена хартия, която бол
ният след това гълта като лекарство. 
По същата причина се ядат и картини
те на светци. И всичко това става в дру 
гата половина на XX век!

В САЩ годишният „бюджет на фо- 
кусниците“ достига огромни суми. Пове
че от сто хиляди подсказвани и врачки

Същевремепо автоматът щс ви кажа, 
кое е вашето „щастливо“ число, камък 
или цвят.

В Швейцария няколко дръзки шар
латани са организирали така наречения 
„Космобиологически институт“. Негови
те реклами всекидневно се печатат на 
страниците на най-популярните вестни
ци и винаги започват с думите: „Изчи
сляваме вашия шапс в професионална
та ви дейност, финансовите сделки и 
любовта“.

В Холандия също шарлатани изда
ват месечно списание „Тяло и душа“.

„Не е вярно че мъртъвците са мър 
тви. Те са живи! Не е истина, че нито

„Федерална република В много западни страни съществу
ват разпространена мрежа спиритисти- 
чески дружества, които печатат и свои 
списания. Ог печат излизат по цели спя 
ритистически библиотеки. Особено са 
известни книгите: „Светът на духозете 
съществува“, „Пред заник слънце“, 
„След смъртта си ще живеете“ и др.

век).

ят от красноречиви доказателства.
Например, добре обзаведена врачка, 

известна под псевдонима Бухела, жи
вее недалече от Бон. „Към нея се об
ръщат, за да узнаят бъдещето си, мини 
стри, известни функционери на всички 

■ партии, магнати на индустрии и високи 
държавни чиновници” пише западноге (СЛЕДВА) -

портното предприятие от Пи 
рот увеличило цените от 4 на 
7 н. динара.

— Може ли така? —

НАШИ КУРСИВИ 

Без
СПОРТ

УБЕДИТЕЛНА ПОБЕДА 

В КРАЯ НА ИГРАТА
Сега водопроводните тръби 
пръснали и на чешмата няма 
вода.

— Дай, копераиия, вода. — 
бунтуват се селяните.

А как ли щяха Да реагират 
око соми бяха дове'ли водата?

запитали.
— Никой няма право до. се 

меси във вътрешните рабо
ти на трудовата организация. 
Работата за увеличаване на 
пените е тяхна работа.

Вътрешна работа на ерга 
низацията е и да намалява 
иените, но те не използват то 
ва право.

Работниците в ,,Циле" се 
хранят в ,,Балкан”. Готвачи
те в „Балкан” готвят храна 
и ад работниците в „Свобо- 
бода” и ,,Градня”. Готвят хо САМО УВЕЛИЧАВАТ ЦЕ 

НИТЕ»Дсен Боанпнсм (Димитровград) - «Шелезничарк 

(Брестовац) 4:0, полувреме 1:0
рата, ;:с нямат много щастие. 
Работниците в ,,Циле” неот
давна не искали да поглед
нат яденето. Не могли 
ядат, било съвсем безвкусно.

Това много пъти се 
варя, казват работниците.

За „Балкан” като че 
тази забележка не е от зна-

На заседанието от Г. Кри
водол казаха че автотранс-

даЗа хубавата игра допринесе 
и слънчевото време, 350-те зри 
тели, които бодреха своите иг
рачи и коректното водене на 
срещата от страна на съдията 
инж Йован Митич от Ниш, ко3 I 
йто тврде ласкаво бе оценен от 
делегатите.

Димитровградчани играха в 
състав: Ставроз, Христов, Пей
чев, Ганчев, Алсксов, Кръстев,
П. Алексов, Петров, Матеев и 
Гюров.

А „Железничар": Милошевич, 
Перич, Младенович, Чнрич, Ста 
ноевич, Миленкович, Митич, 
Йованович, Стоилкович, Здрав 
кович и Митрович.

Футболистите на „Асен Бал 
кански“ от Димитровград на 
свод терен спечелиха убедител 
на победа —-сразиха отбора 
на „Железничар“ от Брестовац 
с 4:1 Веднага обаче трябва да 
кажем, че противникът не бе 
ше слаб, а напротив 
жилава съпротива и бе почти 
равноправен партньор все до 
пред края на срещата, когато 
димитровградчани отбелязха и 
четвъртия гол. Може би поот
делно трябва да изтъкнем го
лът на Пейчев, който в 86-тата 
минута от около 20 метра с пре 
цизен удар намери горния де
сен ъгъл на противниковите 
врата. Всъщност това бе и по 
следният гол на срещата.

Голове за „А Балкански“ от
белягаха: Петров (44 м. и 56 м.), 
Алексов (86 м.) и Пейчев (86 м.)

тра и снаха
ЛИЛЯНА ДИМИТРОВАпов~
работничка в комбинат за гу
мени изделия „Димитровград" 

По повод на тази скръбна 
случка изразяваме своята то
пла благодарност към венчки 
роднини, приятели и позна
ти за изразеното съболезнова 
ние и па всички, ко!гго из
пратиха кашата мила Лиля
на дс нейното вечно жилище.

Топло благодарим на про
фсъюзната организация ог 
Комбината, на нейните дру
гарки и колектива от Общин 
ското събрание, които съчу- 
ствуваха в кашата болка и 
полеллгха венци на гроба й. 
Благодарни: съпруг Алек
сандър, дъщеря Биляна, ба
ща Рашко, майка Евгения, 
сестра Любпнка и брат Божа.

ли

200чение. Дневно готвят по 
порции за работнците в „Ци 
ле”. Толкова безвкусни яде-

оказа

210нета, които струват по 
стари динара порцията, 
колко ли ще струва една пор 
ция вкусно ядене?

А

ВИНОВНИ СА ВОДОПРО 
ВОДНИТЕ ТРЪБИ

Някога хора от Сенокос би 
ли против това кооперация
та да доведе вода в селото 
чрез водопроводни тръби.

На 2 септември 1968 година 
завинаги ни напусна скъпата 
съпруга, майка, дъщеря, сес-С. Маиов

"ШМШ&ш ПАНИКАБРАТСТВО
българската 
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