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Подготовки за изборите в ССРН
Тези дни Изпълнителния от

бор на Общинската конферен
ция на ССРН в Сурдулица раз 
гледа програмата за подготов
ките на изборите в организа
циите на Социалистическия съ 
гоз и програмата за чествуване 
на 25-годишнината от Второто 
заседание на АВНОЮ и учре
дяването на АСНОС.

Във връзка с изборите, Из
пълнителният отбор взе реше
ние, до края на месец декем
ври да се произведат в мест
ните и първичните организа
ции, а избирането на половина 
та делегати за общинската ко 
нференция и учредяването на 
същата, допълнително да 
утвърди на съвещание с пред

седателите на местните органи 
зации.

Чествуването на 25-годишни
ната от Второто заседание на 
АВНОЮ и учредяването на 
АСНОС, в Сурдулишка общи
на ще бъде отбелязано с тър
жествени заседания на Общин 
ската скупщина и обществено- 
политическите организации, из 
трудовите колективи — с тър
жествени сесии на работниче
ските съвети и колективите. 
Тържествени събрания ще се 
състоят и в селските трудови 
и училищни колективи, както 
и в организациите на Социали 
етическия съюз.

Беседа с делегатите за VI конгрес на СКС

ЩЕ РАЗИСКВАМ ПО 

ЗА НЕРАЗВИТИТЕ
ВЪПРОСА 

РАЙОНИ
Шестият конгрес на 

на комунистите в Сърбия за
почна с работа. И комунистите, 
и трудещите се, взеха дейно 
участие в подготовките на то 
ва важно събрание. Очаквани 
ята от конгреса са големи

Трябва да се решава за 
насочването на по-нататъшно
то развитие на републиката, ка 
то се изхожда от постигнатите 
резултати.
Затуй на делегата на Общинс 
ката конференция в Димитров 
град, Димитър Манов, зададох 
ме следния въпрос:

„Навярно, възнамерявате, да 
вземете думата. Ако се решите 
за това, за какво ще разисква 
те и защо именно сте избрали 
тази тема?

Делегатът отговори готов:
„Ще разисквам за стопански 

изостаналите краища. Действи 
телно, и в тези райони, в досе 
гашното развитие са постигна
ти крупни успехи. Това показ 
ва годишния размер на стопан 
ски ръст през последните годи 
ни. Той бе по-голям в стопан
ски изостаналите краища в сра 
внение с' ония във федераци-1 
ята и републиката. Без оглед 
на това, тяхното стопанство о- 
баче, значително изостава зад

Съюза средното равнище въд федера 
цията и републиката.

Тази тема избрах, затуй, че 
нашият край е стопански 
станал

сеизо ,М. Б.а всекидневно съм 
допир с последствията на тази 
изостаналост. Затуй ще 
че изостаналите краища не мо 
гат да се развиват по-нататък, 
все докато не се разрешат' ня
кои общи проблеми за всички. 
Твърде важно е в настоящия 
момент .да се намерят мерила, 
които да насърчават по-бързо 
то развитие на инфраструкту
рата. Когато говоря това, имам 
предвид факта, който никога 
не трябва да забравим, 
планинските райони живее зна 
чителна част

в

кажа. Симеон Захариев кандидат за 

постоянния състав на конферен
цията на СК в Сърбия

Секретарят на Общинския 
комитет на СКС в Босилеград 
Симеон ЗАХАРИЕВ след обши 
рни разисквания, проведени по 
повод излъчването на канди
дати за ръководствата на СКС, 
които ще бъдат избрани па 
Шестия конгрес е предложен 
за член на постоянния състав

на конференцията на СК в 
Сърбия.

Симеон Захариев е роден 
1929 година. Завършил е сред 
но икономическо училище. 

Член е на Съюза па комуни
стите от 1948 година. Досега пе 
е избиран в органите па СКС 
И сюк.

че в

селскостопанско 
население, и че главно от тези 
райони населението мигрира в 
градовете и създава днес про
блеми на незаетост, макар че 
тя на места е привидна, но все 
пак е незаетост.

Ако нешата съблюдаваме в 
духа на нащата стопанска по
литика, тогава заставянето на 
миграцията от селото в града 
не е вече само общински про
блем, но и на цялата обществе 
но-политическа общност.

Димитър Манов

статъчно средства за построя
ването на твърде скъпи дале
копроводи, дори нито за 10—15 
години. Скъпа е и мрежата а 
ниско напрежение, понеже се-, 
лата, главно
на'-широк планински район. А 
прокрай това, и твърде малки.
Затуй, че това с« бедни сели-* 
ща, ще предложа да се оси
гурят средства за заеми и кре 
дити, от които възможно най- 
бързо да се пристъпи към еле 
ктрификация на селата и пое-* 
трояване на пътища, 
че е нужно, с проблемите на 
селото да се позанимае и Ше
стия конгрес на Съюзаяа кому 
нистите в Сърбия.
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ДИМИТРОВГРАД

Тържества по повод юбилея на 

АВНОЮ и АСНОСса разхвърляни

Дните пред Деня на Репуб
ликата в Димитровград и дру 
гите селища на общината ще 
минат под знака на тържестве 
но чествуване 25-годишнината 
на АВНОЮ.

В районните центрове учени 
ците от основните училища ще 
организират за населението ве 
черинки с подходяща за тър-

Нашата община носи печата 
на неразвитост. Нейното стопа

жеството програма, а в града 
ще се организират редица спе 
ктакли, за които вече съобщи 
хме.нство не може да осигури до-

Общинската скупщина на 27 
ноември ще проведе тържес
твена сесия, на която ще се до 
кладва за значението на юби
лея.

КОНГРЕСЪТ Е ВЕЛИКО УЧИЛИЩЕ Считам,

Вторият делегат на Шестия 
конгрес от Димитровград, по
дофицерът Делета Ивович, е 
въодушевен, понеже не се на
дявал да застъпва своите дру
гари на У1-тия конгрес на 
СКС. Въодушевението е смесе 
но с гордост. „Имам честта да 
бъда делегат на Конгреса — 
каза той. Не зарад това, че не 
можал да следи работата на 
есички конгреси. Член е на 
Съюза на комунистите от 1968

ми, които конгресът обсъжда, 
за да мога след това на дру
гарите си по-добре да обясня 
наученото”.

В реорганизирания Съюз на 
комунистите такава широта на 
възгледи и разбиране на проб
лемите на нашата действител
ност от него .армееца, е още 
по-необходима, защото той ак
тивно работи в местната орга
низация, където живее. По-ра- 
но не беше така.

„По-рано работата в Съюза 
на комунистите в Армията се 
развиваше в рамките на вое
нните работи.. Сега пък, кому
нистите в Армията получават 
най-широка основа за идейно- 
политическа работа. Защото Съ 
юзът на комунистите и в' Ар
мията и в организациите, из
хождайки от една политическа 
платформа в реорганизацията 
получи нови форми, чрез кои
то се обединява. Мисля, че то
ва обединяване в действител
ност е продължение на тра
дициите, създадени в НОВ, а 
в съвременните условия полу
чи нови, 
размери, съдържащи се в иде
йно-политическа борба за раз
витие на самоуправителния де 
мократически социализъм”.

„Бих казал, продължи Деле
та, че ние, комунистите в гра
ничните области и части и се
лища се намерихме в положе
ние съвместно да разрешаваме 
проблемите на селищата, да се 
борим за идейно-политическо 
издигане, специално на млади
те, да работим на културното и 
просветното поле. Значи, зада
чите не са прости.

м. н.

много по-отговорни

Делета Ивович

година. Неизвестно е за него 
само как преживява тези ве
лики моменти.

„За мене конгресът ще бъде 
училище”, казва Ивович. Мно
го ще науча, а това ми дава 
подтик още повече • да работя 
върху собственото идеологиче
ско-политическо издигане. Ще 
настоя колкото се може по-до- 
бре да схвана всички пробле-

Конгресът на СКС е в течение. Един четиригодишен период на социалистическото строител 
ство в републиката ще бъде разгледан обстойно, за да се определят следващите 
към възхода.
Резултатите са богати: В сравнение с 1964 промишленото производство с нараснало с 10,4°/», 
земеделското с 14°/о, личните доходи с 26°/о. В СР Сърбия сога се издават 35 мил. книги, 
има 1,2 мил. радиоапарата, към половин милион телевизора. Това говори, че усилията са 
дали резултати и че следващите задачи ще бъдат изпълнени.
На снимката — една от халите на „Бор” (СРС)

стъпки

М. В.



Международна сценаКАЗАНО Е МИНАЛАТА СЕДМИЦА Необвързаност без дилеми,.СР Македония в състава на СФРЮ е значителен фактор 

на мира и сътрудничеството между народите, специално
между балканските“

Има много изгледи в нача
лото на идната година да се 

серия предварителни

пето на сила в международния 
живот.

Трябва да се надделеят на
стоящите трудности, които без 
съмнение, са последствие от кон 
фронтирането на интересите на 
великите сили в отделни части 
на света, както в Близкия из
ток, Югоизточна Азия, дори и 
Европа. Великите сили се стре 
мят с прилагането на сила 
осъществят собствените си ин
тереси в съвременния свят. Та 
кива стремежи намират отпор 
не само сред необвързаните но 
и от всички други страни, кои 
то се борят да запазят своята 
независимост и суверенитет.

Политиката на активна коег 
и необвързване

състоят
срещи на необвързаните стра- 

столицата на Етиопия — 
Адис Абеба. В течение на тази
ни в

ждат, че съвременна Македо
ния е оставила далече зад се
бе си миналите времена. СР 
Македония, в състава на 
СФРЮ, е станала значителен 
фактор на мира и сътрудиичес 
твото между народите, специ
ално между балканските наро
ди. Гледането на Македония 
през призмата на 19 век, през 
очилата на великите сили. през 
сан-стефанските времена са 
същевременно и трагични, и 
смешни, и опасни. Положител 
по е, че народите, специално 
младите поколения са все по- 
малко готови да се подчинят 
на привиденията ог миналото”.

'Из приветствието иа В. Влахо 
пич до V конгрес па СК иа Ма 
кедоиия)

В началото на тази седмица 
в Скопие се състоя Петият кон 
грес на Съюза на комунистите 
в Македония. В тридневно за 
седаване конгресът даде преце 
нка за досегашното стопанско 
и обществено развитие на СР 
Македония и определи задачи 
те за бъдещия период. Конгре 
сът на СКМ е първият репуб 
ликански конгрес, след който 
до края на годината ще се 
проведат конгресите на СК в 
другите републики на СФРЮ. 
След това ще се състои Деве
тият конгрес на СЮК. За пър 
ви път в практиката иа СК 
републиканските конгреси се 
провеждат преди съюзния.

На конгреса присъствуваха: 
делегация на ЦК на СЮК на
чело с Велко Влаховнч. деле
гации на централните републи 
кански комитети и на покра- 
йнинските комитети на СК на 
Войводина и Косово и Мето- 
хня.

В приветственото слово Вел
ко Влахович каза между дру
гото:

,.Днес, четвърт столетие от 
как са сложени основите на ма 
кедонската държавност, в це
лия си ръст изпъква огромна
та роля на македонските кому 
нисти за утвърждаването на 
македонския народ като съв
ременна нация, за поемане на 
своята част от отговорността 
за съдбата на социализма в 
Югославия, за даване на свой 
принос в укрепване на равно
правието и братството и единс
твото между нашите народи в 
условията „на борбата за по
нататъшно утвърждаване на 
самоуправлението”.
„ .. . За съюза на комунистите 
е неприемливо да се прикри
ват пропуските, трудностите и 
противоречията или да се оста 
ва само върху тяхното устано
вяване, анализ и разясняване. 
Един от въпросите, които са в 
центъра на вашето внимание е 
развитието на слабо развитите 
републики и райони.

Предстоящите задачи опре
деляме в условията на влоше

на международна обстановка и 
на възобновяването натиска и 
кампанията на ръководството 
на Съветския съюз и иа някои 
други страни от Варшавския 
договор срещу социалистичес
ка Югославия”.

....... Политиката, която се
обръща към бъдещето ма соци 
ализма не може да не влиза в 
конфликт с политиката, която 
се обръща към миналото. Ед
на от характеристиките на кам 
панията, която от съседна Бъл 
гария се води против Македо
ния и социалистическа Югос
лавия личи и от факта, че но 
емтелите па кампанията не ви

есен Югославия на няколко 
пъти потвърди готовността си 
да подкрепи усилията, 
в това направление прави ети 
опското правителство.

Говорейки тези дни за под
готовките на нова среща на не 
обвързаните, етопския суве
рен Хайле Селасие казал: „Об 
щите интереси ни подтикват 
към устройване на нова конфе 
ренция. Ние сме уверени, че йа 
шите усилия и иастояния в тази 
насока ще бъдат от голяма пол 
за за всички миролюбиви на
ции в света. Политиката на не 
обвързване е най-ефикасният 
път към мира!” Няколко сед
мици по-късно, по време на 
срещата си с президента Тито 
на Бриони, етиопският суверен 
заявил: „Необвързаните стра
ни представляват съвестта на 
човечеството. Чрез политиката 
на необвързване трябва да се 
разчленят принципите; които 
вече са приети в миналото, ка 
кто от малките, така и от вели 
ките държави”.

Няколко седмици ни делят 
от първия договор на „третия 
свят”, който ще се състои в 
Адис Абеба, на равнището на 
посланици. Мнозина си зада
ват въпрос: какво ще донесе та 
зи среща? Преди всичко, в 
Адис Абеба ще се съберат уча 
стниците в конференцията, със 
тояла се през 1964 година в 
Кайро. Този форум трябва • 
след това да уточни датата и 
мястото на новата „среща на 
най-високо равнище”, както и 
евентуалната листа на всички 
бъдещи участници. Но най-важ 
ното е, без . съмнение,. да се 
утвърди обща платформа за 
всички участници в борбата за 
мир и по-добри международни 
отношения. Може би преди гла 
вната среща на шефовете на

които

да

зистенция 
познава граници: тазгодишното 
заседание на генералната скуп 
щина на ООН, както и заседа 
нието на страните, които 
притежават ядрено оръжие 
Женева, по-силно от когато и 
да било досега, допринесоха да 
се свали воала на така нарече 
мата здравина на лагерните об 
щности. Малките страни, 
оглед на принадлежност 
лагери или към политика 
необързаност — изтъкнаха бли 
зкостта на своите становища и 
интереси по въпроса за опазва

не
■ *

не„Отношенията между Югославия и 

България са от голямо значение“
в

без(Кръстс Цървенковски в уводното изложение пред Конгреса 
па СКМ)

В изказването за отношени
ята на Балканите Цървенков- 
ски изтъкна, че в развитието 
на взаимното доверие примера 
трябва да дадат социалистичес 
ките страни. В този смисъл от 
ношенията между Югославия 
и България са имали и имат 
огромно значение.

„Всичко правехме за подоб
ряването на тези отношения.
Подкрепяхме всички полезни и 
прогресивни, и интернациона- 
листически стъпки, които пон 
якога се правеха от тяхна ст 
рана, особено по времето на Ге 
орги Димитров, и се издигахме 
над всичко, което от страна на 
официалната българска полити 
ка се предприемаше към Маке 
дония.

Но почти през целия по-къ
сен период, а особено последна 
та година ние сме изправени 
пред една необуздана антиюго 
славска и антимакедонска, по 
чти всекидневна, националисти 
ческа кампания. Най-напред 
тя се изразява в отричането 
на македонската национална 
обособеност, в присвояването 
на цялата ни минала и съвре 
менна борческа и културна ис

към
на

тория, в безогледното и агре
сивно изтъкване на уж бъл
гарския характер на Македо
ния, в жестоката асимилатор- 
ска политика към македонците 
в Пиранска Македония, в вели 
чаенето на аспираторските ст
ремежи както в периода на ве 
ликобългарската политика на 
българската буржоазия към 
Македония и пр.

За нашето съществуване и 
обществен живот е съвсем без 
значение дали някой в Бълга
рия ни признава или не приз 
нава. Обаче за отношенията ни 
със съседна България такова 
или инакво отношение към то 
зи проблем е безсъмнено от ре 
шаващо значение“.

„ . .. През димитровския пе
риод се
на македонците в 
т.е. в Пиринска Македония за 
свободен национален живот. 
Ние изтъкваме, че на македон
ците в Пиринска Македония 
трябва да се дадат национални 
права, защото това ще означа
ва потвърждение на последова 
телния и единствено правилен 
ленински принцип в областта 

на националната политика“.

нето на световния мир и основ 
ните характерни черти на соб 
ствената независимост и суве
ренитет.

Събитията около Чехослова
кия действуваха върху актив
ността на необвързаните стра
ни както и върху всички дру 
ги интеграции ог политически 
или икономически характер. 
Не става обаче дума само за 
интеграция на 
страни
рудничество между страните, 
които се борят за укрепва
не на световния мир. Значи, 
необвързаността е широка плат 
форма на обща дейност за един 
по-хубав свят, в който няма да 
има политика на сила и под- 
чиняване на други народи. Тук 
именно е и истинския смисъл

необвързаните 
но за процес на сът

уважаваше правото 
България,

държавите ще се проведат две 
или три предварителни сре
щи . Това не е важно. Важна 
е целта: да се осуети прилага

на настоящите усилия, 
водят към нова конференция 
на необвързаните и други ми 
ролюбиви страни в света.

които

На заседанието бе избран нов пре
зидиум на АВНОЮ. За председател бе 
избран д-р Иван Рибар, а за подпред
седатели Моша Пияде, Антун Аугустин 
чич, йосип Рус, Марко Вуячич и Ди
митър Влахов. За председател на На
ционалния комитет бе избран другаря 
Тито, а за подпредседател Едвард Кар- 
дел.

ТОСТОВЕ В МИНЬОРСКИЯ ШАХТ25 ГОДИНИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА АВНОЮ

РАЖДАНЕТО НА РЕПУБЛИКАТА По течението на Плитвишките водо 
пади се издига бърдо, богато на карби
дна руда. Карбидът е необходим за вой 
ната, защото във военната промишле
ност той служи за производство на ек
сплозив. Една германска фирма още 
преди това построила фабрика крад то
ва бърдо, в която се преработвала кар
бидната руда. Край самата фабрика, в 
бърдото бил прокаран тунел. В него, 
след като Върховния щаб след Петата 
офанзива се настанил в Яйце, прекарал 
много дни Тито, работейки на спокой
ствие.

4)

ТитоДелегатите често прекъсваха 
с възклицания, но в един момент, ко
гато Тито каза, че югославските народи 
трябваше да дадат много жертви за да 
уверят световното обществено 
че те проливат кръв за свобода, а не 
предателите, чиито главатари седят в

ва Югославия като цяло и да се осно
ве Национален комитет на освобожде
нието на Югославия като орган с всич
ки качества на народно правителство. 
Чрез него АВНОЮ да упражнява сво
ята изпълнителна функция;

предателското 
„правителство” в бягство да се отнемат 
всички права на законно правителство 
на’ Югославия, а специално правото да 
представлява народите на 
където и да било и пред когото и 
било;

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖИ ДО 
ЗОРИ

мнение, В 5 часа сутринта, заседанието при 
ключи с работа. Заседателите, гостите, 
местното население, войниците и офице 
рите започнаха да се разотиват от сгра 
дата на Културни дом. Отиваха по до
мовете, в които бяха настанени, за да 
прекарат остатъка от нощта, да дрем
нат малко. Но мнозина от тях 
не заспаха. От вълнение, от чувство на 
възторг и щастие, не можеха да заспят

югославскона
съюзническите страни, въодушевление
то бурно избухна.

След отчета на Тито, на трибуната 
се редуваха дискутанти от всички' по
крайнини,
професии и убеждения. Говориха пред 
ставители на някогашния

В последния ноемврийски ден на 
1943 година, след провъзгласяването му 
за маршал, Тито устройвал на заседа
телите тържествен обед. Обедът, есте
ствено, бил скромен, военен, но все пак, 
намерило се нещо, за да се наздрави 
на дните, които идват.

Една партизанска част ден-два в на 
вечерието на заседанието запленила ка 
мион с бира и го изпратила на заседа
ващите в Яйце.

Бира се пиела в чест на по-щастли
во бъдеще. Тостът дигнал маршал 
Тито.

Югославия
хора различни по години, да

политически — да се ревизират всички междуна
живот в страната и хора, които изне
соха на плещите си огромното 
на тригодишната борба с окупатора. Го 
пориха представители на страна, която 
жестоко се бори за свобода. В разисква 
нията доминираше едно велико жела
ние: да се изгони окупатора, да бъдат 
сразени домашните предатели и да се 
създаде съвсем нова Югославия, осво
бодена от социален и национален гнет, 
родина на равноправни братски наро-

договори и дългове в чужбина,родни
които в името на Югославия е склю
чило избягалото „правителство” и то за

в зората на този исторически ноември
йски ден.

Заседателите
бреме

посрещнаха 
живо преразказвайки всичко онова, ко 
ето стана през изтеклата нощ. Отново 
съживяваха заседанието, обсъждаха ре

зората
рад отказването им или зарад повтор
но сключване, т.е., потвърждаване, ка
кто и да не се признават междунаро
дните договори и дългове, които евен
туално занапред би сключвало такана- 
реченото „правителство” в бягство;

— Югославия да се изгради върху 
демократичния, федеративен 
като държавна общност на равноправ
ни народи.

Така също бяха взети решения за

шенията, тяхното значение за бъдеще
то развитие на освободителната борба 
и нейното пълно признаване от съюзни 
ците.

— Зная — казал тогава той — че 
сте вложили големи усилия за да се 
пробиете през неприятелските редове. 
Това е било твърде тежко, но нашите 
бойци могат да направят всичко и за

път.
ди. принцип Сутринта на 30 ноември, трябваше 

малко да се докарат за тържествения 
обед, който 
в тунела на карбидната фабрика. Този 
тунел, откакто партизаните за втори 
път бяха в Яйце, като че бе направен 
за опокойна работа, защото фашистки
те самолети внасяха тревога, надлитай 
ки града.

ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА АВНОЮ тях няма препятствия по техния 
Историята ни е определила да подне
сем големи трудности, да дадем големи 
жертви, за да могат подрастващите по-

На края бе приета Декларация на 
Второто заседание на АВНОЮ. В Дек
ларацията се съдържаха и следните ре 

' щения:

трябваше да се устрои

отдаване на признателност на Народо- 
освободителната войска, за установява
нето на Званието Маршал на Югосла
вия и на Народоосвободителната 
ска.

коления да живеят по-щастливо.
Вдигайки чащата, марщал Тито ка-

АВНОЮ
— АВНОЮ да се учреди като вър- 

изпълнителнд 
тяло в Югославия, върховно предста
вителство на суверени народи и държа

зал, че третото заседание на 
ще се състои в нашия Белград.

ховно законодателно и
вой-

(СЛЕДВА)
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САМОУПРАВЛЕНИЕТО НА ПРАКТИКА V V
ПРЕД РЕФЕРЕНДУМ ВЪВ „ФАБРАД”

СГОВОРНА ДРУЖИНА ПЛАНИНА ПОВДИГА“ ,ДА“ ИЛИ ,,НЬ“ ЗА САИОУПРА- 

ВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ
п

Не напразно взехме тази 
родна пословица за 
Защото всеизвестно е, че наро 
дните пословици с малко 
ми — казват много. А ние име
нно това искахме: с малко ду- 

. ми да кажем за богатата 
управителна дейност на 
тива на димитровградската ги
мназия. Защото тоя

на- 
заглавие.

телският съвет, 
вите на специалистите 
лни предмети полагат 
мум усилия

както и акти- 
по отде- 

макси-

ници бяха ушити униформи. И 
не само за тях, но и за препо
давателите, докато работят 
училището. Някои по-заможни 
родители проявили и неразби
рателство към тази мярка на 
училището, но тук 
решителна съпротива на по-го 
лям брой родители и, разбира 
се, учителите. Униформата из
ключва възможността за съз
даване на комплекси у някои 
ученици.

Съюзът на комунистите пред
ложиха след това работниче
ският съвет да преизпита ста
новището си. Забележките бя
ха приети и съветът отново го 
прие. След туй, службите в 
предприятието на съвета, 
гато бил приет, не присъству- 
вали две трети от членовете, 
както е предвидено със стату
та на трудовата организация.

Именно, ръководителя на об 
щата служба си направил смет 
ка, че за това болшипетво лип 
свала една трета от един чо
век. Не останало нищо друго 
освен да се повтори церемония 
та с приемането на правилни
ка. Сега е ясно защо шефът 
тъй много се застъпвал за за
конност. Именно, когато „неза 
конният” правилник бил на 
приемане, той бил в отпуск и 
според приетия правилник е 
трябвало да има лични дохо
ди със 100 нови динара по-ма
лко. Сега, след приемането на 
правилника в съгласие със за
кона, шефът си е възвърнал 
тия 100 динара.

Интереспо е да се отбележи 
и това, че председателят на уп 
равителния отбор, след като 
същия отбор приел правилни
ка, предлагал изменения, въ
преки, че веднъж се съгласил 
с правилника. Ето защо Ве
лев изтъкна, че органите на 
самоуправлението не са били 
в състояние да приемат пра
вилника и предложил да бъ
дат отзовани. Също така, да 
кажем, че това предложение 
станало под точка разни. М. Б.

На събрание па колектива 
във „Фабрад” Гергин Велев, ра 
ботник в техническата служ
ба, предложил да се отзоват ра 
ботническият съвет и управи
телният отбор в предприятие
то. Искането си, той подкре
пил с това, че тези самоупра- 
вителпи органи не били в съ
стояние да създадат нормални 
условия за приемане на приви 
лника за лични доходи. Колек 
тивът приел предложението на 
Велев. А тези дни работниче
ският съвет обяви референдум, 
въз основа на който на 12 де
кември работниците във „Фаб
рад” ще се изкажат дали са 
„за" или „против” отзоваване
то на самоуправителните орга
ни в предприятието.

Правилникът обаче може да 
бъде само повод, но не и при
чината за това производители
те да решават по такъв начин. 
Именно, изглежда, че самоул- 
равителната практика във 

„Фабрад” не е изпълнила оча
кванията.

Работата върху правилника 
за разпределение на лични до 
ходи показва до известна сте- 
пеп това. Още през юни започ 
чнаха да работят върху него. 
По-късно, дойдоха и първите 
специалисти и се наложи пра
вилникът да се приспособи 
към новите условия. Бе изгот
вен проект и пуснат на публич 
но обсъждане. След разисква
нията, различните предложения 
и допълнения, правилникът бе 
приет. Профорганизацията и

вДУ- ■Да подобрят обу
чението като цяло. Ако 
чим,
1965/66

посо-
4е в края. на учебната 
година 7,66 от ученици-само

колек срещналите са били 
та 1967/68 —

ко-отлични, а минала- 
8,29 на сто, то 

ясно се виждат успехите. При 
ложим ли

колектив 
няколко години назад бележи 
извънредни уопеси не само в 
учебно-възпитателната работа, 
но и в самоуправителната пра
ктика.

същото за добрите 
например ще забележим,
23,75 той

че от
се увеличи на 30,78

процента и пр.
Осъвременяването на обуче

нието и занапред е задача бр. 1. 
В тази

СТРОГИ НАКАЗАНИЯ СРЕ
ЩУ ЛОШИТЕ ПРОЯВИ

Основно е, че нито един 
прос, който се наемат

въ- 
Да ре

шават не остава частично ре- 
шен. Девизът на тоя малък ко 
лектив е: „Или всичко — или 
нищо”. И обикновено

насока предстои склю
чване на договор с Културния 
център в Белград за доставка 

под наем, тъй 
като училището има 16 ми
лиметров кинопрожектор, как
то и създаване на

Трябва да кажем и това, че 
към лошите прояви на учени
ците още в самото начало се 
предприемат строги наказател
ни мерки. Има явления на кар 
тоиграене, пиянствуване, игра- 
ене на хазардни игри и пр., и 
то, сред учениците от първи и 
втори клас. Всички са решени 
ако се наложи да се прилагат 
и строги наказания, но тези 
явления още в самото начало 
да се изкоренят, защото може 
да заемат нежелателни разме
ри. Тук обаче не срещат под
крепа от страни, дори и от о- 
ния, чиято е длъжност да на
казват това по силата на зако-

филмина
ако се

някойнаемат с решаване на 
проблем всички действуват ка 
то едно, без оглед дали става

училищна 
кинотека. Онагледяването на
преподаването, считат в 
иазията, за най-важно условие 
в постигането на още по-висо
ки успехи. Вербализмът в обу
чението трябва да отстъпи мя
стото на по-съвременни мето
ди. Използването' на диафилмо 
ве, епископи и други техниче
ски средства в обучението са
мо ще повишава интереса 
учениците към определен пред 
мет.

дума за дограждане на учили
щето, завеждане на кабинетно 
обучение, набавка на 
тура за училищната библиоте- 

купуване на инструменти 
за гимназиалната музика...

гим-

литера-

ка,

ВСЕСТРАННА АФИРМАЦИЯ 
НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО

на
Една от причините за извън 

редния успех на Димитровград 
ската гимназия е обемната и 
съдържателна дейност на учи
лищните самоуправителни ор
гани. Съветът на училището о- 
свен с кадрово-материални въ 
проси, миналата година напри
мер, е обсъдил и съвкупната 
дейност на училището. Тази 
година в началото на тоя месец 
бе учреден отново съвета и за 
председател избран гимназиал
ният учител Свободан Нико
лов.

Дейността на съвета обаче е 
немислима без дейността на уп 
равителния отбор, тъй като 
той предварително обсъжда въ 
просите ,които трябва да се ре 
шават, дава конкретни предло
жения по отделни въпроси. Не 
само материалните въпроси, о- 
безпечаването на средства и 
въпросите на награждаване са 
негова компетенция. Тук спа-

на.От друга страна, твърде го
леми грижи се полагат за обо
гатяване на извънучилищната 
дейност, активиране работата 
на дружини, клубове, секции.

Но може би най-значителна-

Накрая да кажем и това, че 
към училищните проблеми го
лямо разбирателство 
ват, преди всичко стопанските 
организации, и други фактори 
в комуната. Оттук и сравните
лно високите успехи на учили
щето като цяло.

проявя-

та придобивка е еманципация- 
В началотота на учениците, 

на тази година за всички уче- Ст. Н.

НА СТОПАНСКИ ТЕМИ^ЛЛ^ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

Сурдулица

Заседание на общинската 

скупщина

ДЕВЕТМЕСЕЧНИТЕ! РЕЗУЛТАТИ НЕ СА ДОБРИ
Вече става ясно, че тази го

дина ще е преломна за боси- 
леградските стопански органи
зации.

За разлика от полугодишни
те резултати 
те са още по-лоши. Сигурно е, 
че за останалите няколко ме
сеца до края на годината поло 
жението трудно може да се по 
прави.

Покрай слабите резултати на 
услужното предприятие „Ус
луга“, транспортното и гостил-

ничарското предприятие, в го
леми затруднения са западнали 
и земеделските кооперации. На 
истина, те още нямат дефици
ти, но нямат и добри делови ре 
зултати. С други думи, сега и 
те живуркат, което при малко 
по-усложнени стопански усло
вия, може да бъде фатално.

В сравнение със същия пе
риод миналата година, оборотът 
средно е намален с 9 на сто 
във всички стопански органи
зации. В лисинската коопера
ция е намален дори с 27, в бо- 
силеградската с 11, в транспор 
тното с 12 на сто. Само обо
ротът в тлъмниеката коопера
ция показва увеличение от 22 
на сто.

Сурдулица във вторник водиОбщинската скупщина в
разисквания по въпроси за работата и състоянието на гостил- 
ничарското предприятие, комуналното предприятие, предпри
ятието Милош Мамич” и ФАЕОС. Също така, скупщината взе 
решение за осигуряване на безплатни квартири и отопление 
за учителите на село. Направи и анализ на проблемите и ре
зултатите на училищата в общината.

Скупщината потвърди и статута на фонда за кредитира- 
стипендиране на студенти и ученици. Бяха взети и ня-

деветомесечни

дат още приемането на учени
ци в първи клас, взаимните

училища,посещения с други 
осигуряване на кабинетно обу
чение, или с други думи — уп
равителният отбор подготвява

съветът

не и
кои други решения в областта на имуществено-правните отно-

щения.
.............................................................. 11111111111111................................................................................................................. 11Ш1Ш111111П1ШШ11Ш1Ш1Швсичко онова, което 

на трудовата общност по-къс
но трябва да решава.

Заслужава обаче внимание и 
една самоуправителна практи
ка, която често се прилага в 
училището: договор на между- 

без протоколи и офи- 
Оттук и 

всеки

АРМИЯТА-НА РЕПУБЛИКАТА
Общият доход в сравнение с 

миналогодишните резултати в 
същия период е намален сред
но с 10 на сто, а чистата печал 
ба с — 27 на сто.Във фондове 
са разпределени общо 220.000 
нови динара.

Особено голямо повишаване 
бележат разходите. При тран
спортното предприятие те са 
увеличени с 32,6 в гостилничар- 
ското 41, в търговското с 22 и 
в тлъминската кооперация с 22 
на сто.

Производителността на

НА ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА АРМИЯТА ДАВА 
НОВИ КИЛОМЕТРИ ПЪТИЩА, НОВИ МО

СТОВЕ.

— В ЧЕСТ 
НА УПОТРЕБАчасията

Лоседарие, а оттам с адриати
ческата магистрала.

Пътят Карлобаг—Госпич, 
дължина от 40 километра, е един 
от най-важните

циален дневен ред. 
оня поразяващ факт —

колектива всестранно приятие „Мостоградня” със сре 
дства на Държавния секрета
риат за народна отбрана. По
правя се и пътя от Фоча до 
Плужина на дължина от 40 ки

Всяка година за Деня на ре-
части

начлен на 
е запознат с проблемите и ре
шенията, които предприемат.

Тук не стана дума за ония 
ежедневни въпроси, с които се 
срещат всички училища: обя
вяване на конкурси, приемане 
на съответни правилници, ре- 

жилищните пробле

публиката инженерните 
на Югославската народна ар- 

завръшват десетки кило- 
голям

съобщителни 
обекти, построени в настояща
та година у нас. Така и Зат- 

лометра, и той едва сега полу- реб се свърза с морето с ас- 
чава пълното си значение фалтово шосе през Плитвице.
приключва се към шосето Фо- Около 34 километра са постро- 
ча — Никшич. или армейците.

Тази година продължи строе 
ще строят през Милевина към жа на асфалтовите шосета от 
Сараево, за да скратят рела-

мия
пътища,новиметри

брой мостове и други съобщи- 
обекти. Връщайки се от 

казармите, в навече- 
юбиля-

телни
терена в
рието на тазгодишната 
рна годишнина на Република
та, инженерните части остав- 

себе си извънредно го

шаване на
на заетите в училището, ма 

кар че и тук училището е^по- 
стигнало завидни успехи, 
например то разполага с 
апартмента за учителите, а на 
почти всички прислужници са 
дадени кредити. С тоя факт ис 
каме само да потвърдим, че в 
гимназията няма привилегова-

Идиата година инженерците тру
да, икономичността и рентабил 
ността са също в рязък упа
дък. Но и покрай това, запла 
тате се повишават, макар да 
не са в унисон с основните при 
нципи на стопанисване.

Още по-опасно е, че залежа 
лите стоки се увеличават 
повече. В сравнение с минало
годишния деветмесечен период 
сега те са по-големи с 46 
сто! Подобно 
към деловите партньори, кои
то са повишени с 69 на сто. То 
ва говори, че босилеградските 
предприятия работят предимно 
с чужди оборотни средства. За

ми

Така
два

Власеница до Дриняча, 
град — Зворник, Власеница — 
Кладань — Сараево.- От 32 км

Белят след 
леми успехи. цията между главните градо

ве на Босна и Херцеговина и 
Черна гора с цели 100 киломе
тра. От Сараево до Титоград 
в скоро време ще се пътува по 
суша и въздух.

Пускането на новите обекти 
в строя започна още на 11 ное 
мври, на празника на въстани 
ето в Македония, когато бяха 
завършени 12 километра асфал 

Гостивар до Но-

вече са построени 20, а 12 ще 
бъдат готови до пролетта.

В настоящата година ще се 
постави асфалтно платно и в 
Ибарската магистрала от Раш- 
ка до Долна Каменица. Този 
път изцяло ще бъде завършен 
идната година като се постро
ят още 3 км път в района на 
Лешка, и по този начин Ибар
ската магистралата ще бъде 
готова до 7 юли, Деня на въ
станието в Сърбия.

все
тово шосе от 
во село. Напролет ще продъл- 

Кичево, на дължина
ни, всички са равноправни и 
всеки държи правилно да из
пълни своята задача.

МОСТ ПРЕЗ МОРЕТО пажи към 
общо от 44 километра. е и с дълговете

Още един мост е дело на по- 
нашитеПО-КРАТЪК ПЪТОБУЧЕНИЕТО НА ПО-ВИ

СОКО РАВНИЩЕ
раншните подвизи на 
инженерци. Това е моста, кой 
то свързва Паг със сущата. По

праз-Тоаа беше същински
населението по проте- 

Нишкич—Фо-
Най-забележителни успехи 

обаче са постигнати в областта 
на обучението. С изключение 
на езиците, всички останали 
предмети имат кабинети. Учи-

ник за
жение на пътя 
ча, когато беше пуснат в дви
жение моста на р. Пива, кой-

това тази година те са съдени 
над педесет пъти и за съдеб-

строи го „Мостоградня”, 
ловината от средствата обезпе
чи Армията. Този мост, с дъл
жина 304 метра, свързва Паг с

а по

ни разноски са платили някол 
ко милиона динара.

Ш..В.то построи белградското пред- В. В.
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Много слабости в избора на работна ръкаНЯКОИ ПИЙНИ ИЗДЕЙСТВУВАТ пост. А резултатът от топа ви
наги е бил 
средите на безработните хора, 
оплаквания пред 
в комуната, обжалване и иско 
ве за защита на законността.

КОЙ КОГО СИ ИМА 
Тази година заемането на 

ва работна ръка не е било в 
застой. От 456 безработни в бго 
ро работна ръка в Димитров
град са настанени на работа 
200 лица. Голяма част от чака 
щите работа едва ли могат да 
я получат в предприятията, за 
щото нямат ценз и нужни ква 
лификации. Предприятията не 
искат такава работна’ ръка, за 
щото способността да произве 
ждат тогава е много съмнител

да приемат външни хора, за- 
щото имали работник в пред
приятието. След няколко 
обаче приели лице от вън — 
човек, който държал частна 
работилница. Съобщението про 
дължило. Пак било прието ли 

за куриер, но започнало 
да работи в книговодството.

Също там не била приета за 
чистачка Мария Мадова от Ди 

Когато донесла

Да не се позволи за настаня 
ването на работа да решават 
малцина. Много опущения в ре 
дица предприятия в Димит
ровград. Стари методи в ново 
време.

внедоволство
Не е нужно да изтъкваме, че <тг активността иа общин

ските отборнжцж, много зависи успешното крсирапс и провеж
дане на общинската политика. За съжаление, босилсградскат» 
Общипока скупщина няма достатъчно дейни отборпици.

Някои от тях не са в състояние градивно да решават. Но 
има н такива, конто са незаинтересовани за работата на най- 
важния самоуправнтелен орган в комуната. Ето защо тези от- 
борннци почти през целия си мапдат си остават като безгласни 
букви. Те са само наблюдатели, които гласуват или не гласу
ват, без да са изучили въпросите, които се обсъждат.

Но не е само това. Бездействието им е личи и сред из
бирателите. Не сътрудничат с тях. Не ги осведомяват за ре
шенията, нито пък ги интересуват техните мнения по някои 
проекторешения па Общинската скупщипа.

В тази година само три събрания на избирателите са 
устроени по инициатива на общинските отборпици. И то: по 
въпроса за въвеждането на местпо самооблагане. Дори и па 
редките събрания па избирателите мпозипа отборпици пс при- 
съствуват за да пе бъдат критикували.

Получава сс впечатление, че и Общинската скупщина но 
търси пълна отговорпост от бтборниците.

В много, случаи се премълчава безотговорната им рабо
та. Това особено важи за нередовните. А такива

Малък е и броят па отбортгците, които обстойно 
познават с материалите. Ето защо на сесиите сс стига до нераз 
бнраемл противоречия, които не допринаоят належащите въ
проси успешно да се решават.

Почти на всички избори за отборшщи досега се повтор
ят същите грешки: избират се лица, които да задоволят со
циалната ст»гуктура. По такъв начин се избират и хора без 
необходими качества.

Избират се и такива отборшщи, които по-голямата част 
от годилата провеждат като строителни работшщи във вътре
шността. Поради това те не са в състояние успешно да изпъл
няват дължността си. Малко се държи сметка и за онези ли
ца, които вече имат няколко задължения в обществено-поли
тическите организации.
» Съществува и трета група отборници, избрани случайно, 
или с агитация. В работата на скупщипата те стават само не- 
гатори на всичко.

ДЯИ
ръководните

цеМного пъти в общинската 
скупщина в Димитровград и иа 
заседания на обществено-поли 
тическите организации се е кои 
статирало, че .настаняване на 
работа, т.е. приемането иа нова 
работна ръка винаги трябва да 
е съчетано с приниципите 
иа стопанската и обществена ре 
форма и с оглед на обществе 
но-икомомическото развитие на 
комуната. Даже следваха и пре 
поръки че с тези въпроси в 
предприятията не трябва да се 
занимават само малки групи хо 
ра, обикновено ръководните, 
но оценката при приемането да 
се дава от по-широк кръг хора 
в трудовата единица или ко
лектива.

Този въпрос не е нов, обаче 
и не е разрешен както трябва. 
В избора и настаняването на 
работа все още има слабости, 
които започват още с обявява 
мето на конкурсите. Не един 
път е имало предварително уто 
чняване на лицето, а после е 
обявяван конкурс или съобще 
ние, които по такъв начин са 
били принизявани до обикнове 
на и никому нужна формал

но

митровград. 
жалба, отговорните не искали 
да я вземат от нея. В с ьщото
предприятие взимат на помощ 
при изработване на хляба вън 
шни хора, които нито регистри 
рат в социалното, нито ги пра
щат на задължителен лекарски 
преглед.

„Братство"В предприятие 
търсили няколко жени за ра
бота. Обаждат се и жените на 
членовете на комисията. И са 
приети. Нали кой не е за себе 
си, не е за другите?

Във „Фабрад“ двама работ
ници са отстранени от работа 
преди три месеца. Дисциплина 
рната комисия още на е взела 
решение. А там им се казва:

на.
Но това не е въпрос, но 

каква е политиката на прие
мането на работна ръка и кол 
ко трудовите организации спа 
зват и прилагат препоръките 
на общината и обществено- 
политическите организации?

Ако съдим от констатациите, 
дадени на отговорни форуми, 
не е трудно да се направи из

има много.
се за-

.-V

'
в. в. Ш . ш

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ

ТЪПКАНЕ НА МЯСТО
I \

Своевременно и Общинската 
скупщина и събора приеха зак 
лючения във връзка с провеж 
дането на Насоките. До днес в 
разкриването на неправилности 
и неоправданото забогатяване 
почти нещо не е направено. Об
ществеността очаква заключи
телна дума за Насоките, а до
сега по този въпрос малко е 
направено. „Обществеността о- 
чаква, а ние си мълчим. Полу
чава се впечатление, че крием 
слабостите”, а това ще рече — 
заобикаляме Насоките. Това е 
констатация на последното съ
брание на актива на комунис
тите в органа на управление 
при Общинската скупщина в 
Димитровград. Не изостана и 
констатацията, че във всички 
тела, задължени за разкриване 
на неправилности работят чле 
нове на Съюза на комунисти-

нарна отговорност. Нищо не е 
предприето срещу Ненад Стан

страни чакат. Напразно чакат 
понякога, и ония, които са до 
шли с призовки. И често си о- 
тиват без да свършат работа. 
Тези явления са критикувани 
на много събрания на избира
телите,

— Издават се неточни удо
стоверения на чужди поданни- 
ци (да са пребивали в наша
та страна и по две години), въз 
основа на които те после си 
осъществяват някои права и 
тн. и

Стига се до извода, че в то
зи колектив не може да се съз 
даде трудова и другарска атмо 
сфера все докато не се възста 
новят нормални отношения и 
дисциплина. Това е заключени
ето на актива от 35 комунисти, 
а това пък ще рече, че те 
трябва да уредят взаимните си 
отношения, както и отношени-

М. В.

кович, санитарен инспектор и 
Горян Алексов, домакин в 
скупщината. Да е постъпила 
по акта комисията, санитар
ният инспектор не би злоупо
требил службения си пост, с 
което направил углавно Висок — изоставена поят3-. Мо же би зарад „градски залък”?дея
ние,

„Не се тревожете, тая органи
зация е плащала на много ду
ши, ще плати и на вас“. В 
същото предприятие е била при 
ета жена, която например вче 
ра се е обадила в Бюрото, а 
днес вече работи в предприяти 
ето. Бърза процедура. Но това 
предизвиква негодуване у ония 
жени и девойки, които чакат 
работа с години.

В комбинат „Димитровград" 
е бил обявен конкурс за иконо 
мист. Съветът избрал едно ли 
це. Обаче след няколко дни 
под влияние на някои от ръко 
водните същият орга-н отхвър
ля този кандидат, макар да из 
пълнява конкурсните условия.

Такива примери има и в „Ци 
ле“. Приет бил работник за дву 
месечна работа. Ръководно ли 
це след 12 дни, без решението 
на компетентен орган преина
чава решението и работникът е 
оволнен.

Стига примери. Считаме че 
това е достътачно да се види 
старият метод на приемане в 
ново време. И стига да се за
ключи, че самоуправлението и 
профсъюзите там трябва да се 
намесят и да поискат отговор 
ност за нарушаване на демо
кратичните. принципи и на пра 
вото на трудещия се човек. В 
случая на правото на труд.

Кирил Трайков

— в органа иа управление се 
издават удостоверения и на за 
ети в управлението, макар че 
не са им нужни. Някои лица 
получили удостоверения,, че не 
живеят заедно с бащите си, за 
да получават добавъчни. Слу
жещите значи в този орган се 
ползват с привилегии. Те изда
вали удостоверения, за които 
нямат необходимата документа 
ция.

водът, че има опущения и че 
тях ги правят отговорни лица 
в предприятията.

— Някои предприятия прие
мат работници, които не са ре 
гистрирани в Бюрото за работ
на ръка-

Приемат се хора,
вече работят в други предпри 
ятия, макар при бюрото да има 
работници със същите 
фикации и трудов опит.

— Лесно се настаняват на ра 
бота хора, които си имат „свой”

които

квали-

— в петъчни дни, когато е 
пазар, в канцелариите ги няма 
служещите. И гражданите —те. в предприятието и пр.

Значи все още важи веков
ното правило 
има.

На събранието на актива бе 
изказано мнение за работата 
в провеждането на Насоките 
в органа на управление, което 
до голяма степен се потвърди 
и в повечето от изказванията. 
То същевременно е и резюме 
за досегашната работа на чле
новете на Съюза на комунистите 
в този орган. С прости думи ка 

по същите въпроси се

ето си към труда.
кой кого сизвонци

Изборните конференции 

на младежта завършиха
КОНКРЕТНИ ПРИМЕРИ

Ето конкретни примери за та 
зи политика на приемането в 
предприятията:

В кооперация „Сточар“ в Ди 
митровград се обадил по съоб 
щение за търсене на работник 
Рашко Филипов, с гимназиа
лно образование. Изпълнявал 
условията, а бил безработен. 
Не е приет, защото приели ли 
це, работило във „Фабрад“. А 
Рашко действително се нуждае 
от работа — баща му е 90%> 
инвалид от войната.
В „Услуга“ се търсил куриер. 

Обадил се Георги Киров от Же 
люша, член на Съюза на бой
ците. Но му обадили, че няма

зано
разисквало и на събранието на 
комунистите на 1 август, 
не се действувало, а се тъпка

но Тези дни в района на Звон
ци във всички активи на Съю

шно обзавеждане е един от 
най-хубавите в общината. Мла 
дежите от този актив купили 
грамофон и събират средства 
и за телевизор.

В останалите села също така 
са забележени огромни резулта 
ти. Някои делегати отправиха 
критика към обществено поли 
тическите организации, които 
не са помагали достатъчно мла 
дежите в тяхната работа. В 
някои села нямат добри усло
вия за работа и забавен живот.

На изборните конференции 
се дадоха предложения до ма 
стните организации на СК за 
приемане на нови членове в 

' Съюза на комунистите.

ло на място.
За какво се касае:
— отношенията между хора

та са лоши и трудно е да се 
проведе каквато и да е мярка, 
а да не се стигне до груповщи- 
на и защита на лични интере-

за на младежта са произведе
ни избори за нови ръководс
тва, постоянни делегати за ОК 
на Съюза младежта и предло
жение за делегати за VII кон
грес на Съюза на младежта в 
Сърбия.си.

—• в органа на управление ре 
щенията подписват неовласте- 
ни лица, а това ще рече, че не 
могат да бъдат пълноважни,

— има случаи на кражби на 
материали за сесиите на скуп
щината с цел да се навреди на 
машинописката, която ги под
готвя. А такива работи стават 
Защото, чекмеджетата не се за 
ключват,

— дисциплинарната комисия 
Н6 предприема мерки срещу 
лица, подведени под дисципли своя външен изглед и вътре-1

На всички конференции бя
ха подчертани успехите на мла
дежките активи и това: в про 
йеждането на трудови Нов жилищен блок в Клисураакции,
културно-забавния живот и др.
Особено бе изтъкната работата Основното училище „Иво Лола Рибар” и местната земе^ 

делска кооперация в Клисура обединиха финансовите си Сре-’ 
дства за изграждане на триетажен жилищен блок с 5 Дву-1 
стайки и два бекярски апартамента. Но този начин квартир
ният въпрос в Клисура — Дервент — който отдавна бе набо
лял, частично ще бъде разрешен.

Очаква се някои просветни и други работници най-сетне 
да получат съвременни жилища. М. Величков

на младежите от село Берин 
извор, която чрез доброволна
та си работа успя да завърши 
салона в селото, който по

Камен ГЮРОВ
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В КООПЕРАЦИЯТА В ЗВОНЦИ СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ

ЗАСЕГА САМО МЕАИОРИСВАНЕ НА ПАСИЩА И ЛИВАДИ Хигиена и облекло на бременната
Бременността поставя нови, по-големи изисквания към 

организма на жената и променя дейността на всички нейни 
жизнено важни органи и системи. Това налага известни про
мени в начина на живота и хигиенно-диетичния режим 
бременната жена.

ЛО-УСИЛЕНОТО ПОТЕНЕ дава възможност да се раз
виват бактерии под мишниците и в областта на половите ор
гани. Ето защо бременната трябва да поддържа кожата си и- 
деално чиста, като я измива често с топла вода и сапун. По- 
обилно е и влагалищното течение и затова хигиената на вън
шните полови органи е задължителна.

ГЪРДИТЕ НА ВРЕМЕННАТА изискват специално вни
мание. За да се избегне неприятното напукване на зърната и 
възпаление на млечната жлезд след раждането, 
трябва да измива всеки ден гърдите си с топла вода и сапун, 
като по възможност ги излага на въздух и слънце. През вто
рата половина на бременността гръдните зърна трябва леко 
да се изтеглят и масират с чисти пръсти, внимателно да се 
обтриват с парче сух вълнен плат. След масажа се намазват 
с боров вазелин. През цялото време на бременността гърдите 
трябва да се повдигат с подходящ, не стегнат сутиен, напра
вен от груба материя (платно, американ), която при триенето 
да загрубява и закалява зърната. В противен случаи се сму
щава нормалното развитие на млечните жлези.

УСТАТА СЪЩО ИЗИСКВАТ хигиена, тъй като зъбите 
и венците често заболяват. Зъбите се мият след всяко хране
не, .особено вечер. Заболелите зъби и венци трябва да се ле
куват.

— ИЗКУПУВАНЕТО НЕ Е ПРОБЛЕМ 
ДОБИТЪК ПРОДАДЕН. КООПЕРАТИВНИЯТ 

САМО ТЪРГОВИЯ И подготов КИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЕДЪР ДОБИТЪК. “иД10А0В
и като стоки за употреба.

Окончателни решения няма. 
Обаче планът е да се произ
веждат изделия, носещи беле
зите на бита на този район. 
При добри условия за плас
мент това ще значи много же
ни да си намерят доходи в ръ- 
коделните творби.

на

Чудно звучи изявлението в 
звонската кооперация, че изку 
пуването на земеделската про
дукция тук не е никакъв проб 
лем. Но това е истина. В 
ски район няма голямо 
лагане на добитък или 
продукция. Което е имало е из 
купено и продадено, освен ма
лко вълна.

От лятото още е започнал из 
купът тук. А резултатът е: 
продадени 350 говеда и към 
600 овце. Което е останало е 
съвсем малко и това лесно ще 
се изкупи и пласира. Че няма 
вече предлагане е вярно. На 
звонския пазар не видяхме ни- 
то едно добиче, докарано за про 
дан, нито някой влезе в коопе 
рацията да потърси изкупчика, 
или да понегодува, че имал до 
битък, а никоа не го искал.

Все пак ни се струва, че то
зи успех на звонската коопе
рация не е само резултат от 
находчивостта на изкупчиците 
и търговската служба. Има из 
глежда и нещо друго, а това 
са сравнително ниските цени 
на изкупуването. Едрият доби 
тък е изкупен средно по 
ст. динара за килограм живо 
тегло, при цени от 160—350 ст. 
динара според качеството, а 
овцете по 220—230 динара в на 
чалото, а после под това рав
нище. Всичко е продадено вед 
нага на „Сточар” в Пирот и на 
едно предприятие за износ на 
месо — клон Белотинац.

Защо няма вече предлагане 
е лесно обяснимо. Звонски ра
йон няма много добитък, защо 
то жителите му намират и дру 
ги източници за препитаване.

та била необходима зарад за
губите. Те нямат пасища за 
солидно овцевъдство. Простран 
ството, е малко, а е такова, че 
на 200 овце са нужни пет- 
шест пазачи. Значи няма за за 
платите им, а не ли за печал
ба. Освен това те не могат да

звон
пред-
друта боеменната

ОБЛЕКЛОТО НА ЖЕНАТА през време на бременността 
пренебрегва нормите на модата- То трябва да е свободно, топ
ло, да не притиска корема и гърдите. През всички сезони има 
предимство памучното бельо, захцото синтетичните тъкани за
трудняват кожното дишане. Обувките на бременната 
трябва да са удобии. Най-подходящи са^широки, удобни обу-

също

вки с ниски токове.
ВСЯКА БРЕМЕННОСТ през последните месеци причи

нява по-слабо или по-силно преразтегляне на коремната сте
на, което може да остане и след раждането- Тази неприятност 
обаче не се избягва със силно пристягане, а преди всичко с

Но от увисване може да предпазиОвце няма, но козите се увеличават физкултурни занимания, 
специално ушит колан, който се употребява от седмия месец 
на бременността. Коланът не трябва да притиска корема, а 
само да приляга към него.

За предпазване- от раз_ширяване на вените се препоръч-
Те предизвикват

200 В кооперацията само казаха,завъдят хилядно стадо.
Насоката, казват ще е дру- 

угояване на едър доби- 
имат

още работа. На първо място е 
нужно да се оползотворят се
гашните пасища, да се напра- 

изкуствени ливади, за да 
се осигури нужният фураж. А 
после ще се заемат пак с жи
вотновъдството. Сега задачата 

мелиорисването.

че проучават този въпрос и ве 
че са се съветвали с компетен 
тни по продажбата на сувенир 
ни изделия. Казаха и че има 
условия за работа.

га
тък. Но докато почнат, ва чорапите да не се пристягат с ластици, 

силен кръвен застой и подпомагат за разширяването на вени- 
Ето защо бременната трябва да носи чорапите прикрепени

Д-р Л. Яръковте.
м. н. н. с колан и да не стои дълго време права.

вят

Клисура

За дават месеца В милиона във фондоветее

РЪКОДЕЛИЯТА — ПРИХОДИ 
ЗА НАСЕЛЕНИЕТО

н.вци и Клисура към 50.000 
динара и около 140.000 н. дина 
ра за сграда с магазин в Стре 
зимировци. Всичко това 
правено за двете последни го
дини

не в страната. Хората са при
нудени да варят ракия от тях, 
но и ракията едва ли ще со 
изкупува, защото кооперация
та нито има съдове за съблира 
не, нито пазар.

В дейността на кооперация 
та основен ,едва ли не и еди* 
ствен отрасъл, е търговията — 
снабдяването и изкупуването. 
Няма своя земя, на която дЛ 
произвежда, нито организира 
кооперация с частните произ 
водители. Но все пак има земе 
делски техник, който сега вър 
ши административни работи.

За снабдяване на население 
то се полагат грижи. Само в 
центъра на Клисура има чети
ри магазина, а по селата още 
пет и това задоволява нужди 
те на потребителите откъм ну 
жните стоки.

За улеснение на населението 
откъм задоволяване и на кул
турните нужди кооперацията 
даде за набавка на столове в 
кинозалата в Клисура 12.000 
нови динара, за поправка на 
културните домове в Костроше

През деветте месеца тази го 
дина земеделската кооперация 
от Клисура успя да отдели за 
фондовете шест милиона стз 
ри динара. С 
на кооперацията са нараснали 
на около двадесет милиона ди 
нара, без да се смятат 14-те и 
половина милиона внесени за 
сдружено строене на сграда с 
основното училише.

Кооперацията работи и има 
успех. Ето някои в изкупа на 
земеделската продукция от зе 
меделските производители:

са 183 глави 
едър добитък и към 2 000 овце 
и ще бъдат изкупени от изли 
шеците още около 
добитък.

Населението от района освен 
<• със земеделие се занимава с 

рудничарството и.др-, Мнозина 
са по мините из цялата стра-

Обаче

КООПЕРАЦИЯТА НЯМА 
СВОИ СТАДА

е на-
Звонската кооперация не я това фондовете

добре заработват.
остава много работ-

измъчват проблемите за Живо 
тновъдството. Тя 
ръцете от стадото още минала
та година, а е успяла да про- 

последните 120 угоява- 
през есента, овце. Сега ня- 

коте даже. Но това не 
че знамената за свити 

Казват, че продажба

на и
по селата 
на ръка, предимно женска, ко
ято
някакъв доход. В кооперация-

си отвърза М. Величков

също трябва да осигурява
даде и

та обмислят как да проникнат 
на пазара с ръкоделия, които 
да се продават като сувенири

ПОГАНОВОни
мат ни 
значи,
аашкнаги.

Когато може 

Петър Иванов■изкупени

МЛАДЕЖКО СЪБРАНИЕ В РАНИТА Петър Иванов от Поганово 
живее и работи в Пирот.

Но той е един от ония по 
гановчани, който милее за 
родното село. И е готов да 
му помогне.

Така направил и неотдав-

200 глави

към сел-обръща вниманиеПо покана на младежкия ак САМО ТЪРГОВИЯ 
Но ако добитък се изкупуваската младеж.

Мирко Златанович, като ак- 
ръководител 

на Народноосвободи-

от Ракита народния пред- 
Мирко

тив
ставител 
присъствува на

Златанович 
младежко съб

с известен успех, същото не
да се каже за редица 
земеделски .продукти, 

производителите.

тивен младежки на.може Намерил се в земеделска
та кооперация до време кога 
то живо се разисквало за 
сродства за тока. Предприе
мачът, който работил за въ
веждане на тока, дошъл да 
наплати услугите си. Но 
касата на комитета по еле
ктрификация нямало толко
ва пари.

Хората свивали рамене, 
Петър Иванов, на когото ко 
операцията държела 11000 

стари динара, виждайки 
в какво положение са хо 

рата, които с огън и камък 
водят борба Поганово да се 
електрифицира, казал:
— Другари, и тези пари ще 

дам за тока. Внел съм вече 
10 000, но давам и тези. 

Така стори Петър Иванов. 
И той издържа семейство, 

няма голяма заплата...
А други погановчани, жи

вущи вън от еелото1 
С тях за еега не е така, 
бт 0К6Л0 1Й0 души — досе 

га бе Отз&валй саМо двадйсе 
тина. бетаналИте още чакат.

Вярваме обаче, че и дру
ги ще последват примера на 
Петър Иванов.

по време 
телната война и в трудните не 
легални условия, говори

рание в селото.
Младежкият актив в Ракита 

е постигнал значителни резул 
работа. Над 80 

на актива работят в тру

други
които имат 
Това се отнася най-напред за

пред
младежите за някои външно
политически събития.

За председател на актива е 
избран Митко Николов, а за 

VII конгрес са 
Борис Димов и Ле

тати в своята 
членове
довите акции, Културно-забав 

селото и района

ябълките, които не са изкупе 
ни. едно зарад качеството, 
друго зарад голямото предлага

а

ния живот на
физкултурното поле. На делегати на 

предложени 
на Рангелова.

и на
събранието бе отправена кри- С миловци

В ПОГАНОВО СТРОЯТ 

ТРАФОПОСТ
тика към общинското ръковод 

което слабо К. Гюровство на младежта, 
циции........................ .

мат вече, а трансформаторът 
ще коства много. Общинската 
скупщина им помогна много. И 
сега е решила да отпусне 6 000 
нови динара. Но и те не ще 
бъдат достатъчни.

Ще трябват нови усилия и 
жертви за да приключи тази 
полезна акцмя^ успешно,

Усилията на избирателите* 
членовете на Социалистичес
кия съюз и младежта в Пога
ново в акцията по електрифи
кация наскоро ще бъдат увен
чани с уопех. Те са надделяли 
всички трудности и построили 
трасето. Сега строят трафопос 
та и обмислят как да набавят 
трансформатор. Средства ня-

Сурдулиц_а

Активност на инвалидите 

трудапо
Съюзът на инвалидите по труда в Сурдулица ое обърна

Социалистическияе Иск към Общинската конференция на
ангажира във връзка с развитието на до-

инвалидИте. За Все ши местна общностсъюз и тя да се
машното ръкоделие, в Което да се включат и 
тази цел СР Сърбия е осигурила 6 000 нови динара средства 
за набавка на материали. Нужно е обаче да се организира и 
курс за обучаване на заинтересованите лица. за което е необ
ходимо и общината да отпусне най-малко 4 000 нови динара- 

Изпълнителният отбор на Общинската конференция на 
ССРН се съгласи, че това начинание е полезно и взе реше- 

застъпи пред Общинската скупщина инициативата
М. Б.

Между първото и второтд 
събрание на избирателите сми 
ловчани са имали време да об 
мислят за отказването да ос
новат местна общност и да дой 
дат до заключение, че това не 
води към нищо. Затова на вто

рбТо събрание решили да ос-' 
Нойат местна общност и избе
рат нейните органи. Това е 
първата градивна крачка, ко
ято води към разрешаването 
на множество комунални и дру 
ги въпроси на село.

М. Андонов
ние да се 
на инвалидите да бъде подпомогната.
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ЛОШО СЕНРШРЯГ Е БЮРОКРАТВ Еожица пристигнахме мал 
ко след изгрев слънце. Шофьо 
рът спря на селския мегдан, 
на който тук му викат „цен- 
търо” и слезе между десетима 
та сеирджии, които ни посрещ 
маха. Не се стърпя и каза:

— Какво ще ги пишеш у ве 
снико? Я им виж пътя. Ресо
рите ще ми се счупят, толкова 
е пропаднал, а те пет пари не 
дават.

После се качи и вдигна пра 
хта по пътя за Босилеград. 
„Центъро” утихна. Прекъсна
тото божичко ежедневие про
дължи своя вървеж.

„Центъро” е наистина нещо 
като център. Тук са коопера
тивните магазини, поместени в 
някогашни частни дюкяни. До 
тях е механата на „Кин-Стан”, 
една сладкарница и една хле
барница на частници. Десети
ната стари къщи с външни дъ 
рвени стълби, с обезателния 
дървен балкон, говорят,за ня
когашната слава на ,,центъро” 
и жителите му. Към него още 
от минало време са тътрнли хо 
рата от околните селища за 
сол и газ. Сега те не идват за 
сол и газ. Но Божица си е за 
тях нещо като градец, където 
ще намерят поне малко по-до 
бра стока.

На тази тема се заприказва
хме с един ранен посетител в 
механицата.

— Едно време беше Божица. 
Сега не е — рече уверено чо
векът в сини дочени дрешки, 
на който мъчно ще определиш 
възрастта, ако не го питаш за 
годините.
Белград, в Ниш, в Скопие. Там 
е. Тук ни половината ни ня
ма, защото покрай изселници
те има и печалбари, които кой 
знае кога ще си дойдат. Вре
мето, виж, не е за оран, ама за 
строителството го бива.

А когато е такова, до сняг 
не пристигат печалбарите. Пък 
и за какво ли да идват? — ре

рече човекът в дочените дре
шки. Храма нямаме за него. За 
продан ни е, ама микоц не го 
търси. И това, което искат, не 
плащат добре. Двесте и осемдс 
сет динара за килограм жива 
овца, и то овца-а-а. А говеда- 

320—350, пък ако щеш, 
дай. Не щеш ли, какво ще го 
правиш, в обора зимата 
да изтрае.

килограма зърно по строежи
те, няма да са земеделци.

В Божица всъщност е така. 
Земеделието е нещо като вто- 
ростепе 11е,и п о м и иъ к 
мейните, които остават. Да си 
имали занимавка през година
та. Иначе строителството оси
гурява живота на божмчаии, 
или поне ла мнозинство от 
тях.

4Л'}
Искам във вестника да раз

кажа за една случка, 
ме засяга лично и по 
цип. Касае се за бюрократизма 
на секретаря 
скупщина в Босилеград, за ня 
кои негови постъпки към „дре 
бийте” и „безопасни” 
щи.

за да напусна канцеларията,
Случаят продължи с още 

нежелателна форма, 
тарят ми връчи заповед с ос
таналите десет точки, на кои
то не бях дал отговор нв раз
пита, а за които ставаше дума 
в дадения отчет на нашата слу 
жба.

След това в разговора в об
щинския комитет на СКС пред 
секретаря на комитета той се 
опита да оправдае своята по
стъпка.

Това е само един детайл, ко
йто говори за отношението на 
един ръководител към своите 
подчинени. А има още много. 
Често пъти командировъчните 
се плащат по волята’ на секре
таря. Например, един служещ 
за шест дни, прекарани на 
път, получава колкото и ония 
от 15 дни. Случва се дори и то
ва: на един се плаща коман
дировка, а на друг не се пла
ща. Това зависи в какви лич
ни отношения е той със слу
жещите. Без решение на тру
довия колектив той купува ма 
гнетофон, циклостил и други 
неща.

Значи, касае се за бюрокра
тизъм на една личност.

Тези неща съм изнасял пред 
колектива, но хората ' се стра
хуват от последствия и не ис
кат да разискват. А как ни въ 
рвят работите, за които сме 
платени, е отделен въпрос. То 
ва е все резултат от неговата 

.„научна” и „проверена“ систе
ма в организирането на общин 
ските служби.

Дали такова положение тря
бва да се търпи и премълча
ва, когато последствията ста
ват все по-видими?

за со- която по- 
Секре-прин-

та на Общинската

няма
слу же-

К

Без причини секретарят е 
отстранил от работа трима слу 
жещи, от които двама са ку
риери и по 15 години. Те са из
пълнявали своите служебни за 
дължения, но според секре
таря са „виновни” и заслужи
ли да бъдат уволнени.

Сега са на ред служещите от 
финансовия отдел, между кои
то и аз. За предстоящето за-, 
седание на Общинската скуп
щина секретарят потърси от
чети от всички инспекционни 
служби. Той искаше отчетите 
да бъдат къси, и в тях да бъ
дат засегнати най-важните въ
проси. Когато отчетите бяха 
готови, секретаря поиска да се 
дадат по-обширни отчети. Ние 
искахме да ги направим, но да 
ни се даде срок. Когато това 
заявихме, секретарят избухна 
и повика машинописка да да- 
дем отговори па единадесет въ 
проса.

При разследването той иска
ше след всеки въпрос да си 
слагаме подписа. Значи едина
десет пъти трябваше да се под 
пиша в протокола. Затова на
правих забележка и предло
жих подписа да си сложим на 
края на протокола. То» ми по 
каза вратата. Аз не исках да 
излеза. Секретарят повдигна 
телефонната слушалка и пови 
ка чрез командира на милици
ята един милиционер като не 
казваше, че се касае за негов 
служещ, а за външно лице. Ми 
лиционерът пристигна и ми ка

По баирите само картофът го бива
Управителят на кооперация

та обясни в какво е работата, 
Изкупили тристо овце, за Бу- 
яновец, чакали да ги закарат, 
но оттам се бавели нещо. Два 
месеца овчаруват и правят не 

Божица е сега в нужни разноски. За едрия до
битък още нямало търсене. По 
разпределение трябва да изку
пят стотина говеда, а хората 
предлагат към петстотин, за
щото нямат храна да ги изхра 
нят. Чака се изкупуване, 
кога ще е?

Пазарът търси качество, не 
буша. А тук друг добитък ня
ма. Малко старание има за по
добряване на племенния със
тав. Дали бик от кооперацията 
на един земеделец, да го пази 
две години, да го пуска за раз 
плод без пари, а после да си 
остане негов. Той го пазил три 
месеца и го върнал на коопе
рацията — много храна изяж- 

година дал, много работа трябвало о- 
коло него. Сега кооперацията 
гледа бика, но така по не вър
ви. А добитъкът трябва да се 
промени, иначе все по-лошо 
ще е.

— Помислих си — щом за ед 
«а седмица заработват за 1000

Все пак от земята никой не 
се отказва. И тия, които напу 
скат селото завинаги, пазят зе 
мята. Малцина са я продали.

Когато питах събеседника 
ми защо е тъй, той ми каза:

— А бе, как да ти кажа — 
земята си е земя. Тя е сигур
на и в най-размирно време. Чо 
век винаги може да се върне 
и да забие ралото в нея. А тя,
и неплодородна да е, все ще гоно нахрани.

Може би е права тази сел
ска философия. Харалампи Михайлов

Босилеградм. н. н.
че.

Г. ЛЮБАТАЗемята е неплодородна. Мал 
ко зърно ражда, а много труд 
иска. На пясъка само карто
фът го бива, но картофи кол
кото щеш в низината. Никой 
не идва чак тук да ги купува. 
Й хората не виждат сметка да 
стоят на земята цяла 
за 1000 килограма зърно. Там 
на строежите тези 1000 кило
грама заработвали за не пове
че от седмица. Затова отивали 
и стояли до сняг.

— С добитъка се 
но сушавото лято ни нареди —

Богато ще се чествува деня на училището
Горнолюбатското централно 

основно училище и подведом
ствените му отделения и тази 
година тържествено ще честву

ще се устрои тържествено съб 
рание. Тържествата ще започ 
нат с доклад за значението на 
29 ноември — Деня на републи

ки, фолклор, хорови песни и 
др. точки. Особено 
телни точки подготвя танцо
вия състав под ръководство на 
учителката Павлина Андоно-

привлека

ва.
Втората част от програмата 

ще бъде изпълнена в Деня на 
републиката-

Най-напред, 
училището 
ще изнесе доклад за развитието 
на учебното дело в тоя район 
на общината. Учениците и пре 
подавателите 
училище ще предадат съвмест 
на културно-забавна програма 
от танцови, рецитаторски и дру 
ги точки.

Накрая 52 ученика от пър
ви клас тържествено ще бъдат 
приети в пионерската органи
зация.

За тях вече са набавени пи 
онески шапки и вратовръзки.

силехме,

Доиишване до чишашелише директорът на 
Стоичко Андонов

В настояването вестникът да бъде по-близко до читателя 
редакцията на в. „Братство” ще направи някои изменения в 
изгледа и съдържанието му. За тази цел правим 
за да използваме и вашите мнения и предложения. Във връз
ка с това се обръщаме с молба да отговорите на следпите 
въпроси:

допитване,
от централното

1. Кои рубрики във вестника смятате за издържани и 
нужни?

2. Какви нови рубрики ще ни предложите?

Сградата на училището
ката. Ще бъде предадена и ку 
лтурно-забавна програма, със
тавена от рецитации, едноактов

ват патронния си празник „29 
ноември“.

В навечерието на
В. В.

празника
3. Какви нови материали бихте предложили да 

стват от нашите краища, страната и света?
се поме-

Съветът на трудовата об
щност на „Братство”

СЪОБЩАВА
Обявеният в „Братство” 

от 20 септември конкурс за 
ръководител служба общи 
работи на издателството се 
продължава още 8 дни, ка
то се смята от деня на пуб
ликуването на това съобще
ние.

Всички условия и изисква 
ния за участвуването в кон 
курса остават непроменени.

ГИМНАЗИАЛНАТА МУЗИКА СЕ КОМПЛЕКТУВА
В димитровградската гимна

зия пристигна първата пратка 
музикални инструменти, които 
училището е поръчало за ком 

на гимназиалната

лището 
средства 
ти, намери широка подкрепа и 
разбирателство сред стопански 
те и обществено-политически 
организации, както и учрежде
нията и културните институ
ции. Досега са събрани към 2,5 
милиона стари динара, а учи
лището е отпуснало 1,2 мили
она стари динара. С тези 
ства са купени 27 инструменти.

Ст. Н.

набиранеза на
за инструмен-

4. Вашите забележки за- досегашния изглед на вестника 
и за писането в него?

плектуване 
музика. Наскоро трябва да при 
стигнат и останалите 
менти.

инстру-
ставаДоставката

чрез книжарското предприятие 
„Стеван Сремац“ в Ниш. 

Инициативата, която
Умоляваме Ви отговорите да ни пратите възможно 

скоро, за да ги използваме в работата върху вестника.
Редакция „БРАТСТВО”

по
средпреди

известно време предприе учи-
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СЕЛОТО И КУЛТУРАТА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВЪЗРАСТНИТЕ

ВЕЧЕРНО ИКОИОМИЧЕСНО УЧИЛИЩЕНЕГОДУВАТ ЗАРАД ПОДВИЖНОТО КИНО
Тези дни Народният универ- 

културно-забавння
но училище на ония, които ус 
пешно дадат изпитите ще се 
признае средно образование.

За училищна такса — обез
печаване на преподаватели и 
организиране па обучението, 
както и набавката на книги — 
всеки от записалите се трябва 
да заплати 80 хиляди стари ди 
нара. На някои обаче тази су
ма осигуряват стопанските ор
ганизации.

Това е първо вечерно учили 
ще от тоя род в Димитровград 
ско и дообучаването на възра
стните безспорно много ще до 
принесе на стопанството и об
ществените служби, тъй като 
досега вършеха работата, а не 
бяха специалисти. Още 
че, че това са сравнително мла 
ди хора, които не са за пен
сия, но и не могат да отгово
рят на съвременните изисква
ния, които търсят завършено 
училище и специалност-

Преди няколко дена лекци- 
те във вечерното икономичес
ко училище започнаха.

ситет при 
център в Димитровград съвме- 

Завода за образова-
Неотдавна, на едно заседание 

па съвета за просвета и кул
тура при общинската скупщи
на в Димитровград, неколцина 
отборници явно негодуваха 
работата на подвижното

Репертоарът почти изцяло за
виси от дистрибутерите

как не смее да прекъсне с ра
ботата си без оглед на трудно
стите. Ако вземем, че само 
през първото полугодие на та
зи година са прожектирани 9 
филма, или, че са дадени 38 
кииопредставления, на които 
са присътсвували около 2.500 
зрители от 16 села (общината 
има 47 селища), ясно е, че ре
зултатите са задоволителни.

Няма защо да доказваме, че 
нуждата от съвместна акция 
между културно-забавния цен
тър, общинската скупщина и 
зрителите от село, е нужна. 
Много дребни неща могат да 
се поправят, а ако не може в 
момента да се купи агрегат, то

стно със
относно■ние на възрастните, 

средното икономическо учили
ще за възрастни в Белград, от 
кри тригодишно вечерно ико
номическо училище.

Обикновено стремеж е да се 
прожектират филми на родно
то кинопроизводство, 
тях
Особено военните филми. Но 
дистрибутерите правят

от
кино защото 

посещават. Интере-— почти единственото култур
но развлечение за много села 
в комуната. Както казаха 
гава:

и най-много сът сред незавършилите слу
жещи в Димитровград е твър-то- всмчкостанало е практика ки- 

нопредставленията да
де голям: в срок от два дена 
бяха записани над 45 
Главно това са книговодители

стопан-

възможно, 
по-лошите: дигат наема за е- 
дин по-хубав филм 
кратно повече, понеже, знаят, 
че институциите, които 
ват
средства. Така че за да се взе
ме по-добър филм 
трябва да заплати и до 200 ди
нара, пък от едно представле
ние средно се взимат от 70 до 
80 динара. А къде

за да пробутат и души.започ
ват с огромно закъснение, по
неже дълго не може да се пу
сне

няколко- в димитровградското 
ство и учрежедения, които и- 
мат дългогодишен опит, но ня

в действие агрегата. По купу-
филми нямат достатъчновреме на представленията фи

лмът се къса повече пъти, а 
беше направена забележка

мат завършено училище.
Преподавателите ще бъдат 

от Димитровград: гимназиални 
учители по отделните предме
ти и специалисти в учрежеде- 
нията и стопанството, завърши 
ли нужния факултет. На изпи 
тите, които ще се провеждат 
през три изпитни сесии — яну 
ари, юни и септември, ще гтри- 
съствува и специална изпитна 
комисия от Белград. След за
вършеното тригодишно вечер-

и центърът пове-върху художественото равни
ще на филмите.

Точно е, че преставленията
закъсняват, точно е и това, че 
филмовете се късат, че репер
тоарът не е кой знае на каква 
висока

са останали

художествена 
си признаха в културно-забав 
ния център, когато ги попитах 
ме какво мислят 
прос. Но центърът не е в съ-

висота,

по тоя въ-
Ст. Н.

стояние да промени много по
ложението. Той прави усилия 
според възможностите си, 
с добрата воля само много не 
се постига.

Босилеградно

Полезни акции
Със застаряла техника няма 

качество ностите за съдействие и сътру 
дничество.

За окончателното формиране 
на самодейния колектив на 
събранието бе избрана делова 
група.

Съветът на Културо-просвет 
ната общност в Босилеград про 
веде събрание, на което обсъди 

отнасящиАгрегатът е взет „на старо" 
още през 1964 година, и то от 
собственик, който също го ку
пил „на старо”. Затуй 
кога трябва да изминат и два 
часа докато се пусне в 
ствие, а тези дни в едно от се-

след

севажни въпроси, 
до възможностите на тази ор 
ганизация да разшири дейнос 
тта си.

В. В.
поня-

Оосъдена бе работата на цен 
тралната и районните библио 
теки. Изтъкна се. че сега бро
ят на читателите постоянно ра 
сте. Между тях все повече има 
работници, ученици в стопан
ството, а в районните библио
теки

дей- И учителите со виновни
лата на Забърдието ни 
три часа не могли да го пус
нат

Просветните работници в 
босилеградското основно и под 
ведомствените училища прове
доха събрание, на което объсъ 
диха миналогодишните резул 
тати на своите ученици според 
проведеното тестиране от стра 
на на педагогическия завод във 
Враня.

В работата на събранието 
взе участие и Димо Илчев, пе 
дагогически съветник от Вра
ня. Той каза, че босилеградско 
то училище, което работи при 
най-добри условия в комуната 
не остита очакваните резулта 
ти. Известна вина за това нос- 

по-спешно ят и просветните работници, ко 
ито малко работят върху про
фесионалното издигане и каче 
ственото подготвяне за прове- 

ната общност, поради възможждане на обучението.

„Мартът па Дрина”Кадър из филмаи отказали представле
нието. И не само агрегатът е 
застарял. Същото е и с кино- 
апаратурата. Сегашната не от-

же. Киноапаратура обаче 
бва за твърде къс срок да се 
вземе, тъй като не търси осо
бени средства.

От своя страна културно-за
бавният център при купуване
то на филмите ще трябва да 
прояви повече взискателност. 
И, разбира се, предварително 
изпрати съдържание на фил
ма, който ще се прожектира 
до училищата, за да се каже 
дума-две на учениците за оно
ва, което ще гледат.

те разходи: за лични доходи, 
амортизация и пр.

Освен това и филмовете 
стари, изхабени, па затуй мно 
го се късат. Да се вземе съв
сем нов филм (в срок от 15 
дни) трябва да се заплати от 2 
до 2,5 хиляди динара, което е 
почти немислимо, защото това 
е половината от цялата 
ция, която дава общината за 
сто кииопредставления през го 
дината.
Подвижното кино трябва да 

работи и занапред 
Па все пак резултатите, кои

то се постигат ни карат да ка
жем, че подвижното кино ни- 
поне да се види кога ще мо-

тря- земеделци.
Констатира се обаче, че биб 

лиотеките нямат достатъчно 
книги, а средствата за нови 
книги са ограничени. Все пак, 
реши се, за две хиляди нови 
динара да се купят книги, ко
ито най-много. да ползват как 
то учениците. На събранието 
се взе и решение да се открия 
библиотека в Горна Любата.

По-обстойно се разгледа и 
въпроса за формирането на 
самодеен колектив. Изрази св 
пълна единодушност, че това 
начинание трябва 
да се реализира. Съветът се за 
стъпи такъв колектив да со 
основе при културно-просвет-

са
говаря на техническото 
ство на филмите, па затуй ги 
къса. А за да се купя нова ще 
трябва пет хиляди динара. Съ 
що за набавка на нов агрегат 
ще трябват към 15 хиляди ди 
нара. Или, както се изказаха в 
културно-забавния център, 
да се подобри значително рабо 
тата на подвижното кино 
нужни към 30 хиляди динара. 
Пък това е приблизително поло 
вината дотации, които центърът 
годишно получава от

каче-

дота-
за

са

общин
ската скупщина за всички ви
дове културна дейност. Ст. Н. в. в.

Марчело ВеншуриПролетта на 1940 година беше мека 
и приятна. Немската война беше далеч 
от Пистоя, чак в Полша, в равнините 
на Централна Европа и по бреговете на 
Ламанш. Тази война ни се струваше 
някак невероятна въпреки радиовести-

разказ зорец и' отдалече подвиквахме:
— Чакайте ни, красиви девойки.
— Глупаци! — отговаряха момиче

тата и се заливаха в звънлив смях.
Най-смелият от нас излизаше 

пред, с цигара в уста, която му осветя
ваше половината лице, 
продължавайки да се смеят, започваха 
да тичат, та чак полите им плющяха.

Настигахме

Зад пресечката на пътя на-
те, които слушахме от високоговорите
лите по улиците на града или достига
ха приглушени до дворовете, където иг 
раехме.

а момичетата.

Понякога през тези майски нощи, 
докато чакахме момичетата да излязат 
от църква, се улавях, че напрягам слух. 
Освен на думите на приятелите, освен 
на песните в църквата давах ухо на ти 
шината, в страха си, примесен с наде
жда, че отдалече до мен ще долети ня
какъв знак, някаква вест от войната. 
Но отвъд всичко мълчеше. И там, в 
мрачните села и малките градчета, има 
някаква църква, мислех си, и в църков 
ния двор сигурно има момчета и те ка
то нас очакващи да излязат момичета
та, те също запалили цигари в тъмни
ната.

даци закриваше звездите. Само откъм 
морето небето бе накичено с парцали. 
От улица „Чиледжоне" долиташе през 
бистрия въздух шумът на локомотива, 
който маневрираше по площада на га
рата, писъкът на заминаващите и при
стигащите влакове.

Нощите бяха меки и приятни. От 
полето зад' Порта Лукезе и от зеленчу
ковите градини долитаха аромати 
треви и цветя, острият мирис на влаж
на земя. Сега ние, момчетата, вече ле 
ходехме в центъра в кафене „Глобус". 
Дойдеше ли май, тръгвахме по улич
ките, които извеждат от Порта Лукезе, 
и се скитахме около енорийската цър
ква, там, където предградията свършва 
ха и започваше полето, 
се по пейките на църковния двор и ча
кахме селските момичета от околности
те на Порта Лукезе да излязат от цър
ква. Чувахме как вътре църквата ехти 
от песаи, а отблясъци на свещите се 
провираха през пукнатините на порта
ла. Наоколо полето беше тихо, черно 
или понявга осветено от луната, 
пушехме в тъмното, говорехме си 
Жрни, за оперетните представления, у- 
редени от общината, за последния ро
ма» на Ърскин Колдуел, говорехме за 
всичко освен за войната.

ги към първите къщи 
на Порта Лукезе, при ларгото, отредено 
за маневрите на влаковете, там, къде
то имаше наредени сергии с окачени на 
тях ацетиленови ламби. Сергиите бяха 
отрупани с халва, бонбони, захарен па
мук, семки от кокички, нанизани 
връв. Очите на момичетата

Често отивах и сядах на градския 
зид, за да надзърна иззад навесите на 
фабриката „Сан Джорджо”. огкъдето 
се виждаше извитото очертание на раз
зеленелите се Апенини. И мислех си 
тогава, че тд, немската война, не беше 
променила хода на годишните времена, 
нито дори хода на нашия всекидневен 
живот. Тук-таме Апенините се шареха 
с някои по-тъмни и наситени с цвят 
петна, предвещаващи лятото, а във въз 
духа също и тази година се чувствува
ше острият и сух мирис на камък.

Само на кино, в кратките минути 
на филмовия преглед, се появяваха про 
рязващите светкавици на битките и в 
залата настъпваше напрегнато мълча
ние и няма почуда, защото само тога
ва представата за войната добиваше 
реални пропорции: горящата къщурка 
на един полски селянин на фона на 
някаква гора или немски пехотинци в 
поход през равнинен пейсаж, а танко
вете, с черният кръст на бронята им, 
плуват в ниви от ръж. Но достатъчно 
беше ламбите да светнат, щото с въз
дишка на облекчение на неосъзнатата 
публика този приказен свят да се вър
не и намери отново вярната си перопех 
тива в своята успокояваща отдалече
ност.

на
поглъщаха 

отблясъка на ацетиленовите фенери и 
сякаш пламваха.на Наоколо се носеше 
трепетът на селските панаири заедно с 
острата смрад на карбид.

И мен все пак ми се искаше да вя
рвам, че точно в този момент в селата 
и малките градчета на оная страна, де- 
то бушува войната, животът не би мо- 

олта- гъл Да протича различно от тукашния: 
момчета като нас, плъзнали след моми
чета със светещи погледи по 
пътеки или застанали пред сергиите на

беше
там небето да е друго и мечтите по-раз 
лични?

Но ето че вратата на църквата се 
разтваряше, в дъното блясваше 
рът, а между банките шумеше черната 
тълпа от бабички и старци. Момичета
та, с воали на главата, 
първи на прага, вече готови за смях и

Излежавахме
полски

се появяваха . селския празник. Възможно ли1

закачки поради нашето присъствие, от-
още

1*(>

Мйдавахме от сергия на сергия, от 
улица на улица, в непокътнатата тиши 
на на ония пролетни нощи, сред една 
неизменна и като ни се струваше — 
неизменяема природа. Но ние не знаех
ме, не подозирахме закъде сме се за
пътили, не предполагахме, че равнили
те на .Полша бяха ей там, зад пресеч
ката на пътя.

кривайки ни в тъмнината, преди 
да са ни видели. Спираха за миг под
ламбата на входа да махнат воалите си 
и да тръгнат след това бавно, на мал-Ние
ки дружинки.

Ние също така 
след тях, надигайки възбудено гласове, 
минавахме по затънтени пътеки, пок
рай самотни къщурки със светещ про

за
бавно тръгвахме

Ясни и спокойни бяха и нощите по 
покривите на града; не се чувствуваше 
дори слаб полъх от ветрец, ни ято об-
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(0сш. &жара ни ииисе

НЕ ГАЛАТЕТЕ НЕВЕСТЕТЕ Пронище, Сетина и тн. Как са 
били уредени и строени тези 
царски дворци не е известно. 
Но те били богато украсени, за 
което свидетелствуват наход
ките на Василий П в Сетина и 
Охрид. Всички тези метрополи 
и дворци били на територията 
на някогашната 
оклавиния. Но, въпреки това, Са 
муил поддържал традицията 
на някогашното българоко ца
рство зарад своя престиж. И 
докато, така да се каже, не про 
явявал никакви грижи за тери 
торията на днешната същинс
ка България, от която час по 
част отделни части му откъс
вала Византия. За македонско 
гръцките територии той бил 
много чуствителен и войствен.

По времето на Самуил се об 
разувала т.н. Охридска архие
пископия (в историческата ли
тература известна като патриа 
ршия). Но освен нея имало 
още две Драчката и Дубровниш 
ката надбискупии. Вероятно, 
границите на Охридската архц 
епискрпия по време на Самуи 
ловото царство и след негово
то рухване са били съвсем дру 
ги. Разбираемо е, че Самуил 
желаел неговото царство да 
има архиепископия, и това в 
онези места където била с_толи 
цата му. Но тъй като от папа
та получил кралска, а не цар
ска круна, така се случило и с 
черквата. Именно, папската ку 
рия, както и по-рано в IX век 
така и сега, не се съгласила 
Самуиловата държава да полу 
чи патриарх (чието число било 
непроменено) а архиепископ. 
Седалището на Самуиловия че 
рковен върховен великодосто- 
йник се намирало в Преспа. 
По-късно когато Самуил ми
нал в Охрид там се пресели:* 
и върховния черковен глава- 
тор. По този начин Охрид ста 
нал за пръв и последен път 
черковен център и столица на 
едно царство което просъщес
твувало до Ю18 година.

(СЛЕДВА)

Все пак във Византия, а и 
в други страни, владеело мне
нието, че това царство е прос
то продължение на онова про
паднало „първо” българско ца 
рство, защото само такава дър 
жава,
империя в тези предели е мог 
ла да има цар. За такова ста
новище дал долринос и самия 
Самуил, който следейки духа 
на своето време не искал дру 
гояче да се нарича. Все пак то 
ва било съвсем ново държав
но устройство.

Ядрото на неговата държава 
било съвсем друго, а вътреш
ната и външната политика на 
царството му всъщност е раз
лична и съвсем друга.

Круната, която приел Саму
ил от папата била кралска, ка 
кто и титлата „рекс”. Затова, 
Рим не му давал друго назва
ние освен царско, което било 
запазено и давано само на вла 
детелите на франките (от Карл 
Велики), а след това на гер
манските владетели, които про 
тивоположно на цариградския 
двор им давали титлата „крал“, 
а не „цар“. Зарад това и Саму 
ил с право се считал за „ва- 
силевс” т.е. за цар като своите 
предходници и наследници, въп 
реки това, че Византия с коя
то бил в постоянно неприятел 
ство, не го признавала.

С формирането на такова ца 
рство се случило онова, което 
византийците най-много очак
вали. Именно, те се страхува
ли да не се създаде в склави- 
нията отвър Дунав славянска 
монархия, което все пак не се 
случило. Но затова тя се създа 
ла в пределите, които визан
тийците считали за свои, а то 
ва е територията на някогаш 
ната македонска склавиния, ко 
ято станала център на Саму- 
иловото царство. Този държа
вен център бил далеч на юг от 
Балкана в днешната Македо
ния с няколко уредени владе
телски дворци, като тези в Пре 
спа, Охрид, Прилеп, Битоля

коигломе- 
които

Начело на такъв 
рат от народи, между 
най-мшогочислеии били македоЗакасал йе комшията ми, Пера Грапскьи! Па 

покре ньега. Невестата му Ристеиа, 
отишла у странство да учи занаят, а .на мужатога рекла: „Ти 
че будещ домашняр, гледай детето и гооподжуй кико зиайеш. 
Нели въздън вревеше, дека нашата женска работа не йе 
що!” Тека продумала и си ошла. Две неделье нема 
буде. Първом Пера се налендзил и

и я закаса 
работничка у гумаруту, нанците, се намирал „царят 

българите” Самуил „раб божи". 
Неговата титла напълно отго- 

„ЬагПеин". покрай Византийскатаваряла на титлата 
Византийските съвременни 

извори не дават на Самуил съо 
■шепната титла „цар“, а, наро
чно избягват да го наричат 
тока и му дават съвсем други

ии- 
дома да

си рекъл дека целуту 
ньойну работу он че опран за половин саат. Тека думал преди 
йедну цеделю. а съга му се вика и час-почас ми ока преко 
плотът: „Закаса, бае Джоре!” А я тъгай 
е закасотината, а он ми се оплака ко дете на майкго.

Първият дън му изгорело йеденьето: оди васулят стану- 
ли углени, а оди тенджеру помияра. На другьия дън, кига 
требало да запържи чорбу, он грешил, па место брашно су- 
нул у запършкуту гипс и опраил работу: вечерали сув леб и 
кьиселе шушпе. На третия дън расипал млеко на престилкю 
ту на детето, та оно покарало галатенье оди учителкюгу, ама 
не смеяло да каже кой е риноват. У неделга не умеял да ос
кубе кокошку, после сакал да гьу пърли и у пърленьето за- 
малко не запалил сламуту на комшийете. Медно ли йе: две чи- 
нийе строшил, йедън нож пребил, стенуту мади кавторът уму- 
рдарил ... Пищи човекат ко змия у процеп и ме ока да пийне- 
мо по чашку, та да му мине мука.

Отидо у ньи. Изнесе шишенце е рекьию и зелье за мезе. 
Оратимо си тека, пйемо помалко, ама оди зельето нито я узи- 
мам, нито па он яко налати. Я осечам — бъзди нещо, ама ко 

немукает съм да кажем. Он виде това и се суну. та узе 
коджа зелье. Глътну, изкоколи .намърщи се и поче да псуйе 
све живо. „Не извиняваш, бае Джоре — рече ка се свърну, — 
ама я место зейтин алале_мка съм сунул гас у зельето, та съм 
упропастил мезето!”

Та затова, човеци, ви казуйем: 
дека дома оди ньи никаква вайда нема!

македонска

га подпита киква му названия.

Занаятчийско-услужното 
предприятие „Услуга" 
Босилеград продължава да 
съществува, макър че му 
предсказваха най-бърз фа
лит. Това изненадва и най 
-големите оптимисти.

Как „Услуга" успява да 
се одържиР Съвсем просто 
— с уволняване на работ
ници. По-рано в предпри
ятието работеха 70, а сега 
само 10 работници! Засега 
тези работници успяват да 
изкарат заплати и за себе 
си и за тримата служещи 
в администрацията.

от

гост

не галатете си невестете,

Бай Джора

Разлистени мисли
ПО ПОВОД „МЕСЕЦ НА 

КНИГАТА”
НАША РАБОТА 

3. С едно око четем, а с 
другото гледаме докъде 
стигли ония, дето не четат.

*са
СТАТИСТИКА Селяните от босилеград 

ските села ежедневно дока 
рват добитък в Босилеград 
с надежда, че някой ще ги 
изкупи. За съжаление това 
става съвсем рядко. Дори 
и тогава, когато има сигур 
но обещание. Така напри
мер преди някой ден дош
ли изкупчици от Аесковец, 
които предварително оба
дили, че ще изкупят голя
мо количество добитък. И 
за един бяха докарани 300 
говеда, а изкупчиците взе 
ха само

НЕГРАМОТНИ 
4. Неграмотният човек не 

е сляп — той е интелекту
ално кривоглед.

1. По-добре е да „падат” 
глава 

па да
по три страници на 
отколкото три тома, 
убият читателя.

ПАРАЛЕЛИ
5. И книгите са като хора 

та: има ги и тънки и дебе-

ПЪТИЩА

2. Книгата трудно намира 
път до читателя — няма да 
бъде лошо ако я повезем с 
коли, ще стигне по-бързо...

ли, парцаливи и нови, лоши 
и добри.

М. Андреевич

СПОРТ

БЕЗ ДУМИ »А. Балкански» Пуста Река 6:0100.
„Дикобраз“ Първенственият мач, който

се състоя в неделя, 10 ноември 
т.г. между отборите на „А. Бал 
кански” и „Пуста река“ от Бой 
ник пред около 300 зрители-ди-

пя да създаде много положе
ния за отбелязване на голове 
и да организира редовете на на 
падателната петорка. Не за
дълго и защитата на гостите бе 
разбита. В 55 м. Кръстев, 58- 
та Ст. Йованович. 74-тата от
ново Кръстев, 85-тата Христов 
и 87-та А. Петров забележиха 
голове за своя отбор. Най-до
брият в димитровградския фут 
болен отбор бе Александър 
Петров, чийто гол бе негово 
собствено дело. ~

„НЕСОАЕНА" ТЪРГО
ВИЯ

По магазините в Дими
тровград потребителите че 
сто не могат да си купят 
търсените стоки.

Неотдавна в целия град 
нямаше обикновена готвар 
ска сол.

Сега има.
И нека каже сега някой, 

че димитровградската тър 
говия е „неслана" . . .

Колкото се отнася 
„мъжката вода 
има!

митровградчани, завърши с ви 
сока победа на димитровград
ските футболисти.

Още в самото начало (3 м.) 
димитровградчани поведоха о 
гола .който отбеляза Ракко Ма 
теев. След туй се редуваха бър 
зи нападения, бяха създадени 
няколко стопроцентни шансот 
ве, но нямаше релизатор. Пър 
вото полувреме измина в пъл 
но надмощие на „А. Балканс
ки”. но резултата не се проме-

Димитррвградчани заслужено 
възтържествуваха, макар че 
с борчеството си гостите рес
пектираха и заслужават пох
вала. Те до последния минут 
на играта не се предаваха, ко
ето говори за високо морално 
самочувствие.

ни.ДО
Второто полувреме започна с 

едно изменение в състава 
„Балкански”. Влезлият на ля 
вото крила Ст. Йованович ус-

винаги на

Ст. Н.
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