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време-много работа
До изборите на целокупния 

състав на скупщините на всич 
ки обществено-политически об 
щности остава още по-малко от 
три месеца. Подготовките за 
изборите вече са интензивни, 
обаче обемните работи: полити 
чески, организационни и адми 
нистративни, са такива че тър 
сят от всички обществено-поли 
тически и държавни органи по 
чти денонощна работа, за да 
могат навреме и щателно да бъ 
дат изпълнени.

Това особено бе изтъкнато 
тези дни на съвещанията във 
връзка с подготовките за избо 
рите, които организира секре
тариата на президиума на Репу 
бликанската конференция на 
Социалистическия съюз в Ниш 
и Враня. Изготвянето на избор 
ните програми, правилата на 
Социалистическия съюз за кан 
дидационната и избирателна по 
стъпка за представителни тела, 
утвърждаване на сроковете за 
отделни дейности в провежда
нето на изборите, уреждане на 
избирателните списъци, органи 
зирането на избирателните коле 
гии и пунктове и тн. само са 
част от обемната и отговорна ра 
бота за успешното провеждане 
на изборите. При това обаче в 
цялата изборна дейност не смее 
да се забрави и огромното зиа 
чение на политическата страна 
на тази акция. Именно, избори

* ВЕСТНИН НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ * ха постигнати видни резултати, 
Общественият продукт в 1968 
година, в сравнение с 1964, е уве 
личен е 14, промишлената про
дукция с 15,3, а обемът на зсме 
делското производство 
на сто. Износът през това вре
ме се е увеличил с 28 на сто. 
Тези и много други успехи, ко 
иго тук не можем да изброява 
ме, са налице. Те се виждат и 
чувствуват във всяка комуна, 
трудова организация, във все
ки дом. Затова' и положението 
в което изборите се провеждат 
е твърде положително. Широ
ката мобилност на трудещите 
се в стопанството, в разрешава 
нето на проблемите на общини 
те (електрификация, изгражда 
не на пътища, училища, болни 
ци, комунални обекти по гра
дове и села предимно със сред 
ствата на местното самооблага
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Пред IX конгрес на СЮК

В РЪЦЕТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
Сдружените трудови хора сто 

паниоват със средствата за раз
ширеното възпроизводство - то 
ва е начална констатация на 
цялата обществено-иконо-миче 
ска система, аилно подчертана 
в материалите за Деветия кон
грес на СЮК

Това наистина, не е ново про 
гра-мно становище. То, би мог
ло да се каже с повече или по-

Дажби, облагания, осигуров
ки, лихви от всички видове и 
тн., всичко това стана канал, 
по който без съгласие на сами 
те производители, значителна 
част от акумутацията се съсре
доточава вън от стопанските ор 
-ганизации-

Дискусионните материали за 
предстоящия конгрес недвусми 
слено показват, че обществено- 
политическите общности тряб
ва да преизпитат различните 
фискални и други задължения 
на трудовите организации с 

(Следва на 3 стр)

ствата на ония, които в най- 
голяма степен ги създават.

„На малки врата”
През последните години ясно 

и гласно се съобщаваха реше
ния, че на стопанството ще се 
оставят все по-големи сред
ства. Това беше факт, но цяла 
та истина можеше да се види, 
едва когато се направи равно
сметката. А това значи кога
то се събере всичко онова, кое 
то се взимаше От стопанството 
отиваше на „малки врата”.

малко наблягане, се повтаря 
още от преди Осмия конгрес. 
Зарад това е интересно да се 
види къде лежат 
че това начало

решеността поне говори за 
бързо да се преодоляват зада 
чите и изгражда по-добър жи
вот- В изборната дейност трябпричините,

недостатъчно ва да се посочат тези успехи, 
както и ролята на трудовия чо 
век и обществено-политически

се провежда в дело.
Вероятно никъде така 

като тук, не се чувствува ди
сонансът между онова, което 
явно се изразява като жела
ние и онова, което се провеж
да на практика. С приемането 
на стопанските мерки, а преди 
това и със заключенията на О- 
смия конгрес, ясно е казано, 
че -най-малко 75 на сто от сред 
ствата от акумулацията тряб
ва да бъдат в ръцете на трудо 
Еите организации. Вместо това, 
свидетели сме на една „пункти 
рана зиз-заг линия”, която го
вори, че държавата и нестопан 
ските фактори много 
се решават да върнат

ясно Заседание на ИО на ССРН в Сурдулица те организации за да могат да 
светлина исе видят в пълна 

предстоящите задачи- Още по- 
има 'и множество проб№ ШШВ I ШИШ 

ПРЕДИЗБОРНА Д0ИЮС1
вече, че 
леми, които не са разрешени, 

бавно се решават. Тях сиили
гурно ще ги разрешават скуп- 
щините, които ще избираме та 
зи пролет. Затова в политичейност на организациите на 

ССРН в предизборната кампа
ния. Този документ ще се об
съди в трудовите колективи и 
в подружниците ,на ССРН а 
след това ще бъде приет от 
ОК на ССРН- В този документ 
се изтъква, че предстоящите из 
бори се провеждат в разгара 
на стопанската и обществена 
реформа на провеждане на На 
соките, на борбата за последова 
телно национално равноправие 
в страната и в обстановката, ха 
ракт.ерна за международното ра 
ботническо и комунистическо

На 15 т-м. в Сурдулица се със 
тоя на разширено заседание на 
Изпълнителния отбор на ССРН, 
с което започнаха организаци 
онните подготовки за предсто
ящите избори за отборници и 
Представители-

Заседанието обсъди проекто
програмата за политическа де

те се провеждат по време на 
дълбоки преобразования на на 
чгето общество, самоуправлени

като 
на всички

мяските разговори централно 
сто трябва да заеме въпросът 
— какъв отборник, т.е., наро
ден представител ни трябва за 
успешна, 
дивна

ето и демократизацията, 
основни двигатели 
преобразования в .борбата на иа и граплодовита

работа на бъдещите 
ску-пщини. По всичко личи, 
че ще ни са необходими дейни 
борци за самоуправителни от
ношения, а не фразьори и по 
литически демагози. Ще ни тр
ябват кадри, способни да гле
дат напред и да допринасят за 
разрешаването на належащите

шите трудови хора за изграж 
дането на социалистически об-

станаха
трудно

ществени отношения, 
неделима придобивка на трудо 
вия човек- Това преобразова-

сред-

Предизборна дейност ние е свързано с осъществява
нето на основните цели на сто 
ланската и обществена рефор
ма. Постигнати са и все повече 
се постигат забележителни ус
пехи- В република Сърбия през 
последните десет години обще 
ствения продукт двукратно е 
увеличен, както и реалното ли 
чно потребление. Промишлена
та продукция в републиката 
през 1967 година беше по-гол- 
яма от производството на Юго 
славил през 1955 година! Дока 
то 1958 година в обществения 
сектор в Сърбия бяха заети 
908 000 души, през 1968 — тех
ният брой нарасна на 1 318 000 
души, или с 45 на сто в повече. 
През същото време производи 
телността по зает работник на 
расна с 40 па сто.

В годините на реформата бя-

Какво предлага новият избирателен закон проблеми.
Значи, политическата работа 

в подготовките на изборите не 
смее нито за миг да бъде под
ценена за сметка на чисто орга

под-

движение.
Изтъква се, също, че носител 

на предизборната дейност е Со 
циалисическият съюз. Той тр
ябва да разясни на избиратели 
те, че пред нашето общество 
стоят сериозни задачи и зато
ва е нужан качествен състав 
на скупщината. Между зада
чите се посочва необходимос
тта от по-уокорено стопанско 

на слаборазвитите

Избирателни праваСлед доста остра полемика, 
която повече се отнасяше до 
изявленията на отделни поли
тически форуми в окушциноки 
те разисквания за конституци
онни промени, Съюзната скуп
щина прие тези дни нов Закон 
за избиране на съюзни пред
ставители.

-С него се определя, че за 
обществено-политическата, сто
панската, просветно 
■ната и -социално 
ната камара в Съюзната скуп
щина ще се избират 120 пред
ставители. В Камарата на -на
родите всяка република ще из
бира по 20, а всяка покрайни
на по Ю представители, 
значи, че Съюзната скупщина 
общо ще има 620 представите
ли. Скупщината ще има мандат 
четири години като се спазва 
-правилото -никой да не 
бира два пъти последователно 
за съюзен представител.

Представители в обществено 
политическата камара гражда
ните ще избират една или по
вече общини, които представ
ляват една избирателна коле
гия, въз основа на общото и 
непосредствено избирателно пра 
-во. Представители за стопанска 
та, просветно 
социално 
избира избирателно тяло, кое
то съчиняват членове на об
щинската скупщина и делега
ти от трудовите общности. 
Представители в Камарата на 

народите избира 
на всяка република и автоно
мна покрайнина на съв

местни сесии на вгоичкм кама-

низационно-техническите 
готовки, които също са от голя
мо значение.

Остава ни малко време, а мно 
го работа.
Това трябва да се има напредвид 
от страна на обществено-поли
тическите сили в предстоящи
те дни до изборите, бе изтъкна 
то на съвещанията в Ниш и 
Враня.

културната и 
здравната камара: развитие 

райони, към които принадле
жи Сурдулишката община. От

култур-
здрав-

делно се сочат задачите във 
връзка с разпределението в тру 
довите организации, за усъвър 

(Следва на 3 стр.) А- Л-скупщината
Тава

ри.
Правото да бъде избиран за 

представител в обществено - по 
литичеоката камара и камара- 

(Следва на 3 стр.)

се из-

Разширено заседание на ИО на ОК на 

ССРН в Димитровград

ОБСЪДЕНА ДЕЙНОСТТА 

НА „БРАТСТВО“
ди дейността на издателство 
„Братство” и програмата на из 
дателска дейност ;през 1969 
година- В обстойни разисква
ния се изтъкнаха, както ус-пе-

На 20 януари -в Димитровград 
се състоя' разширено заседа
ние на Изпълнителния отбор на 
общинската конференция на 
ССРН, на което присъствуваха 
и представители -на -всички об 
ществено-политически и някои 
трудови организации, както и 
представител на президиума на 
на Републиканската конферен 
ция на ССРН Тодор Славян
ски.

хите, така и пропуските на из 
като най-многодате лютото, 

внимание се посвети на в, „Бра 
тство”. Заключенията от тава
заседание ще бъдат доставени 
и иа трудовия колектив «а из
дателството.

веселият викВаканцията започна. Бележките са съобщени и 
на учениците се пренесе на пързалката.Изпълнителният отбор обсъ-



РОЛЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ » 

ВЪЗПИТАНИЕ И ГРИЖИ ЗА ЩАТА
аветьт през

елмицлтл!1 ви и образовани, активни 
мостоятелни и какви ще имат 
изградени интелектуални, мора 
лни и социалистически 
шща в най-голям дял ще за. 
виои от по-старите как и по ка 
к-ь® начин, организирано 
стихийно ще 
тяхното оформление за утреш
ни производители и самоупра- 
вители. Децата бързо растат и 
отраснат, и всеки' знае, че име 
нно през детството се получа
ват основните знания и приви
чки, емоции и характерни чер 
ти на бъдещият гражданин на 
нашето самоуправително обще
ство. Затова към младите ви
наги трябва да се изхожда от 
думите «а другаря Тито: да е 
постоянна грижа, т.е. постоя
нна длъжност на всички въз
растни и задължение на цяло
то общество, да правят всичко 
възможно, за да бъде детство
то яа нашите деца безгрижно 
■и радостно, а това ще им даде 
възможност и нужните знания 
да станат съзнателни гражда
ни на нашата социалистическа

ни служби, учреждения и ор
ганизации за възпитание и за
щита па децата и един дял от 
«аичгеи
превзел и Републиканският съ 
вет за възпитание м защита -на 
децата.

#1 Понеже е нужно да се фо 
рмира общински съвет, то и не 
■говата основна задача би се 
състояла в следното: да поддър 

инициативата на организи- 
и планова работа на по-

община и еа-В Димитровградска 
= много малко се знае за значе- 
= иието, ролята и компетенция

та, която има тази значителна 
= институция или учреждение за 
Ц защита и възпитание на деца- 
Щ та. До преди десетина 
= съществуваше Общински 
= бор, ио по коя причина той пре 
3 стана да работи и напълно за- 
= -мря — не се знае.

Смятам, че съществуват вси- 
= чгси условия отново да се уч- 
§ реди тази 'институция, да се ор 

общинска конферен-

3лване па международните от 
ношения тъкмо 
уверението, че днес, повече- 
то от когато и до било по- 

с необходима широка 
необвързаните

страни, искащи свикване на 
конференция на най-високо 
равнище. И когато днес дър 
жавниците от необвързаните 

всички

размянаТвърде
на посещения между държа 
ннци в началото на година
та говори за нашия стремеж 
към разширяване на сегаш 
ните рамки на зоната на не 
обвързаността. През послед
ните няколко месеца събити

живата заздравява

I тези задачи на себе си етаяо-

рано, 
дейпост на или

пристъват към
години

от-

ята в- света потвърдиха че 
няма изключения по отноше 
ние разпределението на зо
ните, където да има запла
ха за мира: всички области 
от планетата ни могат да ста 
нат области намира или 
ната- Оттам и необходимос
тта за общо апгажиране на 
всички страни за подобрява 
не на международните отно 
шения- Това е едно от най 
необходимите условия за на 
дделяване на блоковата раз 
деленост в света, което е 
причината за всички недора 
зумения и международно на 
прежение.

На всекиго днес е ясно, че 
Европа е заинтересована за 
събитията и в другите час 
ти на света- Същ е случаят 
и с народите от извъневро- 
пейските страни, които с вни 
мание следят всички съби 
тия на европейския конти
нент, а което същевременно 
може да бъде и причина за 
усложняване на междунаро 
дното положение. С други 
думи, когато в Европа се 
разглежда кризата на Близ 
кия изток или въпросът за 
войната във Виетнам, тога
ва, преди всичко, се мисли 
на собствената сигурйост. И 
обратно: когато изВънев-
ропейски народи отравят 
загрижени погледи към 

Европа зарад конфликти
те на политическите кон
цепции на Изтока и Запада, 
тогава те мислят за собстве

кръстосватстрани
континенти, те правят това 
по една съвсем видима при
чина: да се установят кол- 

по-широки

I жа
рана
старите в правилното възпита
ние на децата и грижата за тях 
във всяко селище; да подтик-

кото се може 
консултации, чрез самоопрс 
деление да се дойде до об
ща платформа за обединя
ване на усилията, към които 
те се стремят — към мир и 
сътрудничество. Това имен
но е смисъла на настоящите 
разговори между държавни 
цитс на необвързаните стра

вой §_ гамизира 
= ция от заинтересованите орга- 
= низации, а в началото под ръ- 
=§ ководството на Общинската кои 
Ш ференция 
Щ ският съюз. По тоя начин вои- 
Ц чки въпроои свързани с грижа 
= та и възиитамието на 
в от предучилищна мата и учили- 
= щната възраст биха се разре- 
= шавали ма определен начин. 
= Върху това наблягам от след- 
В ните причини:
= -ф .Възпитанието и 
* за най-младите

ва работата на съответните слу 
жби в общината, които биха и- 

задължение да работят 
върху тези въпроои. 
ският
ганизатор на всекидневно раз- 

обществена работа с

Социалистиче- малина Общин-
съвет трябва да бъде ор

децата
витие на 
децата чрез Съюза на пионе
рите и останалите специализи
рани детски колективи за да 

осъществи социалистиче
ско възпитание на младите. Съ 
вета също така би разглеждал 
всички проблеми, които се явя 
ват във връзка с децата и тях 

активност. Той би бил ор

ни.
Днешният спят се мени из 

основи. И без оглед на нати 
ска от различини страни — 
непрекъснато расте отпор 
към политиката от позиция 
на сила. Съвременното раз 
витие изисква и съвременен 
подход към проблемите- За
това развитието на полити
ческите концепции на необ- 
вързаност трябва да върви в 
крак е времето- Защищавай 
ки позициите па политиката 
на мира и международно сът 
рудничество, необвързаните 
отварят широки перспективи 
за своето самостоятелно и по 
бързо икономическо разви- 
тие.

се
грижата 

като сложен
В изисква организирана= процес
1 акция на цялото общество чрез 
= възпитателните процеси и съз- 
= даване «а по-добри условия за 
В повдигане на младите геиера- 
Щ ции. От това и произлиза фак- 
Ц та, че за възпитанието и защи 
Щ тата на децата 
= са заинтересовани и общество- 
= то и самите родители. Покрай 
{§ семейството и училището съще 
^ ствуват и редица фактори, кои 
= то провеждат и осъщестяват 
Ц целите на възпитанието: рабо- 
= тят голям брой специализирани 
= детоки самоуправителни колек 
= тиви, които чрез най-различни 
Щ форми и активности осъщестя 
Щ ват тези цели. Обществената 
Щ грижа за 
~ чрез редица за това определе

ната
ганизатор на различните 
фестации, свързани с пионер
ската организация, 
тор на Югославските пианир- 
ски игри, различни 
ния, чествувания, срещи,

мани страна.
За това смятам, че нуждата

организа- от общинска организация, коя
то , да се занимава за цялостно 
и единно решаване и разреша
ване на много детски въпроси 
трябва да се подкрепи, преди 
всичко, от просветните работни 
ци и обществено-политически
те организации, защото и тя ще 
бъде дял от настояванията, ко 
ито другите предприемат за 
правилното възпитание на де
цата.

състеза- 
до-

същевремевно

говори и пр.
Грижата за възпитанието и 

защита на децата, грижата за 
„създаване на добри условия за 

нормално развитие и достоен 
живот на децата е същевремеп 
но неразривна част от общата 
борба за социалистически обще 
ствеви отношения в страната 
■ни. От това как ще оспособим

Стигна положе-се до
ние, че икономическата не
зависимост е равна на поли 
тическата- 
не може да се губи от пред 
вид факта, че пределите на 
необвързания 
съвпадат със зоната на стра 
ните в развитие.

Нито за момент

главносвят
ната си съдба.

Тази зависимост на общи
те интереси за мира и подбр

децата се развива нашите млади за обществен 
живот, колко ще бъдат здра-М. Гаврилович Кирил Трайков

,

По почин на Националния изпълни през май 1923 година отнесе решителна
телен комитет се започна създаването та победа групата, която се бореше за
на нелегални партийни организации и прилагането на ленинските принципи в
ръководства. През септември 1921 го- изграждането на партията. Реши се
дина се състоя Учредителна конферен- ЮКП да се изгражда като легална, ка
ция на Независимите синдикати и бе дрова партия върху принципите на де-
решено да се продължи с обновяването мократическия централизъм,. която да
на синдикалното движение- През 1912 има ръководна роля в борбата на рабо
и 1922 година Независимите синдикати тническата класа и на работническите
организираха редица работнически ста маси- Тогава, за пържи път, партията
чки- В края на 1922 година те имаха око констатира, че Югославия е държава
ло 30 000 работници. Обаче въпреки на- на „народното единство” и прие стано
оголването на Националния изпълни- вището, че националният въпрос в нея

не е разрешен-
Конференцията избра ново ръко

водство на ЮКП, като мнозинството със 
тавллваха членовете от опозицията на 
дотогавашното ръководство. От изтък 
натите комунисти в ръководството бяха 
избрани: Триша Кацлерювич, Джуро
Джакович, Якоб Жорга, Джуро Цвиич, 
Симо Милюш, Мигар Трифунович и др 

Първите успехи по свързването с 
работническата класа, които постигна 
нелегалната ЮКП доведоха в партията 
да се роди идея за създаване Да легал
на работническа партия. Тази идея от 
септември 1922 година партията разпро 
страни посредством легалния вестник 
„Белградски дневник”, в уреждането на 
който участвуваше и Моша Пияде. През 
януари 1923 година на конференция в 
Белград бе образувана Независима юго 

ини- славска работническа партия. Тя запо
чна дейността си в кампанията- за- избо 
рите на представители, като популяри
зираше своята програма ' и проникваше 
в народните маси, създавайки така свои 
политически ядра. Обаче несъгласията 
и конфликтите в ЮКП по основаните 
въпроси за партийната политика бяха 
сериозна бариера за.-.нейното вътрешно 
утвърждаване и за свързването й с ши 
роните работнически маси. Това съдей- 
ствуваше да се явят много слабости в 
създаването и в работата и в дейността 
на легалните организации. Поради тези 
вътрешни слабости нелегалната ЮКП 
не си намери истинско място в полити
ческия живот на страната, където пок
рай неразрешените социални и нацио
нални проблеми се разгаряше остра по- 

. литическа борба между водещите бур- 
жоази партии.

Б. Илиев50 години от основаването на ЮКП

СЪЗДАВАНЕТО НА ЮГОСЛАВСКАТА 

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
3.

телен комитет консолидацията на пар
тията да се извърши възможно по-ско
ро, този процес вървеше твърде бавно,

върховете на

азия и двореца временно да стабилизи 
ра своето владичество. Обаче е това не 
се отстраняваха обществените пробле
ми и противоречия в новата държава- 
В стопанско отношение Кралството СХС 
беше много изостанала европейска ст
рана- Населението почти 80% живееше 
на село, а основните промишлени отрас 
ли тепърва се развиваха. Господству- 
ващата буржоазия в стопанската поли
тика се ръководеше от своите строго 
класови интереси- Експлоатирайки ши
роките -народни маси с намаляване на 
работническите надници, с удължаване 
на трудовия ден, с ангажирането на ев
тина детска и женока работна ръка, с 
големи данъци, лихварство и прочее, 
буржоазията се стремеше да си осигури 
големи печалби. Така новосъздадената 
държава, построена върху централизма 
и хегемонията -на сръбската буржоазия, 
скоро изневери надеждите на югослав
ските народи, че в новата държава ще 
си осъществят национално равноправие. 
В условията на безогледен терор, на по 
лецейско своеволие и беззаконие се при 
стъпи към изграждане на нелегална 
партия.

При една
люционната младеж се 
межът към индивидуален терор, макар 
че ЮКП като революционна партия сто 
еше на становището за масова борба и 
отхвърляше индивидуалния терор като 
средство, което може да замести акци
ите на масите. Пържите акции на инди
видуалния терор бяха извършени в на 
чадото на на лятото на 1921 година. Най 
.напред дояджията Опасое Стевич хвър 
лил на 29 юни 1921 година бомба на ре
гента Александър, а един месец по-къс 
но, дърводелецът Алия Алиагич убил в 
Делнице бившия министър на вътреш
ните работи Милорад Драшкович. Ре
жимът използвал тези акции с цялата 
си жестокост да се нахвърли на Кому
нистическата партия.

малка част от рево- 
зародил стре-

оарад несъгласието във 
ЮКП-
Различията в схващанията на Изпълни 

телния комитет в емиграция и този в 
страната започнаха върху въпроса да 
се обсъди ли или да не се обсъди 
причината за провала на партията и из 
влекат нужните поуки от легалния пе
риод, да се изгражда или не, 
на партия и да

при-

нелегал
се създават ли нейни 

опори в легалните организации и Неза 
висимите работнически оиндикати.

По инициатива на Националния из 
пълнителен комитет бе свикана Нацио
нална конференция на ЮКП, която тр
ябваше да реши тези и други въпроси, 
от които зависеше по-нататъшното раз 
витие на партията. Тъй като тази 
циатива бе подкрепена от Изпълнител

на Коминтерна, конферен
цията се състоя през юли 1922 
във Виена. Конференцията обсъди 
щеетвените резултати по обновяването и 
.развитието на политическата

На 2 август 1921 година Народната 
скупщина приела Закон за защита на 
обществената сигурност и порядък в 
държавата, известен под името като За 
кон за защита на държавата. Режимът 
провъзгласил ЮКП за терористическа 
организация и оуопензирал всички ко
мунистически общински управления и 
отборници, а в Скупщината отнел ман
датите на комунистическите представи
тели. Със закона за защита на държа
вата ЮКП била сложена в нелегалност

ния комитет
година 

осъ-

дейност
на партията през първата година на не 
йната нелегалност. Мнозинство 
групата, която оправдаваше

имашеОбновяването на партийната работа 
вървеше твърде бавно по оправдани прл 
чини. Мнозинство от ръководните кад- 
Ри бяха арестувани 

, след обнародването на Закона за защи 
та на държавата, за да избегнат аресту 
ването и полицейските измъчвания. Тру 
дности имаше и защото партията по то 
ва време притежаваше две ръководс
тва — Национален изпълнителен коми 
тет в страната и таканаречения Изпъл
нителен комитет в емиграция с център 
във Виена.

поражени
ето на партията и считаше, чене бива да 
се създават легални организации. Кон
фликтът в ЮКП все повече 
бочава-ше .Комунистите,

и въз основа на този закон били извър 
шени най-масови арести на комунисти. 
Този Закон позволявал прилагането на 
най-брутални методи и оредства на из
мъчване над съмнителните и арестува 
ни комунисти. Оттогава

или емигрираха се задъл- 
кои-то настоя

ваха да възтановят, свържат и активи 
зират политически партийните организа 
ции и ръководствата, 
тива от

срещаха съпро- 
опортюнистично ориентирания 

Централен партиен съвет начело със Си 
мо Маркович.

па все до 
април 1941 година работила нелегално.

■Приемането на Видовденската кон
ституция и на Закона за защита на дър 
жавата улесни великосръбската буржо На Втората национална конферен

ция На ЮКП, състояла се във Виена (СЛЕДВА)
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Пред IX конгрес наСЮК Сурдулица

№ ПОАНт. АСОАИВД 

ПРЕДИЗБОРНА ДЕЙН0С1В РЪЦЕТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
(Продължение от 1 стр.) 

цел да се намалят Подобен иск 
е представен и «а банките, оси 
гурителните заводи, камарите, 
водностопанските и други подо 
бни организации, които 
доход получават въз основа на 
законно утвърдени 
на стопанството.

«и. Досегашната практика това 
до голяма степен потвърди.

Но не се касае само за ико-

ктика съвсем отворено говори, 
че трудовите организации при 
инвестиране влатат средства 
по-най-рационален начин. То
ва е и разбираемо, защото гла 
вният риск понасят те. Нищо 
подобно, в общи черти, не би 
могло да се каже за инвести
торите, които своите средства 
(получават от преразпределени 
ето на дохода, насилствената 
концентрация и така нататък. 
По правило, строят се обекти, 
в които финансират фактори 
от извънстоианските дейности, 
по-малко акумулативни и ико 
комически по-малко оправда-

(Продължеяие от 1 стр.) 
шенствув анегго на данъчната си 
стема, въпросът за настанява
не на работа на безработните, 
особено на младите специалис
ти, които трябва да отиват там 
където има работа за тях. По
сочва се също ускоряването на 
социалистическото преобразо
вание на селото. Тъкмо тези 
задачи изискват бъдещите из- 
брашници да бъдат повечето хо 
ра от непосредственото произ 
изводство — работници и земе 
делски производители.

В проекта се казва, че крите 
риите за кандидатирането гря 
бва да са по-солидни. Канди
датите трябва да са способни, по 
литически и морално зрели хо 
ра, солидни производственици 
и авторитетни, борци против шо 
винизма и бюрократизма- Съ
що така равномерно да бъдат 
избирани кандидати от редове

нението на задачите от програ 
мата:

— До края на януари ще се 
проведат съвещания с председа 
телите на местните организации 
и подружници на ССРН за да 
се запознаят с програмата и ор 
ганизирането на първите поли 
тичеани събрания във връзка 
с изборите. Също така Ще се 
организират съвещания с поли 
тичеяжия актив при ОК «а 
СОРН по същите въпроси и по 
въпросите на разяснителната 
работа в комуната. В същия 
срок ще се организират първи 
те политически събрания в 
трудовите колективи.

— В началото на февруари 
ОК на ССРН ще приеме про
грамата за предизборната дей 
ност и правилата. А след това 
до края на февруари ще се ус 
троят нови политически събра 
ния в ССРН и проф-организа-

номическия момент- От изклю
чително значение е и о.бществе 
ното положение,
«а хората извън стопанството, 
които решават по капиталовло 
женията и изразохдването 
средствата, 
говорейки отворено, въз осно
ва на възможностите да реша
ват за средствата на други и 
че при това съвсем естествено, 
те поставят своите интереси на

на-

своя положението

дажби на
на

В действителност,
Икономическият ефект

В какво се състои това иска
не?

Преди всичко, трябва да се 
■изтъкне икояомичеоко-рационал 
ният момент. Досегашната пра

първо място, и по такъв 
чин се раждат бюрократични
те структури- Отливът на сред 
ствата от стопанството дава маПредизборна дейност термална основа На политиче
ския, т е. бюрократичния моно 
пол.КАКВО ПРЕДМГА НОВИЯТ 

ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН? Преразпределение на сред
ствата

Искането за преразпределе
ние на средствата не би тряб
вало да противопоставяме на 
естествената и икономически 
нужната концентрация на сред 
ствата. Но тази концепция тря 
бва да почива върху самоупра 
вително договаряне, върху сво 
бодната воля на сдружените 
производители и върху чисти 
сметки.

Във връзка с тава се пред
виждат важни промени в сто- 
ланския механизъм.

Но за това — друг път.

те на нациите и народностите, циите във връзка със запозна 
защото така ще се утвърди още нането с новата избирателна 

и единство- система, конституционните из-.
менения и досегашната работа 
на сасупщините и техните за-

(Продължение от 1 стр.) ■Същите права, поне що се 
касае до обществено - полити-та на народите има всеки гра

жданин, който има общо изби
рателно право. Що се касае до 
Камарата на трудовите общно- бранията на избирателите, т. е.,

повече братство 
Между избранниците трябва да 
има жени и младежи, които 
изпълняват условията на посо

ческата камара и камарата на 
трудовите общности имат и съ-

дачи.
— До 10 март ще се устроят 

кандидационни събрания 
евидеитиране на кандидатите 
за скупщините, а од 28 март ще 
се устроят кандидационни съб
рания на трудещите се и из
бирателите за определяне на 
кандидатите. След това до 10 
април ще се устроят съвеща
ния във връзка с подготовки
те за изборите и събрания на 
които ще говорят кандидатите.

там могат да бъдат събрания на трудещите се пости
избирани всични заети граж- трудовите организации. Преди чените критерии.

Но, не бива да се допусне да 
се повторят грешките от мина
лите избори като се позволи 
груповщина, политикантска дей 
ност, кръчмарски договори, а ця 
лата предизборна дейност да 
върви в рамките на ССРН- Та 
зи задача се възлага и на ор
ганизациите на СК, която тря
бва да съгласува дейността по 
тези въпроси.

В проекта и на заседанието 
■се реши за сроковете по изпъл

запредлагането иа кандидатите 
за представители, кандидацион 
ната конференция за опреде
лена избирателни колегия, се 
запознава с всички предложе
ния, изтъкнати в предкандида- 
ционната дейност от граждани 

об- и трудови хора на техни съ
брания, от обществено - поли
тическите и други организации 
и дружества.

На конференцията всички де 
легати, като делегати на обще
ствени организации и друже- 

и ства имат право за всяка ка
мара в Съюзната скупщина (ос 
вен камарата на народите) да 
предложат по един кандидат. 

Кандпдационна листа

дани, в зависимост от това з 
коя област работят.

■Във всяка избирателна ко
легия, а в цялата страна има 
120 такива, се избира по един 
■представител в обществено - по 
литичеаката камара и за вси
чки съвети на трудовите 
щнасти.

Ролята на събранията
М- ВеличковА. Новачич

■В Закона особено се подчер
тава мястото и ролЙТа на съ
бранието на избирателите 
кандидационните конференции 
в излъчването и утвърждаване 
то на кандидати за представите 
ли. За обществено - политиче
ската, стопанската, просветно- 
културната и социално - здрав 
ната камара кандидати за пред 
ставители се утвърждават на 
кандидационните конференции 
на Социалистическия съюз, ко
ито се свикват във всяка из
бирателна колегия.
Листата на кандидати за Ка-

В организациите на ССРН:

ШИРОКИ ПОДГОТОВКИ ЗА ИЗБОРИТЕВ кандидациояната листа, ко 
ято се приема на конференци
ята, трябва да се внесе всеки 
предложен кандидат, ако него
вата кандидатура е подкрепе
на най-малко от една десета на 
всички присъствуващи на каи- 
дидационната конференция.

Кандидат на конференцията 
става всеки от предложените, 
за когото е гласувало болшин
ство от присъствуващите чле
нове на конференцията. Доко- 
лкото пито един от кандида
тите «е получи необходимото

селската женска младеж, как- 
вито преди бяха провеждани.

Не по-малко се наблегна и 
върху незадоволителната рабо
та на земеделските кооперации, 
за непозволено повишаване на 
цените в някои селски мага
зини и др,- Тлъминоката местна 
организация посочи и бройни 
нерешени комунални въпроси, 
между които на първо място са 
селските пътища. Населението 

тоя район е недоволно дей
ността на
както 'И от отношението на 
кои служещи в органите на об 
щината. В селата Г. Любата и 
Д. Любата са правени забеле
жки за неразрешените имуще
ствени отношения с коопераци
ята, а водени са и разговори, 
как да започне с електрифика 
цията на тоя район.

Тези дни в босилеградските 
местни организации на ССРН 
се проведоха разширени събра 
ния, на които взеха участие и 
ръководствата «а подружници- 
те, младежките активи, местни 
те общности и основните пар
тийни организации.

Централен въпрос, обсъден 
на тези събрания, беше проек 
таплана на Общинската конфе 
ренция на ССРН за начина на 
предлагане и избиране на кан
дидати за общински отборни- 
ци и народни представители.

предложените критерии за кан
дидатиране, както и програма
та на Общинския изпълнителен 
съвет за политическата дейно
ст на ССРН е предстоящата из 
бирателна кампания.

На проведените събрания се 
водеха разговори за избиране 
на половината членове за об- 

конференция

марата на народите приемат ре 
публиканоките и покрайнински

ССРН.те конференции на 
Предложенията на тези фору- 

обезателно се обсъждат на
на■щиноката 

ССРН, както и за някои орга--ми низациони въпроси, отнасящи 
се до местните организации 
и подружниците на ССРН.

Разокващите се съгласиха 
ръководствата на организаци
ите на ССРН най-енергично да

общинските кандидационни кон 
ференции, 
утвърждават кой е кандидат за

откоито окончателно пощеноката служба,болшинство, тогава цялата по
стъпка се възобновява. ия-

Д. Рпредставител.

Из дейността на СК се борят среду всички уклони 
■и евентуални политически спе
кули през избирателната кам
пания.

■Разискивания се водеха и по 
други важни въпроси. Един от 
тях е, как да се организират 

курсове по здравна просвета на

Необходими са организационни промени
■създаване на такива местни ор 

х1ганизации, 
които

твърде дейни — Дукат, Милев 
ци, Долна Лисина и други, на
последък се паоивизираха. И 
■още нещо: ,не винаги мест
ните организации разглеждат 
ония въпроси, които вълнуват 
самите комунисти.

Това е причината, че през де 
кември миналата година, при 
посещения на събранията от 
страна на членове на ОК кому 
нистите, изтъкнали иок за ор
ганизационни промени в СК, за

Комисията за реорганизация 
и развитие при Общинската ко 
нференция на Съюза на кому- 
стите в
хи неотдавна предконгресната 
дейност, се спря и върху орга
низационното 
Съюза на комунистите в общи

клонове и активи, 
ще могат да бъдат по-

В. В.дейни.
Комисията за реорганизация 

и развитие, след обстойно рази 
скваие, прие предложението на 
комунистите, в общината да се 
извършат организационни про- 

коего ще бъде разгледа-

Босилеград, обсъждай-
^ЛЛЛЛАЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛ

БОСИЛЕГРАД
положение на

ната. Почти всички участници 
се съгласиха, мени,

но на предстоящата общинскав разискването 
че сегашните местни организа
ции са твърде големи, обхва
щат повече села, които едно от

няколко
ИААДЕЖКИ МШЯ И НО СЕААТАконференция.

Ст. Н.
друго са отдалечени 
часа ход. Оттук причината 
бездействието на много 
нисш. Изтъкна се още, че по
ложението е подобно в града,

селата, на които да
най-актуалните

на ак-

Предеедателят на общинския 
младежки комитет 
град Борис Костадинов устрои 
тези дни събрание за ръково
дителите на младежките акти
ви по селата, като изнесе свои 
впечатления от конгреса и за 
събитията на Косово и в Макс

ния и поза КАМЕНИЦА обсъдят
въпроси из дейността 
тивите. Обсъди се и въпроса 
■ва ваключваме на младежта в

в Бооиле-кому- се

ЗАЩО НАМАЛЯВАТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ССРН
чиято местна организация има 
повече от 200 членове.

Предложението за изменение 
в организаионната сруктура 
идва отдолу, от самите кому
нисти. Досегашната практика 
На събрание на комунистите по 
каза, че много членове не ид
ват именно поради отдалече-

случай 50-го-членскмте си вноски. Има °ба 
че членове, които не са плати
ли членските си вноски за ня
колко години. Един друг въп
рос е за разглеждане — съв
сем малко жени членуват в ор 
ганмзациите на ССРН.

тържествата поПрави впечатление, че през 
последните години намаляват 
членове на ССРН във Висок. 
Така през 1964 година Камени
ца имаше 125 члена, през 1966 
година — 60 члена, а през 1968 
тодина — 42 члена. Това са чле 
новете, които редовно плащат

от основаването надишнината 
ЮКП и др., разуча®ането на

Седмия конгресдопия.
На събранието се взе реше- 

най-акоро време да бъ- 
устроени младежки събра-

материалите от 
на младежта и ДР-

ние впост. Ето защо и партийни ор 
ганизации, които преди бяха

С. Алексов
Б. М. дат
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ЩЕ СЕ ПРЕОДОЛЕЯТ ЛИ 

ТРУДНОСТИТЕ 0 ЗДРАВЕ
ОПАЗВАНЕТО

Напоследък, главно неофициално, много се говори за
в Босилеград.положението на Дома за народно здраве 

Всред селското население кръжи мълва, че Домът се за- 
Разбира се, това тревожи хората. Други пак, кои- 

изискванията на новия закон за здравна 
знаят какво се предприема в Дома, се 

ще успее да преодолее бройните труд

крива.
то имат предвид 
защита, а като не 
съмняват, че домът
пости. „

По този повод поканихме д-р Васил Христов, управи
тел на Дома за народно здраве, 
важни въпроси.

да се изкаже по тези

закана да се осъществят. Коле 
ктивът е решен да понесе ре
дица трудности, защото една 
такава оитемагична реоргани
зация ще донесе редица преди 
мства, каквито до сега не сме 
имали. Не изпълним ли това, 
съдбата на ДНЗ ще е твърде 
неизвестна.

Формиране е комисия, която 
■наскоро ще изработи нова ор
ганизация и систематизация, 
■които ще съответствуват на фо 
рмиращите се нови служби.

Предвижда се формиране на 
всички служби, които предвиж 
да закона. Това значи, че боси 
леградоката община още през 
тази година ще има специали- 
стически служби и пациентите 
за такива няма да се обърщат 
към съответни служби в по-го 
лемите градове. Повечето от 
тези служби веднага ще бъдат 
способни за самостоятелна ра- 
.бота, а само няколко ще ра
ботят под надзор на здравния 
център във Враня, обединяващ 
всички здарнни злужби на те 
ритория на бившата вранска 
околия. Докато се не обезпечат 
специалисти така ще работят 
антитуберкулозната и гинеколо 
гическа служба.

От отделно значение е, че с 
новото преустройство ще се за 
сили и общата здравна служ
ба. За разликата от досегашна 
та, тя ще бъде преди всичко 
ангажиране на терена, където 
благовеменно ще открива и 
предодвратява болести. По та
къв начин ефикасността ще 
бъде голяма, а класичното ле
куване в стационара ще се спа 
дне на минимум.

новия републикан- 
— каза д-р Христов

Опоред 
ски закон
— за всяка организация, прак 
тикуваща здравна дейност, се 
предвиждат критерии и усло
вия, които трябва безусловно 
да се изпълнят до 8 август та
зи година. В противно те не мо 
гат самостоятелно да същест
вуват. Опоред тоя закон ДНЗ
— единствената здравна орга
низация в Бооилеградско, ще 
се намери пред сериозни труд
ности, които не са и нереши-

Празник в Желюша

От втори срок в ново училище
*Миналата неделя в село Же

люша бе празник. Не Богоявле
зарад

В един от антрактите дирек
торът на централното училище 
Кирил Трайков подари на бив 
шия дългогодишен разсилен, 

сега пенсионер Владимир Па
найотов, един хубав ръчен ча
совник, в знак на признател
ност за многодишната му ста
рателна работа в училището. 
Присъствуващите желюшани и 
гостите топло приветовуваха чо 
вешкия жест на учеителокия ко 
лектив, проявен към някога
шен техен член.

Желюша е почти единствено 
село в Димитровградско, което 
в годините след войната порас 
на почти три пъти. Хора от бе 
дните планински села, търсещи 
работа стигнаха до димитров
градските предприятия, но се 
заселиха в 
то е най-жилне способното 
село в комуната. Тук първо се 
даде път на електрическия 
ток. Сега си уредиха училище
то. И сега им остава да рещат 
за културния дом и за водопро 
■вода. Едно голямо село не мо
же да не чувствува нуждата от 
културен дом и водопровод. На 
трапезата някои понегодуваха 
срещу постъпилата на коопера 
цията, че е взела помещения
та от културния дом за мага
зини. Нима в кооперацията не 
трябва вече да разберат, че 
магазините им тук не. са на мя 
сто и трябва да потърсят за тях 
друг подслон. Нима на хората 
е достатъчно само да имат 
хляб, захар и цигари? Нали им 
трябва библиотека и уютно по
мещение, в което вечер да си 
побеседват за селски и хорски 
работи, да посрещнат агронома 
или политическия работник 
или просто да си побъбрят за 
било-не било.

ние, а селски празник, 
нова трудова победа. И тогава 
никой и не си опомни за съв-

ми.
от предишнитеЗа разлика 

предписания, които имаха толе 
рантно отношение по редица зд 
равни въпроси, новият 
преди всичко изисква здравна 
та служба да се доближи до 
пациентите, и да се засили пре 
■вантивната служба,

В такива обстоятелства ДНЗ

падението с църковен празник.
След многогодишни усилия и 

труд желюшкото население о- 
кончателно разреши въпроса 
за училищни помещения.

.Петдесет и седемте деца от 
втория срок вече няма да оти
ват на училище със страх, че 
таванът ще падне и ще повре
ди някое от тях. Звънецът от
сега ще ги вика от центъра на 
селото, където в зданието на 
културния дом са направени 
две нови учебни стаи и учител 
ска канцелария.

закон

Желюша. И затова

оформи и ко?л- 
служби. За сега

е дължен да 
плектува 10 
домът ни има само три. Значи, 
ще трябва да оформим още се 

най-важни са:
*

дем, от които 
антитуберкулозна, 
епидемиоложка, лоливалентно- 
патронажна, рентгенска и други 
служби.

Това са минимум условия, ко 
ито трябва да изпълни ДНЗ, за 
да може да работи като здравна 
организация. А изпълни ли ги 
— това ще получи диспанзерски

А след програмата, когато 
вече бяха прочетени и бележ
ките на учениците, започна на 
родната обща трапеза. Стоти
ците кошници и шишета с пи
тиета бяха отворени и започна 
черпенето за втората трудова 
■победа в това село, което про
дължи до късните вечерни ча
сове. Но в тези часове на ве
селба хората не забравиха да 
си поприказват и за следващи 
те задачи, които трябва да ре
шават. Един от радетелите за 
селския възход ми каза, че се
га трябвало да с-е заемат с во
допровода. Друг — че било най 
-важно да оформи култур
ния дом. Никой не се яви да 
•каже, че сега всичко е готово, 
■щом училището е пренесено в 
нави помещения.

хигиенно-

*

Старото училище, строено о- 
ще през 1888 година, отдавна 
е станало неупотребимо. Поето 
янната заплаха да падне в час 
бе отколешна. Затова характер.хората
бяха готови да строят и ново 
здание, ако другояче не може, 
но да не излагат децата си на 
опасност. Все пак бе намерено 
по-реално решение. Население
то с пари от самооблагане из
купи зданието от кожообработ- 
вателното предприятие „Брат
ство” и реши, че тук могат да 
се помещават и училището, и 
културният дом. С помощта на 
училището от Димитровград, ко 
ето осигури пари за приспосо
бяване на помещенията за учи 
лищни стаи, отколешният 
прос сега е разрешен напълно 
задоволително. Досега са упот
ребени към 2,4 милиона стари 
динара, но за окончателното об 
завеждане 
почти още толкава.

СТАЦИОНАРЪТ НЯМА ДА СЕ 
ЗАКРИЕ

Според закона ДНЗ не е дъл 
жен да има стационар за леку
ване, защото това е задача на 
общите болници. Обаче той на
стоява да го задържи поради 
специфичните условия, в които 
се намира боаилеградската об
щина. Това позволява и за
конът. Според него, в селища, 
които са отдалечени от болни
ци и имат лоши съобщителни 
връзки, могат да останат ста-

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОЩЕ Ю 
НОВИ СПЕЦИАЛИСТИ

Сигурно е, че такава дейност 
ДНЗ не е в състояние да пости 
гне със сегашните си кадри. За 
това е запланувано да се при
емат само четири зъболекар, 
че, с оглед на финансовите въз 
можности, веднага ще се при
мат само четири зъболекар, 
зъботехник и две лекарски по 
мощнички, които изключител
но ще работят в теренните ам 
булатории и ще се ориентират 
на така наречената патронаж- 
на служба.

Предвижда се по-късно да се 
приемат и четири млади дека
ра от обща практика, на които 
ще се даде възможност да спе 
циализират за някои от необ
ходимите в ДНЗ лекарски слу 
жби. В случая да се обади ня
кой свободен лекар, той ще 
бъде веднага приет.

Обемната акция на ДНЗ ня
ма да се оведе само на това. И 
техническо-медицинската обза- 
новите преустройства на здрав 
ната ни служба. Това означа
ва че ще се доставя нови не- 
шеданост ще се приспособи към 
обходими уреди, ще се увеличи 
и броя на санитарните линейки 
защото до сега са ползвана са 
мо една, недостатъчна да се за 
доволят нашите потреби^.

Покрай това, полагаме сери
озни усилия трудовата дисцип 
лина на заетите в ДНЗ, да се 
издигне на по-всичко равнище.

В. В.

Нали зданието си е тяхно — 
платено и преплетено.

м. н. н.

Из селата в Димитровградсковъ-

ционари, но с одобрение на Ре 
публиканскияГоин дол строи водопровод секретариат за 
здравство и под условие да 
бъдат изпълнени останалите ус 
ловия, които предвижда зако
на. Такъв иок ДНЗ е вече от
правил и сигурно е, че ще се 
разреши положително.

Сложна задача ДНЗ ще има 
и за преуреждане на теренните 
амбулатории. За разлика от до

ше са необходими

Село Гоин дол в Димитров
градско между първите еи до
веде електричество. Сега пък е 
решило да си осигури и здра
ва вода, като средствата ще ои 
обезпечи само. Старият извор 
под селото, който досега беше 
едва ли не единственият източ 
ник, в окоро време ще бъде на 
пуснат.

Всъщност гоиндолският водо 
■провод няма да е единен за се 
лото. Всяка по-.гол ям а махала 
Ще си има свой, като ще се 
■ползват най-близките извори. 
Един вече е каптиран и дваде 
сет селски дома имат вода. Хо 
рата похарчиха за това към 
•половин милион стари динара.

Миналата неделя 40 души ра 
ботиха по. изкопните работи и 
изкопаха към 400 метра за ка 
нала. Но те не са единствените. 
Всяка махала ще си организи 
ра доброволни акции. Напри

мер Врабчанока махала ще до
веде водата от извора „Петров 
кладенец”, Кьооина махала ще 
използва извора „Баре”, а ма 
хала Таулци извора „Данчули 
ца”. Всяко домакинство се е 
самозадължили да осигури сре 
дства за строене на резервоа
рите, от които водата ще стаг- 
не до всеки дом.

За гоиндолчани е важен още 
един въпрос. Особено за по-мла 
дите хора, които не са малко в 
това село. Именно да бъде из
празнен от кооперацията тех-

♦

В миналата неделя този свой 
уопех желюшани и" училищни
ят колектив отпразнуваха най- 
тържестеено, заедно с ръкавод 
ните хора от общината и орга
низациите.

Още от 9 часът сутринта за
почнаха да пристигат учениче
ски родители, натоварили се с 
тежки кошници, пълни с хра
на и питиета. Мнозина даже и 
■не дойдоха, защото салонът е 
малък да побере воички хора 
от Желюша. А той бе изпъл
нен докрай, и настроението на 
хората достигаше крайния пре 
дел на радостта.
Но преди да за започне общата 
селска трапеза по случай изна 
сянето в ново училище, учени 
ците забавляваха овоите роди
тели и близки цели два часа с 
хубави рецитации, изпълнения 
•на народни песни и на къси де 
токи актовни на бългларски и 
сърбохърватски език.

сегашното положение в тях по 
стоянно ще работят лекарски 
кадри и то при по-съвременна 
обзаведен ост.

Разбира се, всичко това по 
■начало ще създаде трудности. 
И обемът на дейност на всеки 
зает в ДНЗ ще се повиши.» По 
всичко изглежда, че и заплати 
те за известно време ще се на
малят.

ният културен дом, който сега 
частично е ползван за склад от

ТРУДОВАТА ОБЩНОСТ ПРЕД 
ПРИЕМА РЕШИТЕЛНИ МЕР-

коаперацията. От управата на 
„Сточар” узнахме, че това ще 
бъде решено, щом бъдат 
троени предвидените

КИ
С положението, предизвика

но от новия закон, подробно са 
всички

пос- 
коопера- 

в Димитров -
започнати членове на 
трудовата общност в ДНЗ. На 
дветивни складове 

град. последователни събрания 
■взети са решения, всички на 
лични кадри да се заемат, що- 
то качествените изисквания нам. н. н.
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Селскостопански теми
Съвети на лекаряИ ТАЗИ ГОДИНА БЕЗ СОЛИДНО СЪТРУД 

НИЧЕСТОО С ЧАСТНИЯ СЕКТОР
Грип от Хонг Конг

Миналия път посочихме някои симптоми за гоигтня йтто 
демия, която в света е известна под името х(»п^ 
по вируса, който е открит в този далечен източен град 'вест ’ 
Г^иВв\е съоо“1ават' че Т03и грип се е пренесъл и в Евро- 

ПЪТ Ще ГОВ°рим за предохранителните мерки и отбра 
яителната сила на организма срещу този вирус. Откак е въведе 
но вансинирането — то се практикува като защитна мерка Д 
здравите хора. Ако сте настинали и не се чувствувате добре 
— по-добре е да не се ваксинирате. Понеже вирусът е култи
виран още в началото, някои хора стават алергични 
лучават копригвна треска или свърбеж.

При здравите в нашите климатически условия ваксина- 
“ 0каз®а защита в 70 на сто случаи. Това не е малко ако се 
има предвид какви загуби на стопанството създават отсъстви
ята по болест. Затова със сигурност може да се каже: вакси- 
нирането е най-,сигурната предохранителна лирк от азиатския 
грип. Имунитетът трае шест месеца (настоящата на хонгконг- 
иси грип ще стигне и до нас в края на януари и началото на 
фавруари). Погрешно е, когато се казва, че ваксинираните са 
защитени и от различни вирусни настинки на дихателните ор
гани.

Макар още да не са оконча- 
ни сметките за финансовите и 
други ефекти от миналата 
дина, в земеделска кооперация 
„Сточар” в Димитровград вече 

знае, че общият доход, 
реки трудностите, 
на около 2 милиарда стари ди
нара. Безспорно, това 
когато се гледа през призмата 
на събрания динар, без 
на потеклото му, т.е. как е 
ществен и откъде е стигнал.

Иначе едва ли можем да на
мерим Особено похвални 
за този ефект.

— Оборотът в най-голям дял 
е осъществен от търговията с 
промишлени стоки, като се каз 
ва, че само в града са получени 
•по този път към 
стари динара.

— Втората ставка 
е изкупът на земеделски 
дукти, предимно на 
ски,
ските стопани.

— А ефектът от собственото 
производство противно «а дру
гите години, показва значител
но снижение, коет.о значи, че е 
произведено по малко.

контролират работата и да им 
дават задължения и 
Всъщност това 
куца в самата организация на 
производството.

СИМВОЛИЧНО ПРОИЗВОДСТ 
ВЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

сочва към това да осигури ус
ловия за увеличаване на собст 
вената

съвети.го- призначи че нещо продукция, както и на 
търговията. Този курс,
Ще получи изява особено тази 
година, може да отведе 
рацията още по-далече от част 
ния стопанин, а това, въпреки 
стремежа за собствено произ
водство, не е добре.

Но начертаният път за раз
решаване на крупни 
по изграждане на складове и 
подобряване на техническата ба 
за за иокупуване на нови компле 
кси земя не бива да бъде опр
ян в името на едно несигурно, 
едва ли не хилаво сътрудни
чество. Имаме предвид това, че 
след разрешаването на тези про 
блеми, ще се има повече 
риална
да се вземе курс към -съвмест 
но производство с частника.

Към 280 милиона 
трябва да се инвестират 
роеж на стопански двор в Ди
митровград. Доста кредит ще тр 
ябва за изкупуване на 
350 хектара земя, над 50 мили 
она ще са нужни за нови ма
шини, още толкова за обзавеж 
дане на кланицата и п-р.

В противен случай коопера
цията ще си остане бедна и не 
.годна да се заеме с по-крупни 
мероприятия и в областта на 
производственото сътрудничес
тво е частния сектор.

който
се и дори по-въп 

ще възлезе коопе

е успех, Упадъкът на производственото 
сътрудничество 
рацията и

между коопе- 
частнитеоглед 

осъ стопани
продължава от години. Редица 
фактори могат да се вземат за 
обяснение на това явление. Ме 
жду тях сигурно най-важният

въпроси

думи
В досегашните епидемии На азиатски грип е установено, 

че смъртността е най-голяма при по-възрастните и хронично 
болни хора. Значи, най-напред те трябва да бъдат ваксинира-

е този, че отдавна са пресъхна 
ли изворите за кредитиране на 
това сътрудничество. Кредитите 
не се получават леко, а което 
се получи се обременява с лих

стари хора, с отслабнал организъм,
— сърдечноболни,

болни от хроничен катър на дихателните органи и 
гърдоболни и

— болни от диабетес.
Когато започне, епидемията се разширява като пламък, нре 

ди всичко поради това, че инфекцията бързо и леко се' раз
ширява и чрез дихателните органи. Освен това мнозина 
мат имунитет срещу хонгконгския грип (разбира се, 
ваксинирани). За два-три дни хората по трудовите организации 
са останали на половина'

Без оглед на вансинирането, през зимните месеци тряб
ва да се засили отбранителната сила на организма, която е на 
„вечен страж” — да се попречи на многобройните бактерии и 
вируси да се размножават и да 
главно се постига с редовна и правилна прехрана, в която са 
застъпени зсички хранителни материи, а специално белтъчини 
(месо, сирене, мляко, яйца) и витамини.

Необходима е не само дневна, но и неделна почивка и 
физическа рекреация. Отбраната срещу .инфекцията се засилва 
и с всекидневно внасяне на витамин С в огра-низм-а, който най 
много се съдържа в овощията (ябълките, лимона, портокала) зе 
ленчуците (картофи, зеле и др).

700 милиона ®а и кредитирането 
приемливо- Колебанията в тър 
сенето също не позволяват пре 
дварително оформяне на 
ворни -изкупни цени с частни 
ка. Затова липсват 
за угояване на добитък, какви 
то по-рано приемаше селяни
нът. Впрочее при наличност 
маса изкупчици в

става не- мате-
и друга възможноств оборота 

про- 
животин- до-го

ст. динара 
за ст-

производство на земедел- ня- 
а-ко саи договори

на около
комуната, 

селянинът сам отказва договор 
ното угояване, защото понякога предизвикат заболяване. Това
кооперацията и 
най-добра 
най-голяма част

не предлага 
цена. Естествено, 

от добитъка

САМО 
УСЛОВИЯ ЛИ?

КЛИМАТИЧЕСКИТЕ

пак изкупува кооперацията, за 
щото другите се явяват перио 
дично, изкупуват, на по-висока

— Годината, казват в коопе
рацията, беше много неблаго
приятна за производството в 
земеделието.

От своите ниви и ливади ко
операцията е получила под 
планираното равнище.

— около 250 хиляди кг зър 
но и към 1 милион кг сено, въп 
реки че паричните вложения 
са били на равнището на пла
на.

цена само малко количество до 
битък, кол-кото да внесат 
бание у хората, и спират. Реа-

Д-р й ВойновичМ. Н. Н. _____

Поради недостиг на храна
коле

дно сътрудничеството се огра
ничава само върху производс
твото -на слънчоглед, където 
цената освен че е гарантирана 

приемлива за стопаните. 
Само в Бурела миналата годи
на е имало договорено слънчо 
гледово -производство на пове
че от 300 хектара земя, при из 
купна цена 125 динара за ки
лограма. Но за една община с 
около 19.000 хектара обработ
ваема площ, от която повечето 
е в ръцете на частни стопани, 
това е миниатюрна капчица.

Изгледите да се тръгне към 
по-разнообразно и засилено про 
изводствено сътрудничество не 
са особено големи и тази годи
на. Кредитирането в по-голя-

Животновъдите имат големи трудностие и

От кооперативните стада са 
получени към 70 хиляди литра 
мляко по-малко, а изкупът на 
мляко е в дефицит за около 
150.000 литра. , .

Сушата ли е виновна, е въп
рос, който търси отговор, ма
кар че не може да се намери 
пълно оправдание за неуспеха 
само в неблагоприятните клима 
тичееки условия. Суша е има
ло и други години, недоимък 
на храна също. И пак произ
водството, поне в областта на 
животновъдството, не е пока
звало такива дефицити. Преди 
години бе отбелязан млекона- 
дой от 70 юг от овца в някогаш 
-ната кооперация в Каменица, а 
сега той е възлезал на не по
вече от 25—36 килограма. Без 
спорно, за това вината не е са 
мо в сушата, но и в овчарите 
и в тези, които са длъжни да

Тази година в Бо.оилеградско 
ще бъде забележена като осо
бено лоша за животновъдство
то. Поради продължителната 
суша сенодобивът беше твър
де слаб. В сравнение с по-ра
ншните години животновъдите 
в комуната са обезпечили два 
пъти по-малко храна за доби
тъка. Опоред преценка за сега 
шния животновъден фонд не
достига към 22 вагона сено, не
що по-малко количество слама 
и др. Наистина това положение 
частичцо е облекчено с лист- 
никовия фураж, обаче трудно 
етите са все още големи.

Това нещо тревожи хората, 
защото последиците могат да 
бъдат катастрофални. Такова 
нещо се бе случило, поради съ 
щите причини, преди девет го
дини.

стно количество храна за до
битъка. Пазарът е предлагал 
фураж и различни концентра
ти, които в сегашното положе
ние биха били от голяма полза. 
На лице са били и други въз
можности. Една от тях е и ча
стично изкупуване на добитъ
ка. За съжаление, на пръсти 
могат да се изброят изкупени
те през есента на 1968 година 
овце и говеда.

Имайки напредвид тези мо
менти някои животновъди са 
в неизвестност и не знаят какво 
да правят с добитъка. Това на 
истина е тревожно, защото жи 
вотновъдството в боаилеград- 
с-ката комуна представлява ва
жен източник на доходи на на 
селението. Би трябвало и в по 
следен момент да се превземат 
някои мерки, поне частично да 
се поправи положението.

ИЗОСТАВА РОЛЯТА НА КОО 
ПЕРАЦИИТЕ

При такива обстоятелства из 
ход трудно може да се наме
ри. Особено сега, когато е вече 
късно да .се превзимат канвито 
и да било мерки.

Разбира се, положението би 
било по-)инакво ако земедел
ските кооперации бяха 
приели мерни на време. За ня 
кои пропуоки, които са резул
тат на незаинтересованост при 
ръководствата на кооперации
те, наистина няма оправдание. 
Не може да се отрече, напри
мер, че не са съществували въ 
змоишости да се прибави изве-

ма част си остава при услови
ята от преди а натрупването 
на кооперацията не *е такова да 
може да понесе евентуални 
аванси за съвместно производ
ство на пшеница или животин 
ска продукция.

пред-

КЪДЕ ПО-НАПРЕД?
Остава се с впечатление, че 

кооперацията все повече се на В Каменица форми
рана местна общност в. в.

Тези дни в Каменица е фор 
мирана местна общност. На съб 
ранието, устроено по този по
вод, се набелязаха задачи, кои 
то стоят пред общността. Като 
главна задача е водоснабдява
не на селото, построяване на 
чешми; както и други задачи 
из областта на културата и про 
светата. На събранието бяха 
формирани комисии за кому
нални работи за -социални и зд 
равни въпроси мирови комисии 
и други.

За председател на местната 
общност бе избран Драгослав 
Игич, за секретар — Борис Ма 
рков, а за членове — Асен Ан 
тов, Рангел Минчев, Генади Ми 
ланоа, Манол Сотиров, Венко 

защото Николов. В надзи р ат е лтшя от
бор са избрани Гойко Кирич, 
Сава Басов и Асен Апостолов.

Б. Марков

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА 

НА БОЙЦИТЕ
'На годишното събрание на 

Съюза на бойците в Каменица 
за Висок присъствува предсе
дателя на общинския отбор 
Илия Марков, който говори за 
задачите на членовете от Съю 
за на бойците в настоящия мо 
мент.

На събранието бяха разгледа 
1ни някои организационни въп 
роси; бе прието предложение, 
да се отпусне стипендия за еи 
на на Борис Тодоров от Г. Кри 
водол, който следва на послед 
на година на техническото учи 
лище в Ниш. Също тока кон
ференцията се занимава с пен 
сканирането на някои членове и 
др. .

След това беше избрано но
во ръководство във състав:

Илия Ранчов, председател, Све 
тислав Панов, секретар, Асен 
Антов, касиер.

Б. Марков

Висок: 26 нови 

членове на СК
събрание наНа последното 

СК за район Висок, Димитров 
-градако, бяха приети 
членове и то главно младежи и

26 нови

Валякът на „Услуга” в Димитровград е изложен на сня
га и дъжда като че ли е безстопанствен. Всъщност той има 
стопани, които и през зимните дни когато не работи — си сс- 
дат на топло и чакат хубаво време.

Но валякът може би ще иска „здравна” защита, 
може да настине по това лошо време ...

девойки. Най-много членове са 
селата Изатовци и 

начин бе
приети от 
Вълновия. По този

желанието на млади 
ч.ленове на

■изпълнено 
те хора да станат
скс.Текст: Б. Николов 

Снимка: Станко Алекоич Б. М.
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ШШ ДУМАТА ЧИТАТЕЛИТЕПроблеми на учебното дело
I
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(ползват моето „Братство’’
Ред опеех съм читател иа „Врат 
ство” още в армията (когато бях 
®ъв Вършац) и сега искам ре 
довяо да го получавам.

Молям Ви, отговорете ми ка 
К/ВО да правя.

Другарю редактор,
стабилизация иа мигра- 

повечеНе е ед 
във вои-

воспа
цията.

па паричните средства, 
матово-' образованието 
чкм училища, 
бъде еднакво,
'стават много
основното училище „Моша Пи 
яде" в Димитровград един уче
ник струва 85 385 ст. динара в 

един ученик струва
мал- на пътища, 

какво с

ч съм абомат 
по редовно 

вестника. Винов- 
нашата пощенска 

Смиловци, тъй като

Напоследък надлежните ор- 
Обццимстсата огсушцюна

По селата все 
младежи, които след осем 

остават па

Две- години вече 
на в- Братство, 
не получавам 
на е, смятам,
станция в 
пощата

То и не може да има
годишно образование 
село. Не е ли нужно тогава по 

мисли на друго: да

гани на
вее по-^чосто- обмислят, жшс да Уу 
троят учеаната мрежа в об
щината. До сега се закриваха 
само някои училищни клонове 

матични учшш-

но различията 
големи. Дсжато в

вече да се 
се създават условия за по-до
бър живот-иа селяните: учили
ща, електрификация- и строеж 

В противен случай: 
децата, когато завър- 

основно училище? В гра-

раздапза един стар чо- 
смисъл аз да

на основните 
-ща. Сега обаче, се поставя въ- 

закриване на някои
век. Затова няма 
плащам, а за вестника да отивам 
в Димитровград- Хората не гле

може би

Богдан Димитров, 
с. Пъртопогошци 

ЗП Смиловци

Каменица
_ 127 597-ст. динара. Не е

и в останалите училища. 
В Д. Невля един ученик струва 

Т. Одоровци

проса за 
осмотодишни училища. Въпро

са устройството на учили- 
сложен. Не се

косът шат
да няма работни места, а на се- 

113 ло няма добри условия за жи-
овоята работа идатщната мрежа е 

касае само за финансови сред- 
цената на обучението 

уЧ1ИЛ1ИЩе отделно.

] 21 452 динара, в 
91 355 динара, в П-огаиово

и в Смиловци
редакциятаОтговор навот!?'

Значи,
ства и 080 ст. динара

_ Ю5 148 ст .динара. Цената иа
всяка нова уче-

преди да се приеме 
решение за учи- 

мрежа трябва- Да се

1ВЪВ всяко 
Касае се и до други фактори,

От 43
та. Ако има още такива оплак 
вания, тогава значи трябва да 
се отправи остра 
адрес на

Другарю Димитров, 
ОбнароДраме Вашето писмо с 

го прочетат почтальоните

окончателно■всеки ученик с 
бна година се увеличава. 

Затова в Димитровград

.по-важни.дори много 
селища в общината 
има само в 22. А това оказва вли

критика по 
пощата в Смиловци.

л ищната 
обсъди добре сегашното и ут- 

положение в нашите
училища вече

какво да ротното 
села.

цел да
в Смиловци и Д» обърнат впи 

| мапие при раздаване на поща-
сортиозно се разисква 
се прави с 
в Каменица. То има 125 учени-

яние и върху културния уро- 
вен на цялото

Редакциятаосновното училищесело. Затова Б- Пик.
наопоритолкова мното

Човекът и трудът

НА ГЛАДНИЯ!ЗАЛЬКЬТ
значил на работа, докато гла
дните си гладуват, 
приказки има.

имало негодуване,мисии не еМиналата седмица въпросът А такиваимало то е било мал 
Значи критериите при поло 

жение на малко места, а много 
изискват да бъде за 

онова човешко начало

или ако еприемане на стажанти ста- 
о-шово актуален в Димитров 

град. Не защото има конкурси 
а защото

ко.
XXXкандидатиза много стажанти, 

те са толкова, че ако се спаз-
законнопредписанията,

стъпено
— между равните да се взима 
гладният. Всяко друго решава 
не ще е погрешно и ще предиз 

негодуване у хората. За

Впрочее работата би се ре- 
шила бързо ,ако предприятията 
си вземеха нужния 
жанти. В 
казват, че нямало къде да гя 
назначат после.

ваха
всичките можеше да се наета 
нят на работа в пре-приятията

брой ста-
някои предприятия

виква
щото на конкурсите се явяват 

хора с над 1000 ди

и учрежденията.
Но тези заканопредписания и 

СК и ОС не
Дали е така?съпруги на 

нара работна заплата и такива 
на работници с минимална за 
■плата. А редом със същите се 
явяват младежи от многодетни 

бедни семейства, 
на които залъкът е действител 
но най-насъщна потреба.

Кой ще изберат, това е рабо 
та на комканите. Но хуманният

препоръките на 
се опазват от много предприя-

има касиери,На много места 
магазинери и други подобни ли 
ца, които са взети от производ 

са били добри

Старата училищна сграда във Вълковия тия и въпросът за стажантите
на престава да е актуален. 

Всъщност актуалността му 
от конкурсите, с 

по едно или

ка, а през идната учебна годи
на числото на учениците ще 

под 100 ученика. Тогова

ството, където 
работници. Защо на тези хора 

даде тяхната работа, в ко 
по-опитни, и ще бъдат

заседанията на общинската ску 
пщина и толкова много интер
венции идват от страна на гра
жданите,
закрие: някое училище, 
общинската скупщина

или съвсемсе подсилва 
които се търсят 
две места а младите се явяват

не се 
ято са и 
по-полезни. А за касиери и дру 
ги да дойдат тия, които са се 
готвили тъкмо за такива слу
жещи, т.е. тези, които сега се 
явяват безнадеждно на 
обявен конкурс, а врата тпред 
тях все още не се отварят.

спадне
образователна цена за един у- 

възлезе до 200 000 ди 
някои

когато трябва да се 
Често ченик ще масово.

В обявения от „Услуга” кон-годишно. Затова„гледа
през пръсти” и не закрива мал 
хи -училища-

нара
правят сметки, дали 
бъде по-евтино и

ученици да се ш-колуват в

няма да 
по-изгодно принцип не бива да се прене 

брегва, не само в името на спра
курс се търсят двама стажанти 

средно образование. Яви- 
25 кандидата. На об-

със всекитези
Димитровград, а ювартируване- 

храненето им да бъде ин- 
тернатски организирано, 
е едната страна на въпроса

паричната. Обаче друга-

1В Димитровградско има учи 
някои се

ли са се 
щинския конкурс за шофьори, 
макар той да не е равностоен 
на този на „Услуга”, са се яви 

тридесетина кандидати. На 
„Братство”

ведливостта, но и на политика 
та за доброто на човека. Тога 

се търкалят из
клонове влищни

ла и с само 13 ученика, какъ- 
е случаят с Бански дол,

то и
Това ва и няма да 

града приказките, че свой е на
вто
и 10 ученика, какъвто е случая 
в Окървеница. Нодо&но е по- 

и в други села. Пър 
ученика,

м. н. н.
>>/ч/\/у/\/\/\/уууууу/Ч/\/У/\/УУУЧ^/УУУ/>

ЛИчисто
та страна на въпроса води към 
други разсъждения:

Висок ще останат без учи 
Учите-

конкурса в кожара 
също са се явили 
без работа, а това бе и на пре
дишните конкурси за стажан
ти, които обявявх а другите пре

много хораложението осем селаима 18топопинци 
Бребенница — 20, Г. Невля 15, 
Иакровци — 24 ученика. В-си- 
чки училища в Димитровград
ско имат 1894 ученика, от 
то 965 ученика (почти полови
ната) се учат в Димитровград, 
а останалата половина в пет ос 
могодишни училища в Смилов
ци, Каменица, Д. Невля, Пога- 
ково и Т. Одоровци. 
на учениците във всички осем 
годишни училища намалява от

вече

БЕЛЕЖКАвъв
без просвета.лище,

лите не работят само с децата.
Те са обществено-политически
дейци, ръководители на органи 

оказчици, организатори

дприятия.
комисиите, като в обвинени 

Не бива да се скрива истина шиша но ши?КОИ- на
зации,
на вечеринки, забави, физкул-

та, че стажантите, които искат 
работа в града не са повече от

се има Дисциплинарната комисия 
и работническия съвет на 
общината в Босилеград са 
взели решение, съгласно ко 
ето Найден Миленков, заве
ждащ местната канцелария 
в с. Бранкопзци, се уволня
ва поради пиянствуване и не 
изпълняване на задачите. На 
последното заседание на тру 
довата общност в общината 
с тайно гласуване е решеш 
въпросният служещ да се 
освободи от наказание и от
ново върне на работа.

Едно такова решение изне 
надва всички онези на кои
то е известна съществува
щата недисциплина в орга
ните на общината, големи- 

, пата на трудовите преетъп- 
, ления и последиците от тях. 
I В случая става въпрос за 
I Найден, но това не е и най- 
I важното, защото цоради не- 
I дисциплина и още някои 
1 други служещи правят по- 
1 добни грешки. Изненадва о- 
1 баче, че и покрай това те си 
1 остават в колектива. Това 

нещо позволява начина, по 
. който се решават тези от от 
! делно значение важни въ- 
I проси. Именно, при болпюн 
I ство заети в органите на об- 
I щината съществува солидад 
I ност, която никак не може
> да се разбере като- положи-
> телна, защото запазва неди» 
* циплината-
' Например за тоя последен 
[ случай били са най-подроб

но запознати всички члено
ве на трудовата общност. То 
знаели за бройните грешки ( 
на Найден, който не само, ( 
че не изпълнявал основни- ( 
те си задачи, но нанасял I 
вреда на общината и нару- I 
шавал нейния авторитет. О- I 
чебийно е, че подобно пове- < 
дение не може да се търпи. 1 
Обаче след гласуването ста
на ясно, че на болшинство
то служещи недисциплината ( 
отговаря, защото Найден не ( 
е единствения, който неотго , 
ворно се отнася към работа ( 
та за която е платен. (

А щом е така, по-добре е ( 
да се отрече най-тежкото на ( 
казание — уволнението. Ре- < 
зонът е прост: мнозина из- I 
хождат от това, че е възмо- < 
жно един ден и те да се на 
мерят на референдум пред

съ-турни прояви, тържествени 
брания и пр. От воичко 
селото ще бъде лишено, докол- 

се оттеглят учителите.

каточетиридесетина, 
пред вид средното образование 
и нагоре. А тъкмо толкова спо 

предприсаннята би трябва 
да влязат в предприятията 

и учрежденията в комуната. В 
случай,; значи,, не бй. има

това
Числото

ред
кото ло

(Затова въпросът за училшц-
по-го-

■Сегагодина на година, 
се повдига въпроса: какво да ната мрежа задава все 

лами главоболия на надлежни-
такъв
ло проблеми, кавито възникватмалките училища?се прави с
сега.

При положението, което се 
създава с искането на по-мал- 
има средства да се препитава 
още време. Цялата вина най-че 
сто е падала върху директори

те в общинската скупщина.
Обаче има и друго предло

жение: да се не бърза със за
криване на училищата. Според 

момента е настъпила из-

Колко струва обучението?

(Общността на образованието 
трудности около разпределение 
в Димитроград има вече много тях в

те на предприятията и членове
ощестажанти, възниква 

пълняват всички еднакво, 
един сравнително труден въп
рос — кой от кандидатите да 
се взима на работа, защото об

коЦВЕТАН АНГЕЛОВ 

магистър по математика
водител и член на Околийския 
комитет на СКОЮ. Сега е аси 
стент на факултета в Бор, къде 
то постигна добри резултати в 
работата си.

трудовия колектив.
От проведеното заседание 

правят впечатления и други 
неща. В разискванията яс-

Най-

Миналата седмица Цветан Ан 
■гежхв, асистент на факултета 
в Бор отбрани магистърската 
тема „Математическо-статисти
чески проблеми и 
надлежността на техните пара
метри” и стана мапистър по ма 
тематика.

Цветан Ангелов е роден в с. 
В'. Одоровци, Димитровградско.

Гимназия учил в Димитров
град и- в същата гимназия бе
ше и преподавател по матема
тика.. След освобождението ед
но време беше младежки ръко

що взето основните условия из 
ята се е стигнало дотам да ' се 
вия е приемано лице, което но пролича стремежа 

ден да не се уволни. Това го 
правеше дори председателя 
на трудовата общност.

Няма нужда да коментич 
раме колко вредителна е та 
зи практика. Тя не допряна 
ся да укрепва дисциплина
та в органите на общината, 
а същевременно в деликатно 
положение попадат онези, 
които макар и осамотени се 
борят положението да се по 

В. В.

оценка на XXX
Б. Пик.

Мнозина често са негодували, 
твърди, че се приема по родни 
нство, по приятелство, по връз
ка.

Опитът на някои комисии, ко 
ито в такива случаи са тръг
вали от социалното положение 
на кандидатите, показа доста 
нагледно, че срещу такива ко-

прави.
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В края на първото полугодие

МАШИНАТА БАЗА ОЩЕ АНТУАЛНА
Димитровград: Също така се, 

гимназията се
изтъква че в нагледни средства и за обзавеж 

дане. Дадени са 1,2 милиона 
стари динара за обогатяване 
кабинетите, още 
вентар, към 400,000 
ра за допълване на библиоте- 
ката с книги, към 2,4 милиона 
за приспособяване

учат предимно 
деца на производственици 
града и селата, 
част от тях показва слаб 
главно поради незадоволителни 
условия на учене 
влизането им в гимназията 
сравнително слаб успех Посоч 
ва се, че тази година 65% 
учениците в първи клас 
зли със задоволителен и добър 
успех, а само 35% 
бър и отличен

■В гимназията 
доволен от показания

колективът е от наа значителнауапех
през първия срок от учебната 
година. Всъщност това

толкова за инуспех стари динае тре
та година как успехът постоя - или поради 

съснно расте, а при това намаля
ват наказанията за недисципли 
нираност и отсъствията по оп
равдани и неоправдани причи

на помеще
нията в културния дом в Жел 
юша заот училище. 

•Извънучилищната работа 
Що е била по-богата 
•годишния период. Няколко 
Дставления бяха

са вле съ-
от минало 

пре
организирани 

за кратко време за граждан
ството и учениците.

Колективът

ни.
Ето данни, които илюстрират 

постигнатото през срока:
От общия брой' ученици 

мназията 44,11 процента 
слаби бележки, а средната бе 
лежка

М. Петровс много до- Стенопис
успех.

Това пък, казва се в обръще 
нието, Босилеград:в ги 

нямат налага по-съвременно 
обучение, а то изисква значи
телни материлни 'Средства, 
то само гимназията не може да 
осигури.

УСПЕГО пшккипинншме доволен и от 
показания на срока успех.

Общата оценка 
3.27 т., което

е 2,80.
При това без слаби бележки в 
I клас Юа 32% от общия брой, 
във II — 42%, в Ш — 52 % и 
в IV клас 50%.

за гимназията кои
яа уопеха е

е над равнището Боеилеградска гимназия „И- 
ван Караиванов” завърши пър 
вото полугодие на учебната 
1968/69 година по-стегнато 
лаки. Миналата година 
лугодието бяха изключени 30 
ученика — 29 поради слаб ус
пех и 1 поради неоиравдател- 
но огсъствуване. Тоя път поло

изключване в края на първото 
погугодие. Причината е, както 
изтъкват в училището, в мно- 

от го по-добрата делова атмосфе-

на миналогодишния успех, ко- 
гато бе 3,22 т. Най-добри класо 
ве са — V __

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ о- 
БУЧЕНИЕТО БЕЗ ЗАТРУДНЕ 
НИЯ

Случаят с I 
клас, където има най-много ела 
би ученици е и проблемът на 
гимназията.. Именно в първите 
класове с години

с успех 3,42, а 
най-слаб резултат е показал 
уШ-2 2,39 В малките класо 
ве 1-2

на по- ра и по-сериозното огногцение 
на учениците към училищните 
задължения.

От друга страна, критериуми 
те в оценяването не са менява- 
ни. Дори, може да се каже, че 
са по-строги. Главно повишена 
е отговорността на учениците, а 
самите паралелки имат нормал 
«о число ученици. Миналата 
година паралелките бяха по-чи 
слени и това пречеше на обу
чението. Учителите през това 
полугодие показаха повече сми 
съл за реалните възможности 
на учениците: миналата година 
учениците бяха обременени с 
домашни работи по почти все-

В Основното училище „Моша 
Пияде” обучението 

вървяло без 
Учебници е имало 

малко ученици, които са завър - чалото на годината, а значите- 
шили с много-добър и отличен лни средства са употребени за 
уопех. --------

вече влизат клас е показал средна 
а от подведомстве 

ките училища най-толям 
•пехът на желюшкото училище.

главно завършили осмогодиш- 
но училище със задоволителен ® 
•или добър успех а много по-

през срока 
затруднения, 

още от на

бележка 4,10,
е ус

жението съвсем по-друто: съв
сем малък брой ученици попад 
•наха под ударите на закона зам. н. н.

Гледано по класове, по-добър • "Кл ттемгтгя 
уопех са показали тези от при •*-,сЛС/К1л.с1 
рОдно-математичеокия 
Най-добър успех имат Ш-в и 
1У-б
ки поотделно по 3,13 т. средна 
бележка.

на стара тема
отдел.

Босилеградски културни 

(не)възможнооти
клас от горния отдел, все

•Най-много ученици с 6 и по 
вече слаби бележки има във 
II-а от хуманитарния отдел, а 
зарад слаби бележити са отстра 
нени от

■ки предмет, така че понякога е 
трябвало да работят и над де
сет часа дневно. Благодарение 

производ увеличената дейност на активи 
филми те по специалности, това пара

лелно обременяване на учени
ци през първото полугодие на 

При тази година бе отстранено.
За по-добрия уопех безспор

но спомогна и по-богатия фонд 
се задо- на училищната библиотека. Да 

дени са към 30 хиляди динара 
за набавка «а белетристични 

на произведения, така че училищ 
ната библиотека има вече над 

по 6 хиляди книги. От тях 2,5 хи
ляди заглавия са на български 
език, внесени главно през това 
полугодие.

Може би успехът щеше да 
бъде и по-добър ако учебните 
•програми не бяха преобширни. 
Особено за ония ученици от ма 
тематическия отдел (втори и 

говорено повече трети клас). В подобно положе 
ние са и учениците от езико
вия отдел след въвеждане на 
втория чуждестранен език. Спо 
ред мнението на педагога и ди 
ректора на училището 
бея Рангелов, програмите за те 
зи класове са нереални и несъ 
ответствуват на действителни-

9 ученициучилище 
' предимно от I и II клас От IV Вече години наред културно- 

забавният живот в Босилеград 
ско не бележи напредък. И из 
теклата 1968 година, с изклю
чение на читалището, не до
несе някои съществени проме
ни. Причината е отдавна из
вестна — недостигат средства, 
а онова, което се заделя от об 
щинския бюджет, стига да се 
поддържа работата на градско 
то и районните читалища и ки 
ното. Така бе и миналата го- 

. дина: на културно-просветната 
общност бяха дадени 38 хиля
ди динара, а тези средства гла 
вно бяха използвани за лични 
доходи «а заетите.

Към това трябва да приба
вим и ниската материална ба
за за културно развитие — ли 
пса на културен дом, липса на 
добавъчни средства от страна 
на стопанските организации. 
Но може би най-лошо е обсто-

ятелевтото, че на културата и- 
зобщо се гледа, като към нещо 
•второстепенно, нужно само з 
минути на отдих.

филмовете от родното 
ство, всички останали 
със сериозно съдържание и ви 
•сока хидожествена стойност, се 
посещават твърде слабо, 
това и наемите за хубавите фи 
лми са твърде високи, така че 
•босилеградокото кино 
•волява с филми от средно рав 
•нище.

•Когато учениците не са 
лятна или зимна ваканция, то 
седмично се прожектират 
два филма, а когато ги няма 
— един филм. Миналата годи
на са прожектирани 82 филма 
•с общо 12 хиляди зрители-

•На слабия интерес към кино 
то спомага и неуютната киноза

клас има само •един отстранен 
ученик.

Директорът на гимназията за 
яви, че материалната база е 

проблем и
Читалищата най-добри

все още актуален 
трябва да се вземат мерки да 
бъде разрешен възможно по- 
благоприятно.

Най-добри успехи 
година отбелязват читалищата. 
•Само градското читалище 
около 350 редовни члена, 
общо през 1968 година, 
дадени на прочит над 8 хиля
ди книги. Интересът е далече 
•по-голям, но липсата на разно 
•образна литература лишава чи 
тателите от любимите 
изведения. Освен това 
•няма техническа и друга лите 
ратура за различни специално 
сти, така че читателите от тоя 
вид са останали без свое чети-

миналата

има 
или 

са из-За тази цел гимназията се е 
отнесла до предприятията в гр 
ада да помогнат 1с пари за об
завеждането на гимназиалните 
кабинети .В писмото-обръщение 
се посочват причините и цели
те на тази гимназиална акция 
— осъвременяване на обуче
нието и осигуряване на по-до
бри знания на учениците търси 
добре обзаведени кабинети, за 
което са нужни средства.

им про- 
почти и

ла-
За самодеен театър и' само- - 

дейността е 
пъти- Няколко ПЪТИ 
или друг идваше почин за съ
здаване на самодеен колектив. 
Дори миналата година 
прави списък на 
— около 25 души, но на това си 
остана. Причините са повече: и 
тук няма основни средства за 
дейност
кори и пр. Дори между любите 
лите няма лице, което да се за
еме с организационното укреп
ване на самодейния колектив.

ъо- от единС отпуснатите от Република
та 40 хиляди динара читалища 
та в Босилеградоко значително 
обогатиха книжния ои 
За пръв път за 13,5 хиляди ди 
нара са внесени книги от НР 
България- Набавени са и кни
ги за деца.

От друга страна, набавката 
на юнит даде възможност през 
тая година и в Горна Люба- 
та да се открие районно чита
лище, така че в Босилеград- 
•ско тази година ще работят 4 
районни читалища — Бистър, 
Горна Любата и Горна Лиси- 
на. Трябва да напомним обаче, 
че книжният фонд в районни
те читалища е вее още малък 
и че занапред трябва да се по 
лагат грижи за обогатяването

се на- 
люби телитефонд- Лю-

Каменица:

Можеше и по-добре няма костюми, де те възможности на учениците.
Трябва да кажем, че извъ

нучилищната дейност не беше 
особено богата. До декември ми 
налата година не и имало ус
ловия за разгърщане на разно 
образна извънувалищна дей
ност.

Интересно е да се отбележи, 
че таза година броят на учени 
ците в гимназията е по-малък 
за шестедесет души. Причина-

Учениците' от основното осем ра че главната причина за ела 
годишно училище- в Каменица бия уопех е пътуването на уче 
■на първото полугодие показа- ниците. През последния месец 
ха добър успех (средна бележ поради лошо време много уче 
•ка. 2,92). ,Сега успеха е по-добър ници са квартирували в Каме- 
от миналата година, но може ница и поради това подобрили 
да бъде още по-добър. Докато уопеха. Причина за слабия ус- 
миналата година по това • вре- пех е и това, че училището не 
ме на всеки ученик се падаха разполага с достатъчно наглед 
по две слаби бележки, сега ела ни за обучение средства- 
бите бележки са по-малко от За успеха на учениците се 
числото на учениците. Отлич стараят и родителите. Сега ин 
ници — 6,66% много добри — тересът за учитело-родител- 
20,85%, задоволителни — 2,66%. ските срещи е по-голям, защото 
За отбелязване е, че много от на тези срещи винаги се изнас 
учениците с отрицателен успех ят сказки из областа на просве 
са с една или две слаби бележ тата обучението и възпитание- 
ки, а съвсем малко са ония с то. Така например на последна 
повече слаби бележки. От гор та среща преподавателят То

дор Ташков изнесе интересна
сказка за професионалната о- 
риентировка на учениците.

Къде е културно-провестната 
общност?

Може би дял от вината за 
слабия културно-забавен 
вот в Босилеградско пада вър 
ху съществуващата културно- 
проюветна общност. Вече' годи
ни наред начело й се намира 
лице, културна дейност на кое 
то е второстепенно занимание 
и което и фактически не е в 
•състояние изцяло да се анга
жира в културата. Затуй се на 
лага една вътрешна реоргани
зация, назначаване на щатен 
ръководител, чиято оановна за 
дача ще бъде обогатяване на 
културната дейност. Инак, ако 
останем при сегашната органи 
зационна структура, не трябва

жи

та е, че републиката е нама- 
лилз. средствата — дотации за 
целия първи клас, така че та
зи година бяха в началото за
писани 3 паралелки, а не 4, ка 
кто лани. Общинската скупщи 
на не бе осигурила средства за 
4 паралелки, а както

му.
И босилеградокото кино до

живява участта на почти всич
ки кина в републиката — бро 
ят яа киио-зрителите намаля
ва, за сметка на любителите на 
•малкия екран. От друга стра
на, и репертоарът на киното е 
такъв, че не винаги 
•ствува на вкуса на зрителите.
Ако кажем, че над 95 на сто от 
зрителите са учениците и ако 
добавим, че най-посетените фи
лми са кавбойеките и историче и занапред да очакваме напре 
•ските спектакли, тогава би тря дък в областта на културната 
•бвало отделно да се поведе раз дейност.
•говор за вкуса на младия зри
тел—ученик. С изключение на

вярват
с по-добро желав училището, 

ние е могла това да стори.. 
Но и с намалени паралелки 

•въпрос е как ще върви сред- 
образование по-нататък,

съответ-

■ ното 
защото 
•пщина 
нар за трите паралелки 
рви клас.

досега общинската ску 
не е заделила нито ди

на пъ
иите класове най-добър успех 
показва VIII клас 
най-слаб- успех V клас 2,86%. 

Учителският

3,02, а

съвет констати- Ст. Н.Б. Марков Ст. Н
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.него, който като председател 
на мировия съвет успява да т 
мирва хората. С почтената си 
работа той има голямо доверие 
при своите съселяни.

иише пик, който трябваше да опре
дели, къде ще бъдет електри
ческите стълбове. Дойде на тре 
тия ден, но късно вечерта. Аз 
го заведох в селото и тази нощ 
тичах от къща до къща, за да 
осведомя хората, че през деня

За него ми приказваха мно
зина. Често съм го срещал 
събрания. Там той не престоя
ваше като пааивен наблюдтел. 
Вината се залагаше, онова ко
ето е в интерес на селото му 
и цялата община, да се осъ
ществи. Той не знае за умора 
и трудности.

Вече двадесет и шест години 
все такъв е дядо Иван от с. 
Груинци, Бооидоградено, който 
ша своите плещи носи 76 годи
ни. За разлика от други, ко
ито в неговите години ое живе
ят за себе си, тоя крепък ста
рец просто учудва със своята 
жизненост 
дейност.

по

Занасотина
*

ще имаме акция.
Това е само един детайл, ко

йто красноречиво говори за бе- 
воля на тоя старец.

с Така работи дядо Иван вече 
26 години. Неговата решеност 
да помогне и успее няма край. 
Но все. пак малко признание 
е получил за своята ценна и 

работа. Да не забравим, 
че често той няма какво и да 

неговия бекярски жи-

змерната 
Но не е само това. Той работи 

всички обществено-лолитиъ 1ВЪ<В
чеок-и организации в селото. Да 
кажем само, че е председател 

местнита общност, на под- 
ружитицата на ССРН, на миро
вия съвет. Силната му воля и 

позволяват той да

голяма

яде, че 
вот е
неуютна и студена. Но той пре
дставлява пример 
по-млади, как трябва да се ра
боти, дори и тогава, когато не 
се получава никаква материа-

н ас мъчен, а стаичката му
общественаи за всичкиактивност 

стигне
■всяка организация и да успее. 

Бройни серпски караници, и-

винаги на време въвомлет Потъроих .го у дома му, но не 
го намерих. Неговите съседи ми 
казаха, че е някъде горе из ма
халите и че пак организира 
акция за електрификация на 
селото.

Пристигна към обед с онази 
старческа готовност да прика
зва, че е уопял. Лицето му бе
ше озарено и това значеше, 
че напреженията му не се ос
танала напразни

Заведе ме в стара и ехлупе- 
на къща, която на времето си 
е била сигурно една от ная- 
хубавите в селото. В нея чо
век: веднага осеща, че е квар
тира на самотен бекяр. Вижда 
се, че женска ръка отдавно не 
е разтребвала.

Дядо Иван живее така вече 
дванадесет години, от момента, 
когато му умря жената, а си
новите и дъщерите хванаха свя 
та...

лна подкрепа.муществени спорове не са сти
гнали до съда, благодарение на В. ВелиновМного ми беше мерак и я ко другни човеци оди руковод- 

ството де, да идем на некуде службено, демек на дъжаваи арч. 
Ньекня заоратише у вабрикуту, дека директор требе да иде У 
Ниш с камион, да потпиоуйе там нещо и на върчанье да се 
натоваре некмюви сандъци с нове машине. Ка разбраше чове
ци, дека требе да се влачи, почеше да измъциняю дупетия и 
надокрайкго излезе дека я и Виста Вълкът че идемо кмко то- 
вараче.

^ллл^аллллллллаллллллллллллллллллл/

Ка у Ниш, директорът се мува там по концеларийете 
два-три саата, а я и Риста опраимо работу за йедън саат, ама 
с голем зор. Огладнемо коджа и тамън мислеемо да си узнемо 
по йедън сомун и да га ©мажемо тека стойечкьи, ка оно изле
зе директуръУ с йооце некои другаре и тия рекоше, дека че 
ни воде на ручък у ресторант. Улезомо у йедну коджамити го-
лему и лъскаву кавену,
Директорът седе с другарете би на йедну мас у ,а я и Вълкът 
по настрану — у кьошенце, не беомо измърляни, ама странска 
ората се чуе. Дойде келнер у господскье дрейе, даде ни йедно 
големо книжле и рече да си изберемо кикво сакамо — дирек- 
турът оди Ннш плача. Отиде си келнерът, а я и Риста, пре- 
гладнели, задзъртамо у писаното, ама нищо не одбирамо. Не- 
кикъв чужд йезик, а одоздоле и нашкьи написано, ама много 
ситно и пай латиница. Тужице боже, ем ни даваю човеци да 
йедемо кикво си сакамо, ем не знайемо кикво да посакамо, 
а срам ни да питуйемо келнера. Риста найпосле нещо кико про 
чете ... ом .. л .. ет, Нека буде, реко я и на келнера с пръст 
му показа думуту, И знайете ли кикво ни донесе: пържена 
яйца! Пречукамо се, кажем я на Ристу, дай я да на идем нещо. 
Мъца, задзърта и йадва прочето .. . гранадир марш. Окнумо 
келнера, поручимо гуя пущиню, ка след малко човекът ни до
несе качемак посипан с некикв.у чорбицу. Набивамо нийе ка- 
чемак, а гледамо ония с директора тепаю ли тепаю некикво 
меоище, та вода на нас ни избива оди уста. По йедно време гле 
дам я иишкият директур изока келнера, рече му „репете’’ и 
овия пай донесе чикию с меоище. Ние изокамо келнера и ок- 
нумо важно „репете”. И кикво: донесе ни йоще две чинийе 
качемак: Преседе ни ручаньето. Иопимо по вино и си изле- 
зомо. Тегай и двойицата се запцувамо, дека щом се върнемо 
дома че почнемо да учимо туя пусту латиницу.

само да гледаш и да се дзвериш.

— Трудно е да си сам — ка
за старецат. На моменти 
става особено мъчно. Обкръжен 
само със стени, чуетвуваш, че 
целият овят е няхъде изчезнал. 
А зимните нощи са дълги, на 
■моменти безкрайни...

Затуй дядо Иван всяка ве
чер отива при съседи си, за да 
разбие самотията. Но мине ли 
ноща, той се осеща като отно- 
ва роден. Веднага започва не
говия трудов ден, който про

ми

— Как да ви повярвам, че сте мъж, когато винаги 
на отиване носите женски колани, а на връщане дамски 
кожени палта?!

дължава до късно вечер...
— С електификацията ще у- 

спеем. Това е сигурно. А като 
умра друго признание не ми 
трябва оовен моите

Бай Джора

съселяни

ршшчески && мисли
да кажат, че съм нещо сторил 
за селото скромно и тихо
казва старецът.

А то не е леоно да бъдеш 
организатор на една такава ак 
ция и да не разочароваш хора 
та, защото 
трудности.
•постъпва тоя старец ооце от на
чалото, когато е дал почин се
лото му да получи електриче
ски ток. Почти всички е орга
низирал сам: събирал пари от 
хората, купувал електрически 
стълбови, устройвал трудови 
акции, допитвал се в община
та...

се явяват бройни 
С такова умение

1. Чува се, че Марс упрекнал Луната, защото се въртят
около нея.

2. Земята е много хубава отдалече — съобщават от „Апо- 
ло”-8. Това го знаех и аз — казва един наш селянин.

3. И в космоса съществува Турция. Откъде би бил пръ
стенът на Сатурн?...

4. Много по-хубаво е човек меко да се спусне на 
Венера, отколкото на Марк:.

5. И ние имаме австронавти—кандидати — това са тия с 
космически заплати.

6. Ако нашенец беше отишъл към Луната, той нямаше 
да издържи толкова дълго да се върти около нея .. .

М. Андреевич
— Веднаж — каза той — два 

дни в Босилеград чаках тех-
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