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■ви ЖГь.

В сряда, на 4 февруари, в Бел чите на комунистите. 
По тези документиград се състоя ХП сесия на Цен 

тралния комитет
уводни ре

чи дадоха д-р Владимир Бака- 
д-р Мирослав Печуйлич, 

Осман Карабегович и Велко Вла 
хович. След разискванията, Цсн 

пред тралният комитет 
на Кон

тролната комисия, председателя 
на Ревизионната комисия, секре
тарите на изпълнителните коми забележките

на Съюза на 
югославските комунисти, с ко
ято ръководеше 
На сесията присъствуваха 

седателя и секретаря

рич.
БЪЛГА Р С К А Т А НАРОДНОСТ В СФР юГОСЛАВИЯ * другаря Тито.

едногласио380 *ГОДИНА XI * прие тези документи катоЦЕНА 30 ПАРИ осно
ва за публично обсъждане. Прс 
ди обнародване, документите 
бъдат редактирани

*

ПР.§Д КОНГРЕСНА ДЕЙНОРТ ще
в унисон със 

от сесията. Съотвс

иитс пЕТН0 ~ П0 НАЙ-АКТУАЛ 

НИТЕ ПРОБЛЕМИ В КОМУНАТА
тети на ЦК на Македония, Сло
вения и Сърбия, 
на Покрайнинския комитет 
ЦК за Войводина, секретаря 
пълномощието на ЦК на СЮК

тни комисии ще следят публич 
ните разисквания и въз основа
на тях ще подготовят за Конгре 
са окончателния текст на 
ментите.

председателя
на доку
ца

ЦК на СЮК след това обсъди 
и прие проекта на заключения 
та за дейността на комунистите 
в изборите за скупщините на об 
ществено-политическите 
местности, а уводна 
Мариан Цветкович,

за организациите на СКв ЮНА, 
генералния секретар 
ната

на Съюз- 
конференция на Социалис

тическия съюз, председателя на 
Президиума на Съюза на юго- 

и други об
ществено-политически дейци.

Материалите за Деветия 
грес на СЮК, програмите з 
дизборна дейност, 
рокия кръг от въпроси и проб 
леми на стопанската и общест
вена реформа и Насоките 
тформа на активност

кон- и местните и самоуправителните 
организации. Секретариатът на 
организацията в индустрията за 
гумени изделия например 
вижда редица събрания, 
ито изчерпателно ще се разуча

ни документи и най-щателно ще 
разучат въпроса във връзка с 
дейността на комунистите в пре 
дизборната и изборна дейност, 
както и тяхното ангажиране 
Социалистическия съюз и

съв-за пре 
а с това ши- реч даде 

товаслед
предложение за заключения по 
актуалните въпроси във връзка 
с осъществяването на равнопра 
вието на народностите, във връз

славската младежпред 
на кое пла в

на органи 
зациите и ръководствата на Съю 
за на комунистите

На дневен ред бяха докумен
ти въз основа на които щс се 
водят разисквания пред Деве 
тия конгрес на СЮК: развой па 
обществено-политическата систе
ма и задачите на Съюза на кому
нистите, идейно-политическата 
основа на по-нататъшното раз
витие на Съюза на комунистите, 
задачите на СЮК в развитието 
на самоуправителните и общест 
вено-политически отношения в 
здравеопазването, здравното и 
пенсионно осигуряване, детска
та и социална защита, развити
ето на висшето образование и 
научната дейност върху основи 
те на самоуправлението и зада

ДРУ-

Димитров 
градска община. Така богатото 
съдържание на политическа ра 
бота изисква по-организирани 
форми на дейност зарад по-до
бра мобилизация на

в
ка с което говори Киро ХаДжи- 
Басилев.

Централният комитет прие ре 
шение за избирането и учредя
ването на конференция на Съю- 

комуиистите в Югослав-

трудещите 
' се хора ,колективи, организации, 

клонове и активи на Съюза на 
комунистите в разрешаването 
конкретните проблеми.

за на
ската народна армия. Освен кон 
ференцията на СК,

на
Затова 

започвайки от
която ще 

съществува за целокупната ЮНА, 
които трябва да заместят досе-

ръководствата.
Общинския комитет, до 
те и активите и всеки член, 

дни работят върху създаване 
то на програма за работа. Гру 
пата при общинския комитет 
този смисъл е изградила програ 
ма за разработка на материали 
те за Деветия конгрес. Според 
нея, всички организации ще ра 
зучават проекто-статута по вече 
практикувания начин 
кратични отношения 
на комунистите. Програмата пре 
движда и разучаване и на Резо
люцията за самоуправлението и 
по-нататъшното развитие на об
ществено-политическите отноше
ния. С оглед на сложността на 
нашата система и на теоретич
ните и практични стойности на 
тази Резолюция група подготве 
ни комунисти е задължена по
дробно да разучи този важен 
документ, да види стойността на 
димитровградската обществено- 
политическа практика в неговата 
светлина и с такива материали 
да излезе пред членовете на 
Съюза на комунистите.

Програми за работа приемат

клонове
те-

гашните пълномощия на Цен
тралния комитет. Обоснование 
на това решение даде секре
таря на пълномощието на ЦК 
на СЮК за ЮНА, генерал-пол
ковник Бранко Бороевич.

зи

в

От едно събрание на избирателите

ва самоуправлението, разпреде
лението, интеграцията в светли 
ната на Насоките, както и отно 
шението на комунистите в пред 
приятието към тези проблеми.
Комунистите в „Димитровград" 
ще дадат свои предложения и 
забележки във връзка с проек
та на устава на СЮК, ще раз
работват устава на СКС, ще се 
запознаят с останалите партий

Из ОС Димитровградна демо- 
в Съюза гите обществено-политически ор 

ганизации.
Както и във всички други пар 

тийни организации, и комунис
тите в „Димитровград" ще по
ставят на дневен ред въпроси, 
произлизащи от Насоките, а съ- 
шо и ще отговорят на въпроса 
докъде се е стигнало с претвор 
яването в живота на този доку-

М. Б.

Две сесии през февруари»
Както ни съобщи председате

лят на ОС в Димитровград, др. 
Димитър Манов, първата тазго
дишна сесия на Общинската ску 
пщина ще се състои в скоро вре 
ме. Всъщност през февруари 
трябва да се състоят две сесии, 
защото трябЕа да се разгледат 
и приемат редица основни акто 
ве и документи, с които се уре
жда работата на общината и ра 
звитието в комуната.

Първата сесия трябва да раз
гледа и приеме Програма за ра
ботата на общинската скупщина 
през тази година. Отчет за рабо

тата на ОС през миналата го
дина (без отчета на управленче- 
ските органи). Решение за изме 
нение на общинския Статут във 
връзка с определянето мандата 
на отборниците и избора на пре 
ставител и други актове.

На второто заседание се пред 
вижда да бъдат разгледани и 
приети насоките за развитието 
в комуната през тази година.

Бюджетът обаче остава за ме 
сец март, когато ще бъде приет 
републиканският бюджет.

мент.

Семинор по бъдгорско история
На 29, 30 и 31 януари т.г. 

Белград се състоя семинар 
българска история, който орга
низира дружеството на преподава

българска история. Затова съще 
ствуват предложения подобен се 
минар да се състои в Димитров 
град за всички преподаватели 
от общината.

в
по

Димитровград
Избирателите да 

бъдат подробно 

осведомени

м. н. н.телите по история в основните и 
средни училища. На семинара 
бе направен преглед на българ- 
ската история от образуване на ( 
българската държава до наши 
дни. Бяха разгледани следните 
теми: България през средните

Божк-

Б. Ник.

Ненужна тревога1КоментарЕдно от решенията на разши
реното заседание на ОК на 
ССРН, партийния комитет, про
фсъюзите и младежката органи 
зация, което се състоя завчера 
в Димитровград е това, избира
телите да бъдат подробно осве
домявани за всички подготовки 
във връзка с изборите. Фактът, 
че кандидационната конферен
ция на ОК на ССРН ще се съ 
стои от най-малко сто души в 
голяма степен гарантира 
ществяването на това решение, 
както и пълната демократичност 

изтъкването на най-добрите от 
набелязаните кандидати.

На съвместното заседание бя
ха приети изборните документи 
на ССРН, между които Програ
мата за дейността на ССРН, Пра 
вилата за изборната дейност на 
тази 
ните 
лени

векове (преподавател д-р 
дар Ферянчич), България под ту 
рско робство (Тома Попович), 
Българското възраждане и въс
танията през 19 в. (д-р Влади
мир Стоянович), Българската дъ 
ржава от 1878—1908 
Перович), България от 1908 до 
1918 Г. (д-р Петър 
вич), България от 1918 ДО 1940 

Митрев, академик).

чилището в Каменица, както и за другите учили
ща, няма да се взимат без съвещание с родители
те, отборниците и учителите, защото всяко едностра 
нчиво решение няма да е добро.

Истина е, че учениците там са малко.
При такова положение с нормално да се об

мисля какво да се направи. Да остане ли учили
щето и децата да не получават ония знания, ко
ито биха могли да имат другаде и които им тряб
ват за продължаване на ученето, или да се зак
рие училището и да се осигури интернат в Дими
тровград, където обучението ще е няколкократно 
по-добро.

Тези две възможности се споменават в докла
да за съвета, и то с оглед на обучението на деца
та, а не зарад разноските.

Обаче как да се направи, това ще се решава 
съвместно с родителите, и само в интерес на де
цата.

В Димитровград пристигна новината, че хора
та от някои височки села са в тревога от една 
дезинформация, че училището в Каменица ще бъ
де закрито. В някои села са устроени събрания на 
ССРН да се обсъди въпросът, а от незнание се е 
стигнало до редица предложения, които са в пъл
на противоположност с изискванията на педагоги- 
ята.

(Милутин

Милосавлс-
Предложено е:
— Един преподавател да се обремени с пове

че часове и предмети, за да се съкрати малко пер
сонала.

(Димитър 
България по време на Втората 
световна во(йна (академик Миха- 
йло Апостолски), Политика на 

буржоазна държа- 
Македония (Д-Р Орде И-

осъ-
— Да се оставят само трима преподаватели и 

те да преподават всичко — от езиците до рисува- 
ване, но да не се закрива училището и да се пре
местват децата им в Димитровград, в интернат.

На тези техни предложения, там на събрание
то никой не е могъл да им даде истински отго
вор, защото учителите не са присъствували, илц 
където е присъствувал някой, той си мълчал. И- 
наче е могло да се каже, че преподавателите не 
могат да преподават всичко. Или това, че учили
щето няма да се закрие в един ден, без да се 
водят разговори с родителите.

Цялата тревога идва от едно криво тълкуване 
на един доклад за Съвета по образованието, че 
закриването на училището в Каменица е свърше
на работа.

Всъщност няма никакво основание за тревога 
и первничонс по височките села. Решенията за у-

Българската 
ва към 
вановски).

в

присъствувахаНа семинара 
много преподаватели по история 
от Димитровградско и 
градско.

Този семинар е продължаиис 
на редовната дейност на друже 
ството на преподавателите 

и има голямо
за подобрение на обучението по 

основните и средни у-

Босиле- Това впрочем е и заключение на Съвета за 
образование и култура, който миналата седмица об 
съди материалите за училищната мрежа в Дими
тровградско.

Значи няма основание за тревога, но трябва 
да се обмисля създаденото положение и да се ре
ши така, че да бъде най-добре за децата и тяхно
то бъдеще.

организация с допълнител 
документи и бяха опреде- 
сроковете за организиране 

"а иужните събрания в предиз
борните дни.

Тъй като вестникът е вече 
Риключсн, обширна информа-

ще поместим и следващия
брой.

ПО ИС
значениетория

чистория В Това би било наистина родителско решава-
М. Н .Нейковособено в училища на 

където
чилища
българската народност

по-обширен курс по
ие. УсъществуваМ. Н. Н,



I МИКА ШПИЛЯК В УНГАРИЯпост или близкост на стано- 
иа дистс нрапител- 1ветьт през шицата

стиа и партии в основните из» 
проси, но които сс водиха /ра жавното сътрудничество и дру 

ги въпроси от взаимен интерес 
за двете страни.

С председателя на Съюзния 
изпълнителен 
отпътуваха и 
Фраиьо Наги, помощник-държа 
вен секретар за външни работи 
Милорад Пешич, 
съюзен секретар по външна тър 
говия Александър Дърляча и 
други личности.

Председателят на Съюзния из 
съвет Мика Шпил-пълпителеи 

я)< замина на 5 февруари в ие- 
/ официално посещение

Унгария по покана на министър 
председателя на - унгарското пра , 
витслство Йенс Фок.

По време иа'посещението,' пред'- 
иа СИС води разго-

зговори.
Двамата президенти потвьр 

диха решимостта на Социали 
федеративна репуб-елмпилтл на ИI’

съвет в Унгария 
членове иа СИС

етическа 
лика Югославия и па Румън 

социалистическа репуб
лика Да продължат усилията 
за запазване и укрепване 
мира н за установяване

разбирателство 
и най-широко международно 
сътрудничество като нодчер- 

нзключптелното

ската
нл

помощни к-об-Съвместно югославско 

румънско съобщение
седатслят 
пори с министър-председателя 
иа унгарското правителство и 
други държавници по междудър

стаповка на

зпаче-таха
пие, което има носледовател-- 
ното зачитане на принципи- 

на ООН в отно- Димитровградте на устава 
тенията между всички дър
жави, преди всичко, принци

па независимостта, сувс
ческо и работническо движе
ние, както и взаимно инфор
миране за социалистическото 

на Държавния изграждане в двете страни.
Двамата президенти и този 

път с особено удоволствие 
СФРЮ констатираха, че отношения

та иа приятелство и сътруд
ничество между СФРЮ и Ру
мънската социалистическа ре 
публика и Съюза на югослав 
ските комунисти и Румънска 
та комунистическа партия ус 
псишо се развиват във всич
ки области в дух иа пълно 
взаимно доверие, зачитане и 
разбирателство. Застъпвайки 
сс за по-нататъшно всестра
нно развитие на отношения
та, те рошиха да се предприе 
мат нови мерки за разширя
ване на сътрудничеството, о- 
собеио в областта на индуст
риалната, техническа и науч
на кооперация. Двамата пре
зиденти подчертаха, че 
стоянното укрепване на ру
мънско-югославското сътруд 
ничество служи на интересите 
иа народите от двете страни, 
на делото на социализма и 
прогреса и представлява 
тивен принос ' за укрепване 
на мира и за развитие иа ме 
ждународното сътрудниче
ство.

В течение на размяната нц 
мнения за актуалното между 
народно положение и поло- 

и за актуалиите жеиисто в международното 
комунистическо и паботииче- 

за ско движение, двамата прези 
международното комунисти- дентн констатираха идеитич- 

.............................................................Ш11Н111111Ш1..............................................................................

Пусната в действие 

автоматичната центала
По покана на генералния 

секретар на ЦК на Румънска 
та комунистическа партия и 
председател 
съвет на Социалистическа ре 
публика Румъния Николае Чау 
шеску, президента па 
и председател на Съюза 
югославските комунисти Йо- 
син Броз Тито, направи прия 
телско посещспие на Социали 
етическа република Румъния 
на 1 и 2 януари 1969 годи

ните
рсннтста, пълно равноправие 
н нснмсшателство във вътре
шните работи. В този 
съл двете страни 
особено внимание върху поло 
жепието в Европа и подчер
таха значението па активно
стта на всички страни 
сока на подобряване на меж
ду собното сътрудничество и 
добросъседските 
в съгласие с резолюцията па 
ОИ на 20 заседание на Общо 
то събрание.

Двамата президенти изтък
наха решимостта 
правителства и партии и в 
бъдеще да действуват 
развитие на приятелските от 
пошепия и равноправното съ 
трудничество със социалисти
ческите страни, комунистиче
ски и работнически 
и с всички демократически и 

сили като значи

сми-
обърнаха

на
но по

предеш- че Димитровград е пускането на 
новата автоматична централа 
се нарежда в първите места в ст 
раната, а според плана на също 
то предприятие до 1975 година 
той ще може да поддържа вър- 
зка с всички селища в Югосла
вия, до 1985 година ще се вкл 
ючи автоматически и в Евро
пейската телефонна мрежа.

Приемайки новата централа 
от името на гражданите на Ди
митровградска комуна другарят 
Димитър Маиов, председател на 
общинското събрание, каза, 
че „договорът за тая акция е 
бил взаимен и чрез междусобно 
разбиране този град на грани
цата се включва в световната 
телефонна мрежа, което ще бъ
де записано с червено в анали 
те на хронологията на Димит
ровградско.

В присъствието на 
витсли от обществения и поли-отношенил тичсски живот в Димиторвград,на. и директорите па трудовите ор- 

и представители на
Президентът Тито 

град Тсмишвар къдсто се сре 
щпа с работници, интелекту
алци и ръководители па ме
стните държавни и партийни 
органи и участвува в лова, 
който в негова чест органи
зира председателят па Дър
жавния
шеску. Трудещите се от окръ 
га Тимис топло посрещпаха 
и привествуваха високия юго 
славски гост, което е 
па традиционното 
ство и братските отношения 
между народите от двете съ 
седни социалистически стра
ни.

посети
гаиизации 
пощата, телеграфа и телефонаIпа двете
от Ниш на 26 януари в Димит-

към ровград бе официално пусната 
в работа новата автоматична те 
лефонна централа. На открива
нето присъствуваха и генерални, 
ят директор на ПТТ от Ниш дру 
гарят Радомир Вучкович, .— ка-

съвет Николае Чау-
партии

по-
прогресивии 
телей фактор за осигуряване 
на мир и прогрес в света.

израз
приятсл- кто и Славолюб Петровия, пред 

на централния работниседател
чески съвет на предприятието.ак-

Новата централа откри Томич 
Живоии, управител на работна- 

ПТТ единица от Пирот, под 
чиято е компетенция и самата 
-поща в Димитровград.

Генералният директор на ПТТ 
от Ниш другаря Вукович Радо
мир — между другото изтъкна.

В течение иа югославско-ру 
мънските разговори в Темиш 
вар,
новка на приятелство, сърдс 
чност и взаимно разбирател
ство, бе извършена размяиа 
на мления за двустранните 
отношения 
въпроси от областта на меж 
дународпите отношения.

които' се водиха в обета
та

Кирил Трайков

1932 година ЦК на ЮКП 
никакво влияние върху развитието и 
дейността на организациите в страната. В 
партийното ръководство отново се разго 
рещила груповщината,която пречила в 
работата след сериозните удари, нанесе
ни от диктатурата. Въпреки трудностите, 
в процеса на непосредствената борба, по 
степенно се възобнавявали нови партийни 
клетки. Започнало, възобновяване на пар 
тията, която макар и малочислена — уве 
личавала влиянието си сред масите. Важ 
на роля във възобновяването на пар
тията имали особено комунистите, които 
по това време пристигали от заточение. 
През 1932 година били възобновени 
партийните покрайнинни ръководства в 
Словения,Босна и Херцеговина, Македо
ния и други. Новият Централен комитет, 
когото наименувала Коминтерна, устано
вил по-тесни връзки със страната и ока
зал голяма помощ при активизирането 
на партийнитие организации. През 1933 
година бил възобновен по-голям брой 
партийни клетки и локални организации 
е местните, общински, околийски и окръ 
жни ръководства.. През март 1934 година, 
след пет години заточение, излязъл от 
затвора Йосип Броз Тито, който през юли 
същата година бил кооптиран за член на 
Политюро на ЦК.

На 20 декември 1943 година в Люблп 
на била проведена Четвъртата национал
на конференция на ЮКП. Тя изтъкнала 
значението на разгръщането на масова
та политическа борба и ползването на 
всички належащи възможности. Посочи
ла и значението на подобряването на ра 
ботата на партията на село и сред мла
дежта, както и необходимостта от борба 
срещу фашизма. Взела и решение за ос
новаване на КП в Хърватско и КП б Сло 
вения. Тя заела и някои погрешни ста
новища особено по националния и син
дикалния въпрос. На IV национална кон 
ференция е избран нов Централен коми
тет на ЮКП, в който между другите влез 
ли: Милан Горкич, Йосип Броз Тито, 
Благое Парович, Камило Хорватин, Вла
димир Чопич и Миха Маринко.

криза презГолямата икономическата 
1929 година, която обхванала целокупния

заминала и

нямал почтиБорис Кидрич и мнозина други. По за
творите и казаматите в Сремска Митро- 
вица, Лепоглава, Марибор, Панчево и др. 
комунистите бяха подлагани на зверски 
изтезания. Но и там те продюлжиха бор 
бата. Никакъв контрол на управленията 
на затворите не можеше да попречи те 
да получават книги, вестници и др. лите 
ратура, необходима за теоретическа и и-

Б периода на псевдопарламентаризма 
(1921 — 1929) в страната завладя остра 
политическа криза, за надделяването на 
която имаше две алтернативи: или да се 
премахне централизма и да се заведе де
мократична реформа, или със сила да се 
махнат всички пактори, довели до криза-

капиталистически свят не 
Югославия. Тя нанесла големи щети на 

стопанство в страната. Произостаналото 
изводството силно намаляло, износът спр

намалял за поял, националният доход
Правителството спасявало капи- 

защнщтни
та. Определяйки се за втората възмож
ност, крал Александър през нощата на 
5 срещу 6 януари 1929 година провъзгла деологическа подготовка. Постъпката към

политически осъдените по затворите в 
Югославия била така жестока с цел да 
се сломи духът на пролетарските борци, 
за • да не бъдат способни да продължат 
борбата след излизане от затвора. По за-

ловина.
талистите с нови субвенции.
мита, с увеличение на данъците, намаля
ване на надниците, намаляване на социал 
ните помощи и др. Влошило се 
нието на работническата 
брой селяни останали без работа и така 
още повече увеличили армията безработ 
ни, множество работници били временно

си открита диктатура, с която бяха лик
видирани и последните останки на бур-

анулирана
положе- 

класа: голямжоазия парламентаризъм 
бе Конститутицята, разтурена скупщина
та, забранена работата на всички политп
течеки партии, национални и правител
ствени. дружества и организации.

творите се основаваха партийни организа

Б. Илиев50 години от основаването на ЮКПпартииБуржоазията и политическите 
съвсем спокойно приеха новия режим и 
новите мерки. Държавният удар в първи 
те дни намери симпатии и сред народа, 
особено сред младежта и интелигенция
та, която беше дълбоко разочарована в СЪЗДАВАНЕТО НА ЮГОСЛАВСКАТА 

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯпсевдопарламентаризма и политиката на 
буржоазните партиии. Само ЮКП беше 
единствената сила, която даде организи
рана съпротива на диктатурата. Централ 
ният комитет в духа на становищата на 
IV конгрес оцени, че с въвеждането на 
диктатурата е създадена революционна ции. Техният комитет ръководеше със 
криза в страната и призва работническата стачкуването с гладуване, за да принудят 
класа и широките на народни маси на 
въстание. Отзовавайки се на призива на 
Партията, членовете на ЮКП и СКОЮ 
без колебание стъпвали в действие. На

5)
настанени на работа, а надниците постоя 
нно падали. За да спаси компрометира
ния режим на диктатура и да го забули 
с партламентаризма, кралят през сеп
тември 1931 година прокламирал Консти
туцията, с която се предвижало въвеж
дане на Нардоната скупщина .Но и по
край конституционната скупщина . .цело
купната власт си останала в ръцете на 
краля. Той назначавал правителството и 
правителството пряко нему отговаряло. 
Всичко това показвало, че в диктатурата 
има големи пукнатини и това бил първия 
знак на разложение на диктаторския ре 
жим. От друга страна това подействува- 
ло благоприятно за възобновяване на 
ЮКП и развитие на нейната дейност. Се 
риозна спънка за такава дейност била и 
състоянието в ръководството на ЮКП. 
През април 1930 минала в чужбина и 
оная част на Централния комитет, която 
работила в страната като непълен Полиг 
бюро. Така към средата на 1930 година 
ЦК на ЮКП със седалище във Виена, 
останал без сигурна и постоянна вързка 
със страната. Оттогава все до края на

управленията на затворите да изпълнят 
техни искания. Затворите ' се превръщаха
в комунистически университети, където 
се изучаваше политическа икономия, ди- 
алектически и исторически материализъм, 
история на работническото движение 
Югославия, както и международното 
ложение и положението в страната.

Йрез 1929 година в страната прекъснал 
с работа и централният комитет на ЮКП

първите акции, изведени под ръководст 
во на ЮКП, полицията и жандарията от 
говорила с жестокости — арести, пресле 
двания и убийства на най-видни револю 
ционери и комунисти.

в
по

Между първите
жертви паднали: организационният сет 
кретар на ЦК на ЮКП Джуро Джакович, 
членове на Централния комитет Брацан като единно ръководство. Ония членове, 
Брацанович, Марко Мешанович, Риста Са които се намерили вън от страната, пре- 
марджич. Божо Видас, както и секрета- Ди и след въвеждането на диктатурата,
рите на ЦК на СКОЮ: Пая Марганович, образували във Виена така нареченото
Мийо Орешки, Янко Мишич, Пера Попо задгранично Бюро на ЦК. Противополо- 
вич-Ага, Йосип Колумбо и 'йосип Дебе
лак. Стотици комунисти бяха арестувани 
и осъдени на дългогодишен каторг. Ме
жду тях се намираха и калени борци и 
видни членове на ЮКП и СКОЮ: йосип 
Краш, Серво Михали, Джуро Пуцар, Мар 
ко Орешкович .Иван Милутинович, Огн
ян Прица, Ката Говорушич, Отокар Кер 
шовани, Едвард Кардел, йован Веселинов,

жно на тях, неколцина членове на ЦК, 
които останали в страната, образували 
непълно Политбюро на ЦК. И двете ръ 
ководства се стремели да установят връз 
ка с останалите организации и ръковод
ства. Режимът на Шестоянуарската дик
татура, и покрай безогледния терор и 
най-страшните репресии, не успя да ста
билизира отношенията в страната. — Следва —
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Предизборни дни в Босилет.^
Предизборни теми

се готви за изборите Ролята на събранията на 

избирателите
я от 
важ активибор на ССРН в Босилеград 

но място в предстоящите избо-< 
ри е дадено на младежта. Тя 
не само че трябва да бъде дей
на, но необходимо е да получи 
заслуженото си място в избори 

— изтъкна се в програмата. 
По този повод членовете 

общинската и средношколска ко 
нференция устроиха събрание, 
на което обсъдиха предложени
те критерии на ОО на ССРН за 
избори на представители 
щински отборници, както 
чина на който младежта

ще се проведят Всичко това ще е само начало 
на една обемна и сериозна за
дача, която пред себе си поставят 
младежките организации в бо- 
силеградската община. Именно, 
след изборите Общинския коми 
тет на СЮМ ще изработи кон
кретна програма, която да уточ 
ни в кой период и в какви ак
ции за решаване да се включи 
младежта. Разбира се, между 
другото в преден план ще бъ
дат комуналните въпроси, от ко 
ито преди всичко пътищата, у- 
чилищни сгради, залесяването и

събра- 
ще се излъчат въ 

кандидати за отборни 
Ци. Същевременно 
се обсъди работата 
ската

ния, на които 
зможните

отнрво щс 
на общин- 

скупщина и нейните зада
чи, По такъв

Макар че съществуват много пример, на миналите избори ме 
е имало случай на едно събра
ние да се съберат повече от 5—6 
на сто от ,общия брой избира
тели. На практика, сигурно ще 
има случаи повече събрания на 
избирателите, които иначе 
мат от закона предвидения брой 
присъствуващи 
против кандидата, когато 
лага кандидационната конферен 
ция. 3 този случай. Социалисти 
ческия съюз трябва да 
сметка и за такова настроение 
на избирателите и своите 
ложения да съгласува с техните 
мнения.

недоразумения около събрания
та на избирателите и тяхното от 
ношение към

те начин ще бъде въ 
зможно да се излъчат най-дей- 
ните младежки кандидати.

Освен това тези събрания щс 
бъдат използвани

на
кандидационнитс 

конференции на Социалистиче
ския съюз, законодателят е били за разглеж 

отна-дането на други въпроси, 
сящи се преди всичко до 
стите на селската

много ясен, поне в ония разпо
редби, които се отнасят 
върждаването на кандидати за 
представители на обществено-по 
литическата камара в Съюзната 
скупщина. Предвижда се, пре
ди всичко, събранията на изби
рателите да се устройват зарад 
разглеждане на предложенията 
на кандидати за 
в тази камара, които е излъчи-

ня-
ДО ут-и об- 

и на-
трудно 

младеж, проб- 
въпроса на

да се изяснят
лемите на гораните, 
незаетите младежи, 
екбто

да на
мери своето място в тези избо
ри. На това събрание подробно 
се обсъди сегашния отборниче- 
ски състав на общинската 
щина в която са застъпени

пред-
идеологиче- 

възпитание на младите и
ДР-

ДР- водиВ. В.
скуп-

пред-са-

Внимание и на 25-то 

майсните тържества
представителимо трима младежи. Това е съ

всем недостатъчно, с оглед на 
избирателите.

Ползвайки зимната 
ваканция', членовете на полити
ческия актив при 
комитет на СЮМ посетиха 
чки младежки активи, като 
диха разговори за дейността на 
младите в изборите. Стигна се

ла кандидационната конферен
ция, а и зарад предлагането на 
нови кандидати. Това значи, че 
всяка кандидатура, която е из
дигната на кандидационна кон-’ 
ференция трябва да мине и 
„през филтера" на събранията 
на избирателите.

Предложениятаучилищна

Иначе на събранието на изби 
рателите, което с болшинство 
гласове се изяснява за да пред-

Общинския
вси-

во-
В края на януари в Димитров 

град е проведено заседание на 
до извода, че младежките акти- Изпълнителния отбор на ССРН. 
ви за отборници трябва да пре- Участниците бяха 
длагат най-добрите младежи — - Работата на съвещанието

проса за изборите,

едно съвместно заседание на 
ССРН, профсъюзите и младеж
ката организация. Изтъкнато е 
начело на този комитет да бъ 
де младеж, тъй като младежта 
е главният носител на празну
ването.

— Прие се решение за разши 
ряване на общинския координа 
ционнен комитет на ОК на 
ССРН по въпроси от кадровата 
политика. В този комитет вли
зат по двама представители на 
ОК на СКС, на ОК на ССРН, на 
Общинската скупщина и на про 
фсъюзите. По един представи
тел влиза от младежката органи 
зация и предприятията: „Ци- 
ле“, „Димитровград", „Свобода" 
и „Сточар“. Координационният 
комитет е съвещателно тяло. То

лагат и утвърждават нови кан
дидати за представители на об
ществено-политическите кама-запознати с 

по въ
проведено 

преди това в Ниш и със сроко
вете за организиране на предиз 
борните събрания в ССРН, про
фсъюзите и младежките органи 
зации.

земеделски производители, мла
ди работници, а разбира 
женска младеж, и то не само в 
камарата на трудовата общност, 
но и в общинската камара .

Изтъкна се обаче че тези за
дачи младежта не е в състояние 
да осъществи, ако бъде изоли
рана и остане без съдействие ог 
страна на ССРН и СЮК. Очак
ва се по-специално СЮК да про 
дължи своята борба за младеж 
та, а особено по въпроса за оп
ресняване на партийните органи 
зации с нови членове из редо
вете на СЮМ.

Младежките организации ще 
се заложат да се изберат онези 
нейни членове, които не само 
ще поправят структурата на от- 
борническия състав, но преди 
всичко ще помогнат при осъще 
ствяването на програмата и за
дачите на настоящата общинска 
скупщина.

През средата на тоя месец в 
селските и училищни младежки

Календар на изборитесе и

1. Разписване на изборите — до 23 фавруари
2. Предкапдидационни подготовки от 1 до 28 фавруари
3. Кандидационии конференции от 1 — 10 март
4. Събрания на избирателите от 10 до 28 март 
6. Избори на отборници

ности в общинските скугацини — 10 — до 15 април
5. Непосредствени — на 13 април
7- Избори на народни представители за Камарите на тру

довите общности на републиканската и Съюзната скуп 
щина в общинските скутцини-на 23 април-

Въпреки, че в момента внима 
нието е насочено към изборни
те въпроси, заседанието не пре
небрегна и другите важни зада
чи, които предстоят.

— Изпълнителният отбор 
на ССРН е образувал инйциати

Камара на трудовите общно-

на

вен комитет по грижите за де
цата в комуната. На инициатив 
ния комитет е възложено да по

събрание

Избирателите ри, всеки избирател има право 
да предложи по един кандидат 
за представител. Ако предложе
нието подкрепи най-малко чети 
рима избиратели, за такъв кан
дидат събранието трябва да гла 
сува. Окончателно, за кандидат 
на събранието на избирателите 
се счита всеки от предложените 
кандидати, за когото се и изя
снило болшинството присъству
ващи избиратели.

За да стане кандидат за пред 
ставител в обществено-политиче 
ската камара в Съюзната скуп
щина, необходимо с обаче не
говата кандидатура да приемат 
събранията на 
които обхващат най-малко една 
десета от общия брой избирате 
ли от територията на определе
на избирателна колегия. Тази 
кандидатура ще бъде валидна и 
в случай ако е приета на най- 
малко от една трета събрания 
от тези събрания присъствуват 
най-малко една десета от общия 
брой избиратели за територия
та, за която се устройва събра
нието.

дготви учредително 
за общински отбор по грижите 
за децата. В инициативния ко-

изказва мнения и дава предло
жения по въпросите за кадро
вата политика, специално по из 
бирането на представителни ор
гани и ръководни функции в Об 
щинската скупщина. Целта 
образуването и

- На събранието всеки избира
тел има право да предложи да 
не се приеме кандидатурата на 
отделни лица, които предлага 
кандидационната конференция. 
Ако такова предложение подкре 
пят най-малко девет избирате
ли, събранието трябва с гласува 
не да се изкаже по него. Кан
дидатурата не е и приета ако про 
тив нея гласуват болшинството 
присъствуващи на събранието.

Обаче събранието на избирате 
лите може да реши да не прие
ме кандидатурата на конферен
цията само тогава ако на съ
бранието присъствуват най-мал
ко- една десета от общия брой 
избиратели от територията, за 
която се провежда това събра
ние.

Такова квалифицирано болши 
нство, е необходимо и за предт 
лагане на нови кандидати за пре 
дставители на .самото събрание. 
По отношение тази законна раз 
поредба вече има различни ко
ментарии, защото в Белград, на

митет са избрани хора от меди
цинската професия, дейци от Че 
рвения кръст, педагози и обще
ствено-политически работници.

— Разговори са водени и по 
образуването на комитет за ор
ганизиране на 25-то майските 
тържества. Взето е становище 
този комитет да се оформи на

на
разширяването 

му е да се осигури пълно при
ложение на демократичните при 
нципи при избирането на хора в 
горе посочените органи.

Пред Деветия конгрес на СЮК
избирателите.

Съвместни капиталовложения-по-бърза 

концетрация на средствата
■

дохода не 
начала

разпределението на 
нарушаване основните 
на разпределение според труда, 
нито пък допускане на явле
ния на рентиерство. Поставя се 
въпрос: колко време с необхо
димо следствие общи влагания 
на средства да се стигне до до
хода? След периода на аморти
зационни отчисления, всеки за
почнал да експлоатира чужд 
труд, и затова се предвижда ог
раничено време, през което вла 
гащите средства, ще участвуват 
в дохода. '

комически недостатъчно рацио
нална, такъв вид на обединява
не, извършен с неикономичсски 
мерки на принуда, раждаше и 
•материални условия за развитие 
на нов слой — отделен и незави ,

бюро-

С национален доход от около 
бсо долара на глава от населе
нието Югославия се намира на 
опасната граница между проми
шлено средно развитите страни, 
от която много по-лесно се па-

сим от производството: 
крацията.

Процесът на дцетатизация, за 
почнат силно с реформата, по

да надоле, отколкото да се вър 
ви към „клуба на привилегиро
ваните"

Из партийните организации
икономически силни

Семинар за новоприетитете промишлени страни.
Самоуправлението и всичко о- 

нова, което под това понятие се 
подразбира трябва да даде най- 
оптимални условия за развитие

лучава съвсем нова трактовка в 
материалните за Деветия 
грес на СЮК, в които се разра 
ботва идеята за общите влага
ния на обществени средства. Б 
действителност, касае се за са- 
моуправителеи път на концетра 
пия на обществени средства в 
условията на действуванс на за 
коните на пазара.

Общите влагания на две или 
повече организации подразбират 
пропорционално влагане на сре
дства и труд, управляване с об
щи самоуправителни органи, по 
смаис на общ делови риск и от
говорност за успеха и на края, 
общо разпределение на осъще
ствения доход на базата на са- 
моуправителния договор.

Принципи

кон

на производителните сили. Една 
от стратегическите цели днес е Отношенията ,

Във всеки случай не е зане
марено отношението на влагащи 
те и заетите в обекта, кой го по 
този начин се финансира. Това 
отношение може да бъде обо
сновано само върху правото на 
самоуправленито, върху 
то разпределението да става спо 
ред труда и въз основа ма об
ществената собственост.

увеличение на ефикасността на 
капиталовложенията и осигуря-- 
ването на по-бързо циркулира
не на обществените средства. В 
Условията на относителна разе- 
Динсност на средствата, като пъ 
рво условие за икономическа е- 
фикасиост се явява необходимо 
стта от концентрация на средства

Иа 29 януари в Димитровград 
бяха изнесени първите беседи 
от поредицата такива, които 
трябва да се организират в рам 
ките на семинара за идеологи
ческо-политическо образование 
на младите комунисти.

Беседите бяха на следните те-

(докладчик Величкович Вмдойко 
от Белград).

Присъствуваха над 120 члено
ве на СК, предимно 
които са приети в СК от неотда 
вна.

младежи,
право-

сс организира от 
СК, а

та. Семинарът
Практиката

досегашната практика на 
социалистическите страни с из
ключение на Югославия, преди 
м»о се прилагаше администрати 
Ения начин на концентриране на 
обЩественитс средства. Освен че 
тази система се оказа като ико-

общинския комитет на 
целта му е да се окаже помощ

Повдигането на дискусии 
общите влагания открива 
страница не само в самоуправи 
телната практика в Югославия, 
ио то представлява и оригина
лен принос към развитието на

за
В МИ:нова

Борбата на СЮК за самоупра 
вителен социализъм“ (доклад
чик Божидар Манич от Бел
град), и „Някои въпроси за мс- 
ждунационалнитс отношения"

новоприетите членове в запо 
с някои въпроси

на
знаването им 
от нашата действителност.Съществена предпоставка на 

така замисленото общо вла
гане е принципа на участие в

социалистическата мисъл и пра 
ктика в света. м. н. н.А. Иовачич
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Бществена
ХРОНИКА

Когато директорът е зет ■ ■ ■

грешка, за която трудноИзглежда, щс трябва още мно 
го време да мине, за да се от
странят някои сегашни очебие 
щи аномалии, които са странни 
на нашето социалистическо об-

ляма
може да се намери оправдание.

конкуриралиВсички, които са 
са По-добри от приетия каиди-

говорим за еднодат. А да не 
бедно сираче, момче от Плоча, 
което има завършено средно и- 
кономическо училище. Неговото 

е СсзпсхоД

щество.
Тоя път ще говорим за един 

са изиграниконкурс, с кс>йто 
всички наши законопрописания, 
отнасящи се до трудовите отно 
шения, изискванията на стопанска 
та реформа и Насоките. Става 
въпрос за конкурса на земедел
ската кооперация в Горна Ли- 
сина, според който е търсен ма

положение наистина 
но в сравнение, е който и да би 
ло друг кандидат. Обаче прсис 
брегнат е и закона и Насоките, 

и хуманнитесаа изостанали 
човешки постъпки, приет е кан 
дидат на такава старост, в коя
то хората отиват в пенсия!

Става въпрос дали това не егазионер.
На никого не е ясно как е по компрометиране на органите на 

самоуправление в кооперацията. 
Или по-точно каква е тази кон

тел конкурс прието лице, което 
не изпълнява условията и то Изглед от Вабушница

положение когато са се оба 
с по-добри

курсна комисия, която може да 
Но да се разбе-

при
дили и други лица, 
условия. А това е така, защото 
приетото лице е дядо по жена

Заседание на ОК на ССРН в Бабушиицарешава така. 
рсм, че грешката на директора

№ СЕ ИЗАБЕРАТ МЛАДИТЕ, СПОСОБНИТЕ 

И НЕИЗБИРАНИТЕ ДОСЕГА
е още по-голема. Дори и да 
ключим неговото влияние вър-

из-
та на директора на коперация- 
та. Това е всъщност човек в ста 
рчески години, който вече годи 
ни наред не е работел в търго 
вията. Покрай това той е един 
от най-заможните хора в своето

ху конкурсната комисия.
Тоя и още някои други при- 

кооперациятамери допринасят 
да загуби доверието сред хора
та.

село.
Става ясно, че е направена го

витие на богат културен живот 
при ползване на технически сре 
дства, които изискват електриче 
ски ток.

В миналия петък в Бабушни- 
ца се състоя заседание на об
щинската конференция на Со
циалистическия съюз. Освен 
членовете на конференцията и 
представители на другите обще
ствено-политически организации 
в комуната присъствуваха пред 
ставителят на републиканската 
конференция на 
Славински и Никола Стоилкович 
досегашен председател на ОК на 
ССРН, сега в републиканската 
конференция.

Заседанието утвърди новия съ 
став на ОК на ССРН, избра пре 
дседател и прие необходимите 
предизборни документи за дей
ността на организацията.

в заседанието обаче предупре
ди, че така никой не ще получи 
мнозинство, а може да се съз- 
дадат нежелани последици и по 
кани кандидатите да се изкажат. 
Кандидатите се изказваха в пол 
за на сплотеността, обаче без 
категорично отказкване от кан
дидатурата. Това го направи по 
следният изказал се кандидат 
Александър Йосифов. Той съоб 
щи, че се отказва в полза на пре 
дложението за единствен канди
дат, защото то е в полза и на 
бъдещата дейност на организа
цията. След това единодушно бе 
избран предложеният единствен 
кандидат Боривое Богданович. 
Тази манифестация на сплоте
ност и единодушие приветству- 
ваха по-късно присъствуващите 
от републиканската конферен
ция другари Тодор Славински и 
Никола Стоилкович.

В. В.

Интеграционни процеси
Предстои сериозна политическа 

работа1Н НЕ СЕ ШЕ1ШЕ
Правилата за дейността на 

ССРН по кандидатирането и из 
бирането на отборници и пред
ставители и другите документи, 
които бяха приети, набелязват 
сериозна обществено-политиче
ска работа през февруари и 
март.

От 8 февруари в ССРН, про
фсъюзите и младежките органи 
зации ще се проведат предкан- 
дидационни събрания. Ще се ра 
згледат разпоредбите на избира 
и бившите представители и от- 
телния закон, отчетите на ОС 
борници, изборните документи 
на ССРН и ще се набелязват ка. 
ди датите.

От 1 до 10 март ще последват 
кандидационите събрания на ко 

се ито ще се утвърдят листите на 
възможните кандидати. Ще засе 
дава общинската, както и меж- 
дуобщинските кандидационни 
конференции.

След тази дата до края на ме 
сец март ще се проведат събра 
ния на избирателите за оконча 

ка населението. За тази цел ще телно утвърждаване на кандида
се обърне внимание на коопери тите за отборници и част от пре
рането, което е основа за орга- дставителите. 
низиране на повече продукция
и. по-големи доходи, защото вна Път на младите способни хора 
ся улеснения и съвременност в 
обработването.

страната за да могат на място 
да се запознаят с изгледите на 
производителите на гумени обу 
вки в Сърбия съвместно ще ра 
зучават югославския пазар. Въз 
основа на така проучения пазар 
предприятието ще вземе реше
ния за политиката на продаж
ба на обувки.

Реално е да се очаква, че съ 
вещанието в Нова варош, което 
ще се състои в началото на ме
сеца, да отвори нови страници в 
развитието на сътрудничеството. 
Опитът в тази област, получен 
в настоящата година, ще поста 
ви темелите на най-еластични 
форми на сътрудничеството, а 
ако назреят условия, и обединя 
ване.

Четиримата производители на 
гумени обувки в Сърбия — „Ти 
гар" в Пирот, „Златар" в Нова 
варош, „Вулкан" в Ниш и „Ди
митровград" в Димитровград — 
продължават да работят върху 
развитието на тясно сътрудни
чество в производството на гу
мени обувки. На събрание на 
директорите и 
директори в Ниш след като бя
ха обсъдени резултатите в до
сегашната работа в развитието 
на началните интеграционни от
ношения, се договориха техноло 
зите във всички трудови органи

ССРН Тодор

комерческите

Манифестация на сплотеността

Заседанието започна с утвър
ждаване състава на новата об
щинска конференция. Изборът 
на председателя обаче не вър
веше леко.. Срещу предложение 
то за един кандидат се явиха ис 
кания да се изтъкнат четирима 
та кандидати, които са били из
дигнати от най-много 
ния в комуната. Един участник
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да подготвят материализации
?а унификация на производство 
то, т.е., изготвяне на проект за 
обединяване на 
който ще се обсъди на съвеща 
ние в Нова варош. Счита се, че

Развитие на земеделието и издига 
не на Звонска Баня

технологията,
Първият документ, който 

прие от заседанието бе изборна 
та програма на ССРН, т.е. зада 
чите му в нататъшното 
тие на бабушнишка комуна, 
програмата е набелязано ССРН 
да настои за развитие на земе
делието, което е главен поминък

събра-това е по-нататъшна практиче
ска крачка към сближаването на 
трудовите организации.

Освен това генералните дирек 
тори в предприятията са обико
лили по-важните потребителни 
центрове на гумени обувки в

М. Б. разви-
В2 I2 ПЛОЧАНИ ИСКАТ ДРУГ ОТБОРНИК222 22 Група плочани от 18 души 

писмено се обърна към об
щинската скупщина в Боси 
леград да се отзове отборни 
ка Стоичко Митов- Не за 
първи път хората от Босиле 
градско се оплакват от об
щинските отборници. 
оплаквания обаче били ято 
го по-умерени от тези на 
плочани.

От разговора с някои от 
тях узнахме, 
между хората и отборника 
в това село са сериозни, за
щото засягат обществените 
работи, човешките разбира
ния и сплотеността. В кон
кретния случдй' има и ре- 
волт, но той не отрича дей
ствителността на оплакват! 
ята.

22 обходимите канали, наговар 
ял някои хора да купуват 
имоти, през които е трябва 
ло да минават водопроводни 
те тьрби. С това им попре
чил да приключат с тази бла 
городна акция.

— Не го обичаме. Става 
непоносим, заоцото ни нана 
ся щети — казват плочаии.

Не по-малко този отбор- 
ник обвиняват и за начина 
на който е той в-ьвеждал, ра 
зпределял и позволявал ня 
кои да одработват местното 
самооблагане. Подобни опла 
квания има и за 
внос, който хората 
щат като членове на ССРН. 
Има случаи — казват те, че 
е наговарял мнозина да не 
плащат тоя внос.

Човек, който често се съ-т 
ди и дава сведения за свои 
те съселяни в съда пе мо
же да ни застъпва в Общин 
ската скупщина — изтъкват 
плочани.

Това е само още един при 
мер, че сегашния състав на 
ОС не е добър, щом като из 
бирателите така масово се 
оплакват.

22 I22 22 2I 2Сурдулица 22 22 22 Промишленото В приетите документи е под
чертано едно изискване 
дещите избраници трябва да са 
хора с ясно определение и с ве
че забележени успехи в борба
та за изграждането на самоуп- 
равителния социализъм. При то 
ва обаче да се държи сметка за 
професионалната структура и да 
не се пренебрегват младежта и 
жените.

Тези2ДЛЪЖНИЦИ бъ-развитие също ще трябва да въ 
рви с по-ускорен темп. Обаче нс 
като се издигат нови обекти, но 
се осъвременят старите и се о- 
богати съставът

222 22 22Над 400 квартиранти дъл
жат на Комуналното пред
приятие в Сурдулица около 
95.000 динара. Въпреки пре
дупрежденията и другите ме 
рки квартигрантите и зана
пред не искат да изплатят 
дължимите суми са обще
ствените квартири, които
ползват. Напротив, тая су
ма ежемесечно се уаилича- 
ва. Доколкото, изтъкват а 
Комуналното предприятие, 
квартирантите не изплатят 
дължимите суми ще се при 
ложи принудително изсел
ване от квартирите. Трябва 
да отбележим, че между та 
зи лица има и такива, чип

222 че разприте на продукция-2 та им.21 2 ЗВОНСКА баня в програмата 
на ССРН е изтъкната 
място. В годините 
трябва да се изготви благоустрой 
веният план, след което ще се 
настои да се осигурят инвести
ции и други средства на заинте- - се предлагат хора, които досега 
ресовани предприятия за строе- са били отборници и представи 
жи иа почивни домове, вили и тели цял мандат, защото има 
хотели. Освен това вниманието много млади и способни хора,

ще се насочи към които са също способни за из-
елек- пълнение на задачите, които пре 

последните * дстоят.

222 на челно2 2членски
запла- 2I напред щс22 2§ 2 Даже е подчертано следното:

Не е желателно за кандидати да222Тази група плочани твър 
дят, че оТборникът Стоичко 
Митов, разделил селото им 
и създал непоносими отно
шения. Списъкът на обвина 
нията е доста широк. Изби- 

махала „Пре- 
протестират, че им 

попречил да си въведат 
вода по домовете си. Те каз 
ват, че когато за целта на 
бавили търби, направили не

22 22 22 22 22 22 на ССРН22 2 строенето на пътищата и 
трифицирането на

2 22 2рателите от 
слап”2 22 останали четири села 

комуна. В областта на
Може би това е най-значима

та разпоредба в документите на 
ОК на ССРН за изборната дей
ност.

в цялата 
култура- 

селата.
са електрифицирани, 

има повече възможности за раз

2то месечни приходи възли
зат на нащ 1000 динара, а 
някои ръководители дорй 
получават и над 2.000 дина* 

М. В.

22
'2 та насоките са към
I Тъй катоВ. В.ра. жевия

М. Н. н.
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Из трудовите колективи
Стопанска статистика

»Димитровград«: Приет 

производствения план за 1969
Потреблението и оборотът 

в Димитровградско
Работническият съв.ст в каучу

ковия завод „Димитровград“ в 
Димитровград прие 
производствен план за 1969 
дина. В сравнение с изтеклата 
година обемът на производство

ствените Колко са изразходвали хората 
от Димитровградско за 
облекло, обувки и други предме 
ти е мъчно да се установи. Мъч

показатели, 
ще се произведат 
1 милион

чани за облекло итази година 
за повече от 

динара, защото се тъ 
и на чуждия па

блемите
на професионалните службг) се 
пада отделно място, а предпри
ятието още в 
дината, за разлика от 
има по-добра квалификационна 
структура и много повече 
и способности да решава 
ните задачи и затова 
дан оптимизмът на Работничес
кия съвет, че те ще бъдат из
пълнени.

Членовете на работническия 
съвет, обсъждайки проекта на 
този план, ще укажат на ред 
трудности, които пречат годиш
ните производствени ефекти да 
бъдаг още по-добри. Констати
раха, че отношенията 
делни - 
бри, което е

обувки и 
друг текстил, отколкото за ме
бели. На*й-голям оборот с

на пласмента. В това
храна.основния

наго рен и на нашия 
зар. правилно предприятие 

— 147 милиона.
„Атскст"началото на го- но е защото не всичко купено 

е взето именно в Димитровград 
или в селските магазини. Хора
та са останали по-подвижни, ап 
тобусите и влакът

по-рано.Основният Усиленото строене на нови до 
мове в Димитровград и близки
те села, въпреки малкото зати
шие през миналата година, е ос
тавило 
блението.

В магазините на

опит
слож- ги пренесат 

зачас до Ниш или до Пирот и 
не рядко там се правят и по-го

е оправ- свои белези върху потре

леми покупки. Казват, че избо
рът бил по-голям.

Тъй като не може

земеделска 
кооперация „Сточар“ и на пиро 
тски „Ангропромет“ са оставенида се хва

не края, остава да се правят сме 
тките по данни за оборота на 
местните магазини и да се, как 
то се съгласяват 
бави още нещо за 
навън.

тъм 1 милиард 
стари динара. Естествено

и 340 милиона
голя-

част от парите са похарчени 
за стоки от първа необходимост 
— брашно, захар, сол, но и за 
други предмети. Все 
500 милиона, според груби из
числения, са дадени за строител 
ни материали и за домакински 
уреди, телевизори и радио и тра 
нзисторни апарати. В тези поку 
пки сигурно водят всичките ви-

ма
мнозина, до- 

покупкитемежду от 
трудови единици не са до пак към

При това положение излиза,
че миналата година димитров- 
градското население е похарчи
ло близо 3 милиарда стари ди
нара за покупки.

Според оборота може да се 
заключи, че най-малко средства 
са дадени за мебели. Общо са 
похарчени за тези предмети 63 
милиона стари динара, а ако от

оказало влияние
върху нормалното производство. 
Искането отношенията' да се ре 
гулират с икономически мерки 
само оправдава поставката. че 
самоуправлението трябва да се 
внедри в трудовите единици.

На заседанието 
забележки върху работата на ко 
мерческата служба. Случва се за 
рад недостиг на кутии за опа
ковка на добри въглища, бензин 
(случило се веднъж 20 
чукът да чака в Риечкото 
станище), и производството 
пеше загуби.

Със същата сериозност Работ
ническият съвет искаше да се 
отстранят и пропуските във вул 
канизацията на обувките, 
производственият материал да 
се изразходва така както е пла
нирано. Както 
трябва всички грешки да се при 
писват само на комерческата слу 
жба. Напротив, в трудовите еди 
нпци не се води достатъчно сме 
тка за заплануваните пропорции 
и израходването на възпроизвод 
ствсния материал.

На края да кажем, че прието 
то според плана производство 
се осъществява по време на го
ляма реконструкция на предпри 
ятието и създаването на здрави 
основи за интеграция на произ
водителите на гумени обувки в 
Сърбия. Тези два момента сигу 
рно ще търсят нови усилия, на 
първо място на специалистите, 
а същевременно и много по-го 
лямо наблягане на всеки отде
лен човек и колектива в реали
зирането на поставените задачи.

М. Б.

дове печки, пералните машини, 
шевните машини, телевизорите 
и радиоапаратите.

Да споменем също и това, чс 
към 50 милиона динара са из
разходвани за купуване на браш 
но, предимно от страна на сел
ското население от по-пасивните 
предели на комуната. И да не 
изоставим още една цифра — 
стойността на изкупените само 
от „Сточар“ земеделски продук
ти възлиза на около 550 милио 
на динара. Но само „Сточар" не 
изкупува. А това значи, че циф
рата на изкупа е значително по 
-голяма в миналата година.

имаше много

някъде е прескочила някоя ча
стна поръчка плюс — сумата не 
възлиза на повечето от 10 ми
лиона. Това значи, не повече от 
80 милиона стари динара.

Но за сметка на това конфек 
цията, обувките, текстилът зае
мат в потреблението много по- 
значително място. Предприя
тия „Атекст“, „Първи май", 
„Свобода”, Конфекция „Ниш“, 
„Занатекспорт", „Астра" и „Бо
рово" са направили общо към 
400 милиона оборот или пет пъ
ти повече са дали Димитровград

дни кау 
при- 
тър

въз-

се изтъкна, не
м. н. н.

ФОРМИРА СЕ МЕЖДУОБЩИНСКД
КОНФЕРЕНЦИЯВ цеха за гумени нишки ОСНОВАН ФОНД ЗА СО 

ЦИАЛНА ДЕЙНОСТ. ПРИЕТА 
ИНИЦИАТИВАТА НА МИРНО 
ВРЕМЕННИТЕ ИНВАЛИДИ ЗА 
ТЯСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В 
РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМИ 

ОТ ВАЗИМЕН ИНТЕРЕС. ТЕН 
ДЕНЦИОЗНО ОПЛАКВАНЕ НА 
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ.

ще разработят трудовите едини 
ци и техните органи на самоуп
равление, а те ще искат по-опре 
делено да се регулират отноше 
нията между тях и на всяка по
отделно е комерческата служба 
и машинния цех. За да изпъл
нят така поставените 
задачи трябва да бъдат разре
шени

то, според плана, се намалява с 
1,5 на сто, докато стойността на 
производството ще бъде по-голя 
ма с 14,1 на сто, т.е., към 
7 000 000 нови динара. Най-голя 
мо увеличение се предвижда в 
производството на обвити гуме
ни нишки. Докато миналата го 
дина това произведение едва ли 
не бе избрисано от производ-

и доброволни дарения. Сред
ствата на фонда биха послужи
ли организацията да помогне 
на своите членове в преквали
фицирането и дообучението, да 
помогне на семействата на инва 
лидите от войната, които не са 
в добро материално състояние 
и да отпуска стипендии на де
ца, които нямат възможност да 
се учат. Това не значи, че едва 
сега се повдигат такива инициа 
тиви. Но за такива и подобни 
нужди е имало малко средства, 
предимно от републикански из
точници. С формирането на фон 
да за социална дейност и оси
гуряване на източници на сред
ства, тези организации биха про 
менили положението си из ос
нови. Понастоящем, тази орга
низация става важен фактор, ко 
йто разполага със средства. За 
да се избегне субективизма в 
разпределението на средствата 
на фонда, на събранието е ре- 
шено да се изготви правилник, 
който да прецизира всички усло 
вия и критерии, според които 
да се отпуска помощ на деца 
и бойци — военни инвалиди.

планови

Общинските борчески органи
зации в Бабушнишка, Пиротска, 
и Димитровградската община се 
готвят за съвместна активност в 
разрешаването на многобройни 
проблеми на борческите органи 
зации. В този смисъл минала
та неделя в Димитровград се 
състоя разширено заседание на 
Общинския отбор на Съюзените 
организации на бойците, на кое 
то бяха избрани петима деле
гати за междуобщинската кон
ференция. Израбни са: Дими
тър Петров, Илия Марков, Мит 
ко Димитриевич, Рангел Каме
нов и Павле Станков. В духа на 
приспособяването към новата 
организационна структура на то 
ва събрание за делегат на репуб 
ликанската конференция е из
бран Илия Марков. С тези из
бори са направени първите пра 
ктични крачки към консолиди
рането на борческите организа
ции върху нови начала.

На това събрание в разисква 
нията се посочиха редица недо
статъци в досегашната работа. 
На първо място, борческите ор
ганизации, както е изтъкнато, 

-нямат точна евидеиция, от ко
ято да се види колко има деца 
на паднали бойци, нито пък то
чен преглед на условията при 
които се учат и развиват. Пара 
лелно с разрешаването на този 
проблем, разширеното събрание 
взе решение да основе фонд за 
социална дейност, който би се 
формирал от една част от сред 
ствата от Югославската лота
рия, общинския бюджет, помо
щта на трудовите организации

сложни технологически, 
организационни проблеми и про

Приходи и хора
БосилеградКолко 20-то хилядници 

има в Димитровград
СЪБРАНИЕ НА 

ПОДРУЖНИЦАТА 

НА ССРН
перите — 30.928, а изобщо най- 
голям приход е 32.822 обаче не 
само от заплата.

Съгласно разпоредбата за дек 
лариране на общия приход на 

от 1968 г. всички,
Тези дни в Босилеград се про 

веде изборно събрание в подру 
жницата на ССРН, на която се 
обсъди работата на тази орга
низация в изтеклия период за 
две години. По този повод досе 
гашиия представител на подруж 
ницата Стоян Евтимов изнесе 
отчет.

гражданите
които са имали приходи над 
хиляди нови динара, са били длъ 
жни да ги декларират до 31 яну 
ари т. г.

201 Председателят на общинската 
предпоследноскупщина заема 

място в групата, а другите ръко 
водни лица, съобщиха в служба
та, нямат приходи, които под
лежат на облагане с данък — 
значи са под 20.000 н. динара.

По телефона получихме носле 
дните сведения. На 31 януари 
са подали декларации за при
ход над 20.000 н. дин. още 6 ли 
ца, и то: един лекар, трима всте 
ринарни лекари, една жена —

До 30 януари в Димитровград 
са декларирали такива приходи 
19 лица, предимно инженери и 
лекари и няколко души от дру
гите професии. Над определе
ния размер са имали приходи

и зълболекари.

С внимание бе излушано пре
дложението на мирновременните
инвалиди за тясно сътрудниче
ство в разрешаването на проб
леми от общ интерес. Констати
ра се, че бойците, военните инвали 
ди с общи усилия могат да съз- 
дадат условия за основаване на 
общ клуб, без който и не мо- 

замисли работата на

Констатира' се, също така, 
че ръководството не е успяло 
да обедини и активизира всич
ки членове. Дори и онези, кои- 

обществено-политическипетима лекари 
един ветеринарен лекар, един а- 
птекар, шестима инженери, е- 
дин директор 
двама служещи 
„Димитровград“, един худржник 
и председателят на общинската
скупщина.

Средният размер на деклари
раните приходи в медицинския 
бранш възлиза на 24.018 и .ди
нара, при инженерите 26.823 
н. динара, а при другите про
фесии към 24.200 н. дин.

Най-големият приход при 
парите е 25.782 дин., при инже-

то са
активисти не са били дейни в 
работата на тази организа

ция!?!).на предприятие, 
от комбинат

селскостопански специалист и е- 
дин изкупчик на предприятие 
отвън.

Значи в Димитровградско, по 
декларации, има 25 лица с таки 
ва приходи.

Има ли още, ще установи кон 
тролът на данъчната служба 
при общината.

же да се 
тези организации.

На събранието бе прочетено 
на Републиканския от-

Това положение трудно може 
да се промени, защото то трае 
пече няколко години. Изненад
ва, че между иай-нсактивиите са 
и членове на Съюза на комуни
стите.

Накрая на събранието бе из
брано ново ръководство, както 
и ръководство на мирошшя съ
вет и местната общност.

писмото
бор на Съюзените организации 

бойците като общинския от 
бор бе запознат със съдържа
нието на жалбата на Димитър Йор 
данов. Жалбата е тенденциозна 

смисъл ще бъде вър
на Републиканския

М. Б.

па

и в този 
и ат отговор 
отбор.лс-

в. В.м. и. н.
Страница 5
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СЪВРЕМЕННА БАСНЯИз дейността на гераните в Босилеградско

ОЩЕ 126 ХА В ТАЗИ ГОДИНА
то положение те преследват раз 
лични интереси, които само пред 
ят ма горското дело. Покрай то 

в горанскитс бригади не са

боим. В такива случаи прессдпат 
което е п 

горан-

Горапскитс организации в боси 
доградената община и занапред 
си остават най-масови и творче
ски най-успешни. В своите ре
дове горанскитс бригади обедни 
лват вече нс само младежта, но 
и по-стари ептузиазираии залс- 
ситсли. Именно такава оценка за 
дейността им бе дадена на годи 
шното събрание на Общинския 
отбор па гораните, което се про 
веде тези дни.

С. дейното си присъствие през 
изтеклите години гораните са 
създали ценно богатство на ко 
мупата. За това свидслсгвуват 
бройните нови гори, конто имат 
двойно значение за изостаналия 
босидеградски край.

Традицията на успехите про
дължава.

Миналата година иа .територи 
ята на общината са работели 62 
бригади, от които иай-бройни 
са училищните и селските. Те 
са залесили 147 хектара ерозив
ни площи и по тоя начин пре
изпълнили плана с 27 ха. Гора
ните също така са окопавали м 
отглеждали вече залесени пло
щи на 112 ха.

За целта са изразходвани към 
000.000 борови и акациеви фи- 
данки, а вложените трудодни 
надминават 14.000. Стойността 
на вложения труд възлиза на 
94.500 нови динара. Това са це
нни резултати, защото са пости 
гнати без каквито и да било об 
ществени материални влагания'

се лични интереси, 
ушръб на благородната 
ска дейност. Много често и пя ла

обединени всички онези, които 
акциите но

кои специалисти по горското дс 
ло, дори и просветни работни
ци, с неразбиране се отнасят 
към гораните. Изглежда, че се 
забравя на тази производствена 
работа, която между другото 
има и възпитателна роля.

могат да помогнат 
залесяване. Например такъв е

с местните общности, кослучая
ито имат широки 
за съдействие иа гораните.

възможности

Също така е необходимо по- 
дълготрайно да се разреши и 
въпроса с посадъчния

Засега горанския разсадник

IIСлаб интерес за нуждите 
проблемите на гораните показва 
и общинската скупщина, която 
пито ведиаж изцяло нс е обсъди 
ла належащите въпроси прч стл 
даването па новите гори. 'Гя има 
възможности да съдсйствува за 
опазване па повозалсссппте ило 
щтг ,като за целта взима такива 
мерки, които да спрат упшцо-

матери-
ал.
в Долно Тлъмипо не обезпеча- 

фидапки, коетопа достатъчно 
често пъти парализира 
паното. Има начин още в тече-

— КЪДЕ, БЕДНА ОВЧИЦЕ?
— ДОЙДОХ ДА МИ ПРЕКЪСНЕШ ЖИВОТА. ОТКАК СЪУ 

СЪЗДАДЕНА ХРАНЯ ТОЗИ БЕДЕН НАРОД ПОД ПОЛИТЕ ИА 
СТАРА ПЛАНИНА, А ОТ НЯКОЛКО ГОДИНИ „СПЕЦИАЛИСТИ
ТЕ" ОТ ДИМИТРОВГРАД ВЗЕХА ДА МЕ УБЕЖДАВАТ, ЧЕ СЪМ 
СТАНАЛА НЕРЕНТАБИЛНА ...

залсся-

нисто па тази година в Босиле
град да се формира още един 
гора пек и разсадник. «<4

Любопитно

Всеки ден 180.000 хора 

повече в света
непосредствено близките рай
они) начело стои Токио, след- 
Еан от Ню Йорк, Лондон Па
риж и Чикаго.

В един годишник на ООН от 
се съобщава,миналата година 

че населението в света се уве
личава всеки ден със 180.000ЗАЩО НЯКОИ ГОРАНСКИ ВРИ 

ГАДИ СТАВАТ ПАСИВНИ? души. Ако този растеж продъл 
жи, земните жители след 38 го 
дини, т. е. 2006 година, ще се УБИТИ ДВЕ ДИВИ СВИНЕМо и покрай тези успехи вече 

се чувствува упадък дейността 
на гораните. Това нещо най- 
много се чувствува при -някои у- 
чилищни бригади, както папри 
мер в бригадата при горнолиегш 
ското основно училище.

За това положение обаче не 
са виновни гораните. Причина
та е друга: не се обезпечава на
време посаден материал и на 
площите, които се залесяват не 
са разрешени имуществените от 
ношения. Това .разбира се, съз 
дава трудности. Има и други яв 
ления. Не рядко някои частни
ци вербуват училищата да им 
залесяват и то за килограм бон

удвоят.
В средата >на 1967 година на 

селението на света беше 3 ми 
лиарда и 420 милиона души или 
60 милиона повече в сравнение 
със същия период «а 1966 г.

Три четвърти от населението 
в света живее в развиващите 
се страни, а повече от полови
ната от него .в Азия. Преценя
ва се, че населението на Кита 
йската народна република в сре 
дата на 1967 година е възлиза
ло на 720 милиона души. 
Петнадесет градове в света имат 
население повече от три мили 
она обители. Тези градове, на
редени по големина са: Токио, 
Ню Йорк, Шанхай, Москва, Сао 
Паоло, Бомбай, Кайро, Рио де 
Жанейро, Пекин, Сеул, Мекси 
ко, Ленинград, Тиенцин, Осака, 
Калкута. Ако се имат предвид 
съставните градове (градът и

По инициатива на председате 
ля на общинското ловно друже 

др. Еленко Видакович,ство
тези дни в района на село Сено 
кос бе организирана хайка от

На една горапеха акция в Босилеградско

жаването на младите гори. За
щото на тлъминския район поч 
ти всичко онова, което се зале
си веднага се и унищожава от 
добитъка и хората.
Но не е само това. Става все по- 
необходимо горските пазачи и да 
бъдат придадени към горската сек 
ция. Това ще има решаваща ро 
ля по много въпроси, а най-мио 
го при опазване на новосъзда
дените гори. Инак при сегашно

Накрая иа своето събрание 
Общинския отбор на гораните 
прие план по залесяване за та
зи година. Според него, в 1969 
година ще бъдат залесени 126 
ха ерозивни площи, а отглежда 
не на новозелесени гори ще се 
проведе на 130 ха.

местните жители и няколко па- 
сионирани ловци. За два дни те 
влезоха в дирите на око 20 дп 
еи свине. Местните 
това село поздравиха 
на другаря Виданович и изле- 
зоха в организираната акция. За 
това време групата ловци наче- 

Петър
успя да убие една дива сви
ня, тежка около 100 килограма, 
докато само след два дни бив
шият ловец от село Болев Дол, 
Георги Делчев без организира
на хайка също така уби дива

жители на 
акцията

В. в. Мито вло е

свиня, тежка около 150 килогра 
ма. Макар че на тази територия 
кръстосват големи глутници ди 
ви свине местното население по 
здрави успеха на двамата ловци.

Умрял в най-старият човек 

в Димитровградско Кирил Трайков

|1Ю

■ НАШЕНСКО ГРОЗНАТОВЦИКазват, че „в четвъртък се поВ Долна Невля неотдавна е 
умрял сигурно най-старият жи- веселил със синовете и внуците, 
тел на Димитровградско Гила Виденов.

По изказване на негови съсе- 
посвирил им на двоянка“ и в пс 
тък умрял, не от болест а от 
старост“.

През живота си никога не с 
ходил на лекар, а целият му жи 
вот е минал в овчаруване — от 
детство до преди три години. 
Даже той не бил от ония хора, 
които много почитат здравето 
си. Обичал да си попийва кру
шова, но това не му попречило 
да живее над юо години.

В полите иа планина „Въртоп“ 
се намира село Грознатовци. Се 
лото има благоприятно положе
ние, заклонено от всички стра- 

с бърда и планини, които го 
запазват от зимните ветрове. Бо 
гато е с букови гори и хубава 
студена вода. Землището му е 
неплодородно. 
на това село намират поминъка 
в строителството далеч от своя 
роден край. Жените, децата и 
старите хора се занимават с 
вотновъдство, малко овощарство 
и земеделие.

От овощията 
сливи, ябълки и 
меделието се 
овес, ръж и картофи и то само 
за свои нужди. Ония домакин
ства, които и това не отглеждат 
живеят само от доходите на зае 
тите членове в строителството.

В село Грознатовци има 41 до 
макинство с 249 жители, от кои

то 54 души са заети вън от се
лото. След освобождението 
лото са построени 13 нови къ
щи. Седем домакинства са 
троили свои къщи в Скопие, Бе 
лград, Светозарево и Парачин в 
които живеят по-младите члено 
ве на домакинствата, докато ста 
рите си остават в Грознатовци. 
Селото има 4 лекара, 1 строите 
лен инженер, 1 агроном, 9 пре
подаватели в основните учили
ща, 3 помощник-лекари, 1 маши 
нен техник, 5 строителни завеж
дащи строителство, 2 печатарски 
работника, 2 електротехника, 1 
машинопис, 2 зъбни асистента, 
6 лични пенсионера, 13 високо- 
строителни работници, 33 земе
делски производители, 62 дома
кини, 34 деца, 30 ученика в ос-' 
поеното училище, 1 шофьор и 
11 ученици в средните учили
ща. До 1941 година селото е и-

мало само 6 ученика в средни
те училища.

Днес в селото няма нито ед
но домакинство без радио-апа
рат. През 1967 година селото е 
електрифицирано. Много дома
кинства имал електрически урс 
ди в домакинство си и модерни 
мебели. Улиците на селото са ос 
ветени с неоново осветление.

Селяните са егворни. Сега тря 
бва да строят водопровод, защо 
то сегашните 3—4 чешми не мо 
гат да задоволят нуждите на сз 
ляните с вода.

За 24 години свободен живот 
село Грознатовци е постигнало 
голям напредък във всички об
ласти на живота. Подобно е по 
ложението и в останалите села 
и махали в Клисурския район.

в се

поени

Затова жителите

жи

отглеждат се 
круши, в зе- 

отглежда счмик
Иначе Гила Виденов, 

съобщения на хора, е бил 
жда

според 
изгле 

читател
на вестник „Борба“ в Димитров 
градско. Този вестник той 
ял цели 23 години.

най-постоянниятр; > Ат :;ЛА
ляни Гила е карал 116-та годи- 

а до края на живота си е 
бил подвижен и способен да се 
обслужва сам.

следна.

м. н. н. Милан Величков
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Вт
ЛЮБАТСНИ СГОДИ И НЕСГОДИ МОЖЕ ЛИ Т03И ПРОБЛЕМ ДА СЕ РЕШИ

Българската народност 
славия живее в Димитровградско 
и Босилеградско, както и части
чно в Сурдулишко и Бабушнншко 
има свое издателство, което за по 
следните години издаде и издава 
редица юбилейни, политически, 
стопански и частни трудове и чи 
тателят на българската народност 
остана напълно доволен. Но от 
друга страна поставя се въпрос 
дали гражданина от българската 
народност винаги се намира и ви 
наги живее в своята община.. На 
стотици хора са разпърснати из 
страната и заемат постове в на- 
щия обществен и политически жм 
вот. Идват редовно или от време 
на време в своята комуна. Довол 
ни са от всичко онова, което е на 
правено в стопанството или градо 
устройството. Но ако пожелаят да 
се запознаят с творчеството и из 
дателството ще бъдат изненадени. 
Нащата редакция ,, Братство" из
дава седмичен вестник, ,.Другар
че", списание „Мост" и др. Но въ

в Юго- прос е дали всичко това може да 
се намери и купи. В Димитров
град, може би единствен случай 
в Сърбия, има продавница на вее 
ници, в
последният всстсрн-роман, но слу 
чайният гост или гражданина на 
този град няма да намери нищо 
от творците на тази народност не 

хора
лии от това как е възможно в та 
зи всстникопродасннца да се про 
дава всичко друго, но не и мес
тния вестник ,, Братство", детски
ят „Другарче", списание „Мост" 
и др. Дали това не е престъпле
ние към хората от този край, към 
хората и гостите, които биха ис
кали наред с останалите вестни
ци да су купят и вестник от бъл 
гарската народност. Къде е при
чината? Въпросът >би могъл да 
бъде разрещен, . ако не чрез про
давача на другите вестници, то 
чрез откриване на нова будка или 
местната книжарница.

Да пътуваш през зимните 
с автобус към любатския район 
е винаги несигурно, а на

дни Още на първата 
каше втората 
пътници ,за които още 
зорците си даваше 
ни ,бяха са

спирка ги ча 
Група 

през про 
вид, на пия- 

хванали под ръка и 
автобуса, 

принуден да спре. 
пътници внесоха безре

дие като веднага една бутилка 
с „греяна" започна да „обикаля” 
Един от тях, ко'йто беше 

•много пиян в един момент 
бутилката, прегърна шофьора и 
започна на сила да му 
в устата. Автобусът започна да 
подскача. Шофьорът се 
ри в трудно положение, но за 
щастие успя да сг^уре ...

Сега вече бутилката беше пра 
зна, но вместо нея започна да 
„обикаля” бърдуче.

На седалката зад шофьора се 
деше млада жена и в скутите си 
държеше детенце, което спеше.. 
До нея беше млад и добре раз 
вит мъж. Седеха си те и безу
частно наблюдаваха всичко оно-

рават. Той ги молеше да'не го 
закачат, а като го не послу
шаха той отново започна да ги 
моли да слезнат от автобуса, за 
да ги изтрезни ...

изненада.моме
нти и неприятно. Преди всичко 
не си сигурен дали ще успееш 
да получиш билет, защото тря 
бва да имаш добра кондиция за 
да стигнеш до гишето, пред ко
ето винаги се тълпят хора.

А това е така, защото тран
спортно предприятие в Босиле-

нея може да сс купи и

препречиха пътя 
Шофьорът бе 
Новите

А\ногона са медово-
Третата изненада пътниците 

доживяха на рейсовата спирка 
в Горна Любата. Вратата на ав
тобуса еше така затворена, че

най-град не иска, или не е в състо
яние да обезпечи достатъчно ав 
тобуси за тоя иай-голям район 
в комуната.

Така беше и тоя ден 
само един автобус 
за Д. и Г. Любата, а на спирка
та имаше

едва след половин час успяха да 
да ги отворят. До тогава пия
ните се биха отрезнили, а раз- 
дразнеността на младия мъж из 
чезнала...

взе

я слага
когато 

заминаваше наме-

в. в.пътници за два. и. 
разбира се, никой не искаше да 
остане. Но когато всички 
чиха, беше невъзможно 
на автобуса да се затвори. След 
дълго убеждаване

1 Кирил Трайков

ппптп1тшм|1штшпшшшшшш1ш1шшиишсе ка 
вратата V

Сурдулица Босилеград
когато никой

ПОВИШАВАТ СЕ НАРУШЕНИЯТАне поиска да слезне, от 
приятието пуснаха още един ав 
тобус. ТОЙ веднага се напълни, 
а при излизането от града чака 
ха още толкова пътници, свик
нали по такъв начин да се ка
чват.

Първа изненада пътниците 
във втория автобус доживяха 
момента когато кондукторът за 
почна да раздава билети. Те бя
ха по-скъпи от обикновено. Но 
защо — беше неизвестно на пъ
тниците. Минавахме клисурата, 
през която криволичеше покри 
вения с лед път. На моменти ав 
тобусът се занасяше ту на една, 
ту на друга страна, но пак оста
ваше на пътя. Небето се надвие 
ше все по-низко, а от него- 
като из кош сипеше сняг.

пред- ЕДИН МИЛИОН 

ЗА КНИГИ
В зимните дни стават най-мно 

го нарушения. Поне така е в Бо 
силеградска община, където те 
постоянно се увеличават. Съдия 
та за нарушения е претрупан с 
актове и не успява напреме да 
ги разреши.

Както по-рано, така и сега, 
най-много нарушения стават в 
областта на горското дело: за 
непозволена сеч, безправно на
пасване на добитък в младите 
гори и др.

Обаче често пъти такива нару 
шения си остават деноказапи, за

съобщителните средства както и 
на недостатъчната дисциплина, 
която проявяват и професионал. 
ните и шофьорите-любители. 
Още повече изненадва това, че 
нарушения правят и шофьори
те на транспортното предприя- 
тите1 в Босилеград. Това говори, 
че дисциплината в предприятие 
то е незадоволяваща. Тук най- 
често се касае за непозволено 
превозване на пътници, неизпра 
вност на кола, претоварване и

во, което се случваше в авто
буса. Дори не обръщаха внима
ние и тогава когато ракия се 
разливаше по главите им. Но и 
тяхното настроение след малко се 
промени. Ненадейно един от пи 
яните изпусна бърдучето, което па 
дна право върху главата на детен 
цето. Дладият мъж беше 
бърз и успя да го задържи.

За миг той се вдигна от седал 
ката, с една ръка хвана единия
от пияните, а с друга започна
да отваря вратата на автобуса.
За щастие други го спречиха
и ме му позволиха да го изхвър 
ли навън. Но после и останали

Общинската скупщина в Сур 
дулица неотдавна е отпуснала 
«а централната библиотека в 
града 500 хиляди стари динара 
за купуване на иов-и книги. 
Тъй като жултурно-таросветна- 
та общност на СР Сърбия оси 
гурява за всеки вложен динар 
още един свой, това значи, че 
библиотеката ще има възмож
ност да купи книги за един ми 
лион стари динара.

в

по-

др.
Все повече се повишават и на 

рутенията в учебното дело. Най 
много такива случаи има в ос
новното училище в Горна и До 
лна Любата, а напоследък и в 
Бистър и Горна Лисина. Доста 
нарушения има и за безправно 
практикуване на строителна про 
фесия и др.

Наказанията са остри, обаче 
не оказват въздействие.

щото онези, които съставят ак
товете не обръщат внимание да 
ли посочените факти могат да 

Но това не значисе докажат, 
че това явление не е масово ите пияни започнаха да го подиг

Библиотеката има овой клон 
в село Алакинце, но има пред
видено откриване па клонове 
в селата Сувойница, Масурица, 
Клисура и Еожица.

не представлява сериозна опас
ност за горите.

За разлика от преди, когато 
съобщителните нарушения са 
били същинска рядкост сега и 
те създават главоболия. Това се 
дължи на повишения брой на

%

В. В.м. в.

Устойчивост към студа Ще се измени ли бита в Клисурско?

Богати възможности за туризъмва за замръзване на тялото. От 
„Метсреологичсските фактори" не 
трябва да забравим вятъра. Движе 
нието на въздуха отвежда от тя
лото „защитния слой на възду
ха", а това е оня слой, който се 
намира между тялото и дрехите.

ПОСЛЕДСТВИЯТА 
Последствията от действието на 

ниските температури върху орга
низма са различни. В борбата със 
студа отслабват отбранителните 
сили, с проникването на бактерии, 
вируси, микроби и с тяхното раз 
миожаване сс явява катар на ди
хателните органи, простуда или

Всъщност устойчивост към сту
да, в истинския смисъл на думич 
ката, няма. Може да се говори са 
мо за по-леко поднасяне на нис
ки температури, както и за прие 
пособявнс на тялото към студа.

Най-издържлнви на 
здравите хора на средна възраст. 
Студа по-тежко поднасят старите 
хора и младежите. Общо, жените 
са по-издържливи от мъжете, ко 

обяснява с особеностите на 
метаболизма и 

Угое

на тоя преход са минали около 
500 граждани.

Очаква се.

да открият частни кръчми, а де 
войките и по-възрастните стягат 
становете за килими и други тъ 
кани. Ще има работа и за май
сторите — занаятчии, творци на 
ръкоделни предмети.

Хората от Клисурско, а в то
ва число и стрезимировчани, все 
още дирят прехраната по строе 
жите във вътрешността на стра 
ната. Имотите отдавна 
нерентабилни: земята 
пък и по пространство не е го
ляма, за да може да прехранва 
населението. Ето защо, щом пу

че през пролетта, 
а особено през лятото тоя брой 
няколкократно да се увеличи. От 
тук и оптимистичните

састуда

станаха
погледие поена,

сто сс
кръвообръщението, 
продукцията на хормоните.

поднасят студа от 
благодарение на изо 

на натру-
е *' ямните по-леко 

мършавите, 
лационните особености 
папите мазнини. Човек

. 88
грип.

Угрозсните от студа се чувству 
ват неприятно, 
макар че правят опити на различ
ни начини да се затоплят. Ако тп 

бива изложено

кне пролет по-възрастните оти 
ват на „печалба“ във вътрешно 
стта и по домовете се прибират 
едва, когато дойде късна ессп 

работите по

в движе- 
енергия 

па затуй
|треперят пелите,повечение произвежда 

(работа на мускулите), 
по-малко е угрозеи от остуда, от 
опя, който мирува.

ВЛАГАТА

V №В
и занапред

явяват се измьрзванс.
и смърг. Осо-

лото
на студа, 
па и премързваис 
бено често е премързвансто на ал 
кохолици, което може да сс обя
сни и с отравяне на нервната си
стема. В зимните месеци трябва 
повече да се води сметка за ония, 
които по-малко са устойчиви на 
студа.

1§краища
ТяхнатаЕскимите от полярните 

са устойчиви на студа.
богата с мазнини от 

съществува

и студовете спрат 
строежите. А хората от Клисур- яш*прехрана с

животни, но навярно 
и приспособяване (адаптиране) на 
организма към ниските темпера
тури. На студа в по-голяма опас 

който е облечен във 
с слабо

ско са добри майстори — зида- 
ри, почелят добре.

Но ето, сякаш и тоя начин напост с оня, 
влажни дрехи 
облечем. Влагата

или пък
благоприятству- Д-р И. В. сс измени.живот наскоро ще 

На Стрезимировци е открит гра 
ничен приход и доколко се ас- 
фалтира шосето от Промая до 
Стрезимировци, за много 
сти изведнаж ще се открие мно
го по-пряк път за НР България

тури-

Власнискм мотив/ и обратно за СФР Югославия,ВНИМАНИЕ! Всичко това обаче засега е по 
— желание, а 
конкретна ак-

на хората от Клисурско. Може 
би за мнозина ще сс създаде 
работа тук, до самия преход. 
Първите инициативи са налице 
— ще се построи училище, а и 
още други комунални обекти. 
Селяните се надяват, чс и сел
ското стопанство ще напредне, 
защото щс сс открие и пазар 
тук, в селото. Мнозина се стягат

през твърде красиви и неповто- 
Власинското вече инициативарими предели 

Езеро, редки букови гори, тучни все още малко
Но ако действително се отОТ 7 МАРТ 

„БРАТСТВО“ В НОВА 

ФОРМА.

пия.ливади...
Засега обаче тоя преход пол

зват хората от тоя район, оти
дат за ден-два на гости при род 
нини и трънските села и пак сс 
връщат. До 20 януари т.г., как
то ни осведомиха митничарите,

безспор-възможностнте,
Клисурско ще обърне поглед 

към нов стопански отрасъл —

крият
но

туризма.

Ц. Димитров
^ А А АI» ^ А  ̂А
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»Димитровградтшязт КУЛТУРНАТА РЕКОЛТА В ЦИФРИ
ЖЖЖ,,' художкстве.НОтО ДРУЖЕСТВО миналата толич- 

бе създаден мандолйнеи стиган, а сам. 
/о дружество взе участие в прого* 
мат а за 25 май и „Срещата и а коми
ните“. '

ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ИЗЛОЖБИ К 
то един вид културни прояви - 
бяха устройвани. Миналата 
имаше ТРИ изложби — 
младия художник Л. Петров, 
на извехтим наши художници 
чай празника на младостта

ПРРЧ ИЧТЕКЛАТА 1908 ГОДИНА И РАЗЛИЧНИТЕ ОТ- 
н 1Тд КУЛТУУНИЯ ЖИВОТ В ГРАДА СА ЗАБЕЛЕЖЕНИ 

УПШИ БЕЗ ДА КОМЕНТИРАМЕ ОТДЕЛНИ ДЕ 
ЙНОСТИ И ДА ИЗДИРВАМЕ ^ИЧИНИТЕ ЗАЩО Е ^АКД

яз» - мо,,
ПРОЧЕТАТ, ЧУЯТ, ВИДЯТ И ПР.

МОСТ
Един към друг — два бряга.
Газят ги оловни мъгли.
Вятър, дъждове и зима.
Бият пи с тежки вълни,

студени води, дето протичат.

също 
юди и а 

изложба ца 
изложба

но слу
ложбата взеха участие 15 худож-ии- 
ка, между които ('вободан Сотиров, Д. 
шап Долкои, Никола Антов, Зорица Ню 
полова — Костич и др., и изложбата 
за „Сигурност в движението“. Макар 

• че бе готова изложбата за седемдесет 
годишнината на библиотеката

ЛИ ДАмътни и 
И двата бряга като душмани 
черно се гледат от свойте страни-

от село,гледали 6.065 кимозритоли 
САМОДЕЙНИЯТ ТЕА1 ЬР наброява 

-II член От тях 15 души са ученици, 
двама младежи от предприятия г.:. 
шест души просветни работници и I» 

от други специалност и. 11 рс*.»
подготвени 3 премиери и

БИБЛИОТЕКАТА 
КНИЖНИЯ си

От тях
Миналата година 

„ града с уиелв1ч-ила юн. 
сЬонд наброява 7.352 книги.
Г иодавъии по случаи седемдесето- 

3 юбилей, така чс книжния г
От тях

А веднаж дойде човек 
и нещо дълго работи. 
Човекът построи 
мост.

лишиш»
фбид наброява 7.3а2 книги, 
най-чнелели са белетристичниге пронз 

2.237 югославска и о.мл

души
голината са 
дадени 7 представления. С-ьщеврсмеино 
са представени още т.ри програми. У - 
дпо м ролега пл епие е дадено в-м, ,

цедения
чуждестранни лптератур а. 
сграннати литература са 
1 418-те Кинги на Оългирскн

страна, библиотеката разполага 
863 детски книги, 63 от конто 

са набавени през годината 
Броят на членовете в библиотеката 

с бил 1.568 души. ог конто -151 са де- 
' ца до 14 годния (.ученици на оспоа- 

ното училище), 1.060 ученици 
„изпити н студенти. 28 служещи, 7 
работника, 7 селскостопански пронаво 
дизели и 15 души от други снециаз-

"°През годината са прочетени общо 
18.216 книги, списания и вестцици. с, 
други думи средно всеки жител в ко 
муната е прочел по пето — ако взе
мем броя па населението. Най-много 
са прочетени нестницп ■— 7.810 души, 
след туй чуждестранни — -1.084 и ю- 
гославскн белетристични произведения 
— 2.846, детски книги — 060 (значи 
всяка детски книга е направила „ооо 
рог“ попече от три пътн) списания 
са прочели 1.780 души и пр. Грябва 
да напомпам, че през годината биб
лиотеката е получавала само две 
списания и осем ежедневни я сед.мпч

В чужде- 
зачислени я 

език. От

не бе
открита.Мост,

който на венец от ръце личи 
от всеки бряг дето сепнали 
и насред водата в арка 
и сттгсък се съединили.

комуната.
други 
само с

ОГ ГИ.Ч-Ръце! ръце!
Протегнете се ръце трудови 
надалеч, още по-надалеч, 
Сърцето в посещение ви праща! 
Всички бреговете имат ръце.

Мост.
Ръце с ръце се прегърнали. 
И бряг на бряга казал: 
„Колкото ръцете твои 
са мили затопли!”

И крачи човекът и псе 
с топли, силни и -вечно млади гърди: 
„Аз съм човек. Работя.
Работата ми е мостове да строим.’’ 1111 постници.

В димитровградското КИНО мина- 
лята година са били прожектирани 
общо 102 филми, ог коиго дсиег са 
производство на родното киноизку
ство, или миналата година са дадс- 

194 кииопредста влелия, от 
18 югославски, а 176 чуждестранни.

посетили
3.363, а чуждестранните 39.711 зрите- 

илн • димитровградското кино ми
номети ли 43.074 ки- 

всеки

(Прев- от сърбохърватски Ст. Н.)
забава в ДимитровградЦентърът за култура и

конто1111 НАРОДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ мина 
лата година завърши Етория по ред 
семинар за квалификациоране на работ 
ницн от комбинат „Димитровград“ — 
40 души. Открит бе и първи клас

Театърът е бил и организатор 
домакин на 16 гостувалия на различ
ни театри, музикални и певчевски съ 
стави. По-забелсжителни от тях 
„Ревиалната среща на комуните“, го

тса-

н
БЕЛЕЖКА ЗА АВТОРА: Поетът Тодор Тошич е роден 
в Димитровград през 1910 година. Той принадлежи към 
средното поколение югославски поети. Досега е публи
кувал две стихосбирки. Първата „Тъмница на пролетта”
(от която е и взето публикуваното стихотворение) през 
1950 година и втората „Стихове от перона”, обнародвана 
неотдавна. Понастоящем живее и работи в Белград.

Югославските фил.чн са
сзли,

нала.та година са 
нозрители — средно в годилата 
гражданин е бил седем пъти

Нншкия народен
Радойка и Тине 

Ес-
стуването на 
тър, гостуването на 
Живковия, Стево Теодосиевски и 
ма Рсджепова, Мини Иевремовнч

на вечерно икономическо училище за
на ки- кмиговодители, което посещаваха над 

45 души.но. иПОДВИЖНОТО КИНО с прожектн 
рало 13 филми, от които осем са ю- 
гославскн, или общо са дадени 71 ки 
"опредставление, от конто 43 са Ш/* V ТТ ПрРАТТО
славски. Тези кннопредставления са ^ СССЛС! ДУ Р I I

“ програма

Ст. Н.други.

с нова
<

На педагогически теми
Миналата година в средата на 

юни на едно младежко събра
ние в Клисура между другото се 
поведе разговор и за културна
та дейност. Всички участиници 
тогава изтъкнаха нуждата от по 
-богат културен живот в Клисур 
ско. И в резултат на това бе съ 
здадено културно-художествено 
то дружество „Весела къща”.

За късо време дружеството 
прояви голяма дейност. Перио
дът на летните ваканции бе из
ползван да се настъпи с култур 
но-забавни програми пред граж 
даните от Кострошевци, Клису
ра—Дервен, Власина Стойкови- 
чева, Власина Рид и Преслап. 
Само няколко месеца юни — се 
птември бяха достатъчни това 
дружество да си спечели голям 
авторитет и натрупа богат опит.

Ето защо тези дни, когато в 
скучните зимни вечери няма ни

какво развлечение, членовете на 
дружеството отново започват с

под-Отговорността на преподавателя 

при оценяването
подготовки. Понастоящем 
готвят богата 
грама.

културна, про- 
съставена от рецитали, 

народни песни и хора. Също та
ка възнамеряват да подготвят и 
комедията „Съмнителното 
це” от Бранислав Нушич. Про
грамата ще бъде дадена в по
вече села на района — Клисура 
(Дервен), Кострошевци, Стрези- 
мировци, Власина Стбйковичева, 
Преслап и други.

За успеха на

ли-

Най-неизследван, най-неопределен и най- вилка в оня момент, когато ученикът ги получи, 
малко е разучен ц отрасълът в дидактиката (наука но ги записват в свои бележници извън офици- 
за обучението) за проверка и оценяване на зна- алния дневник. По-късно при присъждането на 
кията на учениците. Тези две съставки в про- Крайната бележка често 
цеса на обучението диалектичесни са свързани, 
взаимно се преплитат, обуславят и допълват. О- 
баче в практиката, в повечето случаи, 
хни особености се пренебрегват и разглеждат от 
делно едно от друго. Именно

макар че ученикът е 
давал положителни отговори, има слаба. В нау
ката за оценяването (дакимология) никъде не е 

тези те- записано, че бележките могат да се пишат из
вън официалния дневник на работа. И то не бе-, 

— провеждат се лежали половикчати, и с шифър, а изразени е 
специални часове за проверка, а специални за точни числа. Погрешно е мнението, че ученици- 
оценяване. Поставя се въпроса: дали бележката те трябва да получават педагогически и „педа- 
трябва да бъде резултат на системно проследя- готически” бележки така наречените стимула- 
ване на труда и залягането -на ученика през ця- тивни. Бележката може да бъде педагогическа 
лото тримесечие, или неговата бележка може да или непедагогичеока. Педагогическата бележка 
реши специално на час за оценяване? Ясно, че насърчава, а непедагогическата 
първото е по-правилно. Бележката, без оглед навредява и създава комплекси на неустойчи- 
каква е (изказана с число или описи ателна) тря
бва да се основава върху резултатите в опреде-

дружеството до 
голяма степен е заслужен Бо- 
гой Богоев, който е и художе
ственият му ръководител. Но 

отмине и отзиване трябва да
на останалите членове, 
той е намерил верни сътрудни-

в които

ци.

психологически
Ц. Димитров

вост.

Филм за Че Гевара
Ерместо Че Гевара загина в боливнй 
ската джунгла. За тази геройска епо
пея

По наше мнение, съществуват няколко съ 
лен период на обучение. Часовете за оценка, ка ществени фактори, които дават 
кто някои ги наричат, никак не трябва да имат 
особености на традиционна форма на работа с у-

възможност за
постигане на завидни уапехи, наблюдавано от 
гледна точка на преподавателя: първо, подгот- 

чепиците, но съвременно третиране само в край веността на преподавателя за определена област 
ното оформяване на бележката, която се дава и неговата иивентивна и творческа способност; 
върху основата на целокупния труд на ученика второ; системна, контикуирана и 
и наблюдението на преподавателя. темп работа от първия час в началото на учеб-

ната година, все до края й, и трето, установя
вало на отношение правилно към учениците.

Й8Й8
смела и героична, съществува 

писало свидетелство от самия автор: 
,,Дневникът на Че Гевара“. Тази го
дина „Дневникът“ стана „бестълър“, 
публикуван ,на 
ден

•го

с постоянен г>:

Вй, много езици и прода- 
екземплярн.

компания „Фокс“ е вло 
жила 6 милиона долара за 
на филма за „наЯ-големня революци
онер на американската земя“, заклет 
противник «а САЩ и нейния имперн 

режим. Директорът и 
режисьор уверяват предста- 

печата, че: „най-голямо

в милиони 
ФилмоватаЛИЧНАТА ОТГОВОРНОСТ НА УЧИТЕЛЯ

снимане

в процеса «а работа с учениците, учителят ОБЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧИТЕЛЯ 
като непосредствен реализатор на съдържание- 
то в обучението, безспорно, има най-отговорна 
роля. Той е оня, от когото в найчголяма степен 
зависи профила на образование 
ник в областта, в която той

81риННнй
ал„етически 
главният 
вплели на

Обучението, образованието 
не са абстрактни (извън обществените 
категории, но конкретно познание 
създаването на личността. Тези три понятия се 
създават в конкретно общество и всеки член на 
тази общност е отговорен за тяхното прилагане 
и резултатите от действието им.

Не е все едно как детето

и възпитанието 
рамки)

внимание обръщаме на 
стга н истината за живота на Че Ге
вара“. Обаче всички други обстоятсл 
егва

автентнчно-на всеки уче- 
препода-ва. И не са

мо това:'ведно с останалите учители той 
нася за оформяването «а съвременната 
на ученика. А това съвсем

и пътища в

дрпри- 
личност 

не е лека задача. На
против това е трудна и твърде отговорна 
стна работа.

При оценяването учителят е самостояте
лен. Но затуй трябва да бъде обективен арби
тър. Именно — цялата му работа трябва 
основава върху съзнанието за уважаване 
възпитаник и капристрастното оценяване

сочат, че преди всичко се има 
предвид печалбата от тоя филм, тъй 
като1 личността на революционера е 
твърде популярна. Как иначе може 
да се разбере, че за главния герой е 
избрали Омар Шарнф, моментално най 
-популярен холивудски .артист-любов
ник, а Ф.идел Касгро тълкува Джек 
Пзламс? Още повече, 
теркал минава през 
американски

но че- 93ще завърщи у- 
чилище. Това засята (или трябва да засята) вси 
чии фактори, понеже детето като 
част на обществения живот, което 
само частично оформява личността

училищни
че целият ма- 

ръиете на бивш 
полковник в а«нацията 

См Бартлст, а сценарий правия Май 
къл Ьилсон, намиращ се дълги годи
ни ма „Фоксовня“ „черен тевтер“.

Засега сигурно е само това, че за 
тоя филм за гсваристическата револю 
цня — „Фокс“ изразходва повече от- 
колкото самият Че Гевара е мислил 
да ннпенстнра в. собствената револю- 

Всекн час снимане струва на 
над 10 хиляди дола-

в училището
д а се см и е под

на своя влияние на обществената ореда и семейството и 
трябва да допринесе за осъществяване на обоци 
те цели на обществото. Значи, учителят образо-. 
вавайки и възпитавайки учениците, не ги подго- 
■пш само за примерно държание и работи само в 
Училището, но и за включване в обществото и 
неговата дейност.

шяговите знания. Само оная бележка ще стимули
ра (насърчава за по-голяма дейност), която е 
присъдена въз основа на повече проверки. Доб
ре ще бъде ако учителят само

Високите планини на Порторико 
станаха кубински пейсаж. Вече 
четири месеца цяла 
артисти, еннматели, експерти герилср- 
ци. селяни и др. се разхождат из Сп
ора Мадре снимайкл моментално най

цели
една дивизия отв едно тримесе

чие в дневника забележи поне две бележки за 
всеки ученик, за да може да присъди крайната 
бележка. Не

ЦИЯ.
ком п-аннята 
ра. Повечето филмови критици пред
виждат, че вече на следващата годи- 

, новата холивудска „супер-продук
ция“ ще бъде „най-голямата музика 
лна комедия на Бродуей“.

Тава е, и обществено, и морално.рядко родителите юе оплакват, че 
(някои преподаватели не внасят бележките

-голямата холивудска 
цня“ — Животът на Че Гевара. Ар
жентински лекар, кубински министър, 
комендант на боливийската

„супер-продук-
В ДН9 Слободан Василев, педагог

герпла
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Проблеми на учебното Дело

ИНТЕРНАТИ ИЛИ УЧИЛИЩА - ДЖУДЖЕТА?
Основно е да се мисли за знанието на децата. Само съвме
стните решения ще са най-благоприятни. * се експеримен

тира ли с каменишкото училище?
Димитровградското учебно де

ло е изправенЪ пред никакви, а възможността 
та да получат солидни знания 
много по-голяма. Но 
дно да се осъществи, защото е 
сигурно, че някои 
се противопоставят.

Интернатът ще даде — 
бри условия за обучение. Деца
та няма да изминават пеша де
сетина километра на ден. Ще се

деца нека мине година, две даже, но 
за другите, не бива да се бърза. 
Всичко да бъде обмислено добре 
защото, по този път вървят и 
другите училища.

Родителското чувството обаче 
трябва да отстъпи на разума, 
интересът на децата е да имат 
знания и солидно образование 
за продължаване напред. При ус 
ловията каквито са сега, горе 

развитието ; нямат да ги получат. А тези ус 
! ловия ще се влошават все по-

тРУДно раз 
решим проблем — какво да се 
прави с някои селски училища 
в които броят на децата това е тру

чувст- 
последни

те пет години това намаляване 
е около 33 на сто. В идната учеб 
на година ще има общо 900 уче 
ници, от които

вително е намалял, в
родители ще

по-до
452 в горните 

класове на петте основни учили 
ща по районите.

Това намаляване пречи. Разхо 
дите стават все по-големи, без не 
що • да може

намерят в среда, която ще 
да се направи за по-благопрцятиа за 

осъвременяване на обучението.
А зарад това изоставане

е I

им.
знания

та на децата все са по-слаби.
Но затова родителите ще ' вече. 

са далече. Няма да имат малка' 
та помощ на децата около до-- 
битъка. Може би ще трябва ма

Истина е обаче, че виновни за 
това няма. Иито хората, нито 
властта е виновна. Развитието 
ни доведе до масови изселвания 
от Висок и тия, които са остана 
ли носят бремето на проблеми 
те, които роди миграцията.

XXX

Въпросът —- какво да се пра
ви с тезч училища, няма голям 
избор на решения. Изключена е 
всяка помисъл от обединяване 
на съседните, осмогодишни учи 
лища, защото няма достатъчно 
помещения, а базата за обуче
нието също е слаба.

Има само две други възмож
ности.

— Да продължат съществува
нето си сегашните училища въп 
реки закона и разноските, или 

— да се организира интернат 
в Димитровград, където да сс 
преместват постепенно горните, 
класове от районите.

лко участие в интернатните раз 
носки. Селата в такъв случай 
ще станат още по-селски, защо
то няма учители, деца ...

М. Н. Нейков ЯНЕЗ ВИДИЦ:XXX I
В началото на второто полугодиеЗатова се изисква сериозно об 

мисляне от всички от роди
телите, отборниците, педагозите. 
Защото не е важно какви са раз 
носките, но какви ще са после
диците върху детските знания,

За по-добър успех в края на годината
От общо 666 ученика, 

сурското основно училище „Иво 
Лола Рибар" — с 23 паралелки.

от които 13 са подведомствени успех. Тази цифра общо взетов кли-
— в края на първото полугодие не е голяма ако долните класо 
135 души показаха отрицателен

които в нашите условия са и бъ 
дещето им.

Едностранчивите решения, взе
ве (I IV) с 315 ученици нямаха 
само 35 слаби бележки, а горни
те* (VI — VIII) 'с 214 ученика — 
100 души имаха слаби бележки, 
което ще рече, че в горните кла 
сове почти всеки втори ученик 
е показал слаб успех. Още по
вече; че най-слаб успех през пъ

Iсън
Нощес сънувах чудна песен 
и сънит започнах да я пея.
Ехото й отнесе тъжна есен 
и то се сля с шума на ручея.

Ех, колко хубава беше песента — 
извираше от дъното на душата. 
Говореше за вечен мйр в ювета, 
за вечна дружба между хората.

И унесен в светлото1 бъдеще 
ранното утро поздравих весело 
уверен, че 'оветът вече не ще 
обърне гръб на светлото дело.

Но уви! На прага една жена 
ме срещна и смутено ми рече:
— Война на Близкия изток. Война ... 
Тази дума краката ми отсече-

2
рвото полугодие е постигнал ос- 
ми клас.

Причините за относително ела 
бия успех са повече: училищна 
та обзаведеност и учебни пома
гала са оскъдни, зарад недости
га на материални средства, обу 
чението се изпълнява в 11 учи
лищни сгради, от които в осо
бено- руинирано състояние са 
тези • в махалите Грубина, Кеба- 
пова. Смудиина и с. Колуница,- 
голям брой ученици ежедневно 
пътуват, като някои от тях * 
двете посоки изминават и до 15 
км., - няма достатъчно учебници 
и съответна литература, особено 
на български език; липсват съ
временни нагледни средства, ка
бинети за отделни предмети, ра 
ботилници за ОТО, физкултур
на зала и пр.

От друга страна, критериите 
на оценяване в края на първо
то полугодие обикновено са по- 
строги, па затуй и успехът по 
предметите по-слаб.

През настоящето 
се налага да се предприемат ме 
рки за поправката и догражда- 
нето на училищните сгради, да 
се подобри издателската дейност 
на български език, осъвремени 
обучението. Безспорно, след то
ва, и успехът ще бъде по-го- 
лям. Още повече, че училището 
има добър кадров състав и че 
учителите работят с интерес и са 
готови да оказват всестранна 
мощ.

2 I1
2

I2I*I1 Моята песен беше само сън.
Дали ще го сънувам друг път? 
Не зная! Хората се смеят навън.
В без-редица мислите ми текат.. .ти от един или друг орган, ня

ма да бъдат резултатни. А ако 
Каменица ще е експеримент и

Ученици от каменишкото 
училище IЦветно ЗАРКОВ2

Засега най-малко условия за 
оставане има училището в Каме 

в идната година 
в горните 

година насам

Из нашия печат
мата нашия край напълно е и- 
золираи от Враня, където има 
такава болница. Хората просто 
не бяха сигурни за своя живот 
и за живота на своите деца. Не 
рядки бяха и смъртните случаи, 
само защото не бе възможна 
бързата лекарска помощ. Члено 
вете на Народния фронт започ 
наха миналата година строежа 
на болницата. С голям ентусиа
зъм работеха всички масови ор
ганизации. Помощ в добровол
ни трудодни, подараяване на со 
бствен строителен материал, хра 
на за работниците — всичко то 
ва сс даваше от сръце ...

С построяването на болницата 
бе изпълнена една от задачите 
в Босилеград. Проявеният енту
сиазъм в работата трябва да се 
развива още повече и занапред. 
Такъв ентусиазъм е залог за ус 
пешното изпълнение на всички 
задачи, за подобряване жизне
ните условия в нашата околия.

ница, където 
ще има 65 ученика 
класове. От 1962 
числото на учениците там е на
маляло с около 52 на сто. Това 
намаляване ще продължи и за
напред и през 1973/74 учебна го 
дина ще има само 50 ученици.

Средствата, които миналата го 
дина са похарчени за висшите 

на около

ПРЕДИ 20 ГОДИНИ
ПО ПОВОД 20-ГОДИШНАТА НА НАШИЯ ПЕЧАТ ВЪЗ ОБ 

НОВЯВАМЕ РУБРИКАТА „ИЗНАШИЯ ПЕЧАТ". ТОВА ЩЕ 
ПОМОГНЕ НА НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ ДА ПОЛУЧАТ ПО-ПРАВИ 
ЛНА КАРТИНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКОТО И ИКОНОМИЧЕСКОТО 
ПОЛОЖЕНИЕ В НАШИТЕ КРАИЩА ПРЕДИ 20 ГОДИНИ, А 
МЛАДЕЖИТЕ ДА НАУЧАТ ЗА МНОГО НЕЩА, КОИТО ТРУД
НО МОГАТ ДА УЗНАЯТ НА ДРУГО МЯСТО.

»Глас на българите* бр. 1 17-1-1949
Васил П. Басов, учител в се

ло Петърлаш, ■>
Цветко Цветков/ учител в се

ло Трънско Одоровци,
Георги Д. Здравков, учител в 

с. Драговита,
Игнат Ставрев, земеделец от 

Горна Невля.
За добра културно-просветна 

дейност се възнаграждава с ком 
плет книги село Славиня.

полугодие

възлизаткласове
200.000 стари динара на ученик 
или общо около 12 милиона ста 
ри динара годишно. Но тези ра 
зноски ще растат с по-натагьш 
ното намаляване на учениците, 
без при това да има възможност 
за набавка на средства за осъвре 
меняванс на обучението .

Тъкмо затова се поставя 
рос — какво да се направи с то 
ва училище?

С 200.000 динара 
има условия за солидно обуче
ние при интернатно настанява
не в Димитровград, където -база 
та с по-богата, В случая родите 
леките разноски 
биха били съвсем нищожни или

Министерството на народното 
просвещение на НР Сърбия на
гради ръководителите на курсо
ве за неграмотни за вестранни- 
те им усилия в борбата против 
неграмотността през учебната 
1947—48 година.

Наградени бяха:
Бирма Иванова, учителка от 

село Драговита, Царибродско за 
ограмотени 48 неграмотни с
5.000 дин.

Костадин Костадинов, учител 
в село Трънско Одоровци, за ог 
рамотяване на 40 неграмотни, с
4.000 динара.

Награждават се с книги: 
Никола Нейков, учител в село 

Славиня,

М. к. в.

въп

на ученик
Нова болница в Босилеград

Построяването на болница в 
Босилеград, обзаведена модерно 
с рентгенов апарат и операцио
нна сала — бе една от нашите 
първи нужди. Особено през зи-

за интерната
В. М. <
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шините през Ботк Режимът за 
сфоп н Дарданелнте определен е 
чрез Конвенцинти за нротщ1тге, 
подписан и Монтре, в ШваИцирин 
на 20, юли 1030 година. Конвенции 
ти предвижда свободно минаване 

търговски кораби в ми 
овреме на вой

МЕЖДУ0БЩИНСК0 ПРЕДИЗБОРНО 

СЪБРАНИЕ. 11Ц всички 
рно време кант и п 
па, п която Турция с неутрална. 
В случай на война, в която учас 
твува и Турция имат право да ми 
нават търговски кораби на стри
ните, които не са в положение на 
война.

Деда и унук 

другаде
★

напроизводство
от Лбрихам4с Рецепти за 

динамит
Мсмлигонски, предворсн химик на 
австрийския херцог Фридрих IV, 
повече от пет века, преди този 
взрив да бъде създаден от Но- 
бел.

е дадена

ж
нашия домЪшенПойдо я 'йеднушка с деда Джору (на по ньсга 

кърстили — да не се затрие иметоI) у Лукавицу на гоейе. Я тс- 
тая бео момчурляк, а деда ми имаше около ссдамдесе годим. Го
ла беше йоще у онова време на батисануту Югославию. За първ 
пут имао срезане градскье дрейе оди шайек и нови гумени опъ- 
нци. Деда ми па беше се избричил, окастрил мустачи, опасал нов 
пояс, турил на главу нову шубару, а ма ногьс нови свинскьи опъ- 
нци — че речеш стар ергьенин йс. Тека се случи дома, га има
ше много рабоата и на нас ни се падс да идемо на гоейе при 
роднине и некьикве сватнине за Свету Тройицу. Запретише ни 
кой кудс че иде, а мене ми казаше да пазим на деду оти йе 
голем натлапа — ка заседне негде по три дъна се не върча до
ма, па нема кой овцете да пушта и да мълзе.

и мене ме ук Снимането на 
филм ,,Нсрства" сс привежда към 
своя край. Велко Буланч преди 

ден изпрати Юл Бринср за 
за довършваненикои

Париж. В екипа 
на филма се намират още Шпела
Розин, Вата Живоинович, Любяща 
Самарджич, Порне Дворник и Р» 
зман Лойзс.

ж
* България е страна с тради

ционно градинарство. До Втората 
световна война тя беше един от 
най-големите снабдители на Запа

домати,дни Европа с пиперки,
тютюн. Тези износни ар 

сто отгрозде и 
тнклн
износа. След 
война числото на 
обогатено

прсдставявали 96 па 
ВторатаКуде ни псюучише, там и отомо — я при роднина, а деда 

обичаше да се позавутне с по-младс свайе
световна 

артиклите бе 
и с индустриални сто 

ки. Освен ранни зеленчуци и ово 
щия все по-голямо

вагони, кораби, концентрати 
химикалип,

Така аз мисля. А вие? .. •у сватнине, защо он 
оди педесеина годин. Я, докле износишс кьисело млеко и маи- 
дже за кусанье, некико се държа, ама ка изнесоше ягнища, обу-
ши _ натспа се кико вол и напи сс кико смок. Мсшииа ми ста-
ну на свинскьи мейур. Цел кютук — кикво да ви разправям. Идо 

оро, заплескува се е некикво жеЛюшко суртуче и па сс вър- 
роднинете да си допивуйем. Беоше си свити ошли, ка се 

пейдем къмто дома, у Глоговдол. По тъмното,

може да ти го вземе.
— Съгласен съм, татко, но ни 

кой няма да ми вземе и това, 
което не съм научил.

Рентгенолог гледа пациента 
и му казва:

— Чудно нещо. Вие сякаш и- 
матс в стомаха си будилник.

— Нищо чудно, докторе, ко- 
гато бях малък, глътнах ръчен 
часовник, може да е порасъл.

значение полу
чпват
на руда, тролейбуси, 
порцелан и предмети от кожа. 
Участието на земеделието с 95 на 
сто от преди пойната намаля на 
55 на сто. По обем иай-голямо 
количество на външната търговия 
е в зависимост от страните членки 
на Съвета за взаимна икономиче
ска помо 
СССР,
Германия.

и на
ча при
я накани да си
час на две иогье, час на четири, некико се изчеплези уз пезуля- 
кът до Голсмуту чешму. Там стиго йеднога другара — разиема- 
гуйе се, гледам, покрай чешмуту, лъцка и попсувкуйе. Кока тия 
Vдже оди мене се йе нацевчил, помисли си, па га кандардиса за- 
йедко пут да тепамо. Разгьсле и оп на мою страну пошъл, та за- 
пуцамо по йедно вървище, оратимо си за убавс свайе и дсвой- 
кье, за попадийе и даскалицс, кико другаре и мамурлийе заву- 
тняци. Тека шушляви и чорлави некико се довалямо до селскуту 
кръсто — путину и я демек разбра дека смо близо до нашуту 
нжу. „Епа, земляк, я до гува, а ти накуде?" реко я. „Арно! Ама 
не те пита оди койи си ти?" пита другарът ми. „Я съм — мъцам 

— на деду Джору оди Глогов-дол унук, ако га знайеш!". „А 
тека ли йе — пиену моят приятел у тъмното — кико да не га 

Много добър човек йе он. Я съм деда ти

-*
Един моряк 

теля СИ:
— Не ми върви. Станах мор

як, за да видя малко свят, а те 
ме бутнаха в подводница.

казва на прия->щ н това предимно на 
Чсхословакий и Източна *

ж Иванчо вика през отворената 
врата на кухнята:

— Майко, каква риза ще об
лека днес? С дълги или с къси

ф Първи югославски веонен ве
стник „Воин" е излизал преди сто 
години, уреждан от Яован Драга 
щевмч. Той е бил редактор, 
рудник и администратор почти се 
седем години от 1864 до 1870 го
дина. Когато му се удала възмож 
пост, той давал по един брой и 
на княз Михаил.

*сът-

ръкави?
Застрахователен агент 

клиента:
Защо питаш, синко? питапа я
За да знам докъде да си

Джора!" Желаете ли да застрахова-измия ръцете.Драга «евнч печатал вестника на 
своя сметка и го разпостранявап 
между войниците и между много 
сърби н хървати във австрийската 
войска.
Михаил дал нареждаме до Дър
жавната печатница вестника да пе 
чат с намаление, а на подофице
рите и офицерите дал нареждане 
да се абонират на вестника.

познавам.
„уСИ ,уси! — окну Я. — Ти ли си бре дедо, ау заубавимо работу!" 
Деда ме прегърну и поче да ме целива: „Леле, Джоре, кико тек- 
вия че идемо при нашите горе?" А я тъгйй реко — „Бем га, пе

ни да идемо. Я да се мунемо у плевнюту и да преснимо, оти 
ако нашите тека ни виде и на двойицата че ни одеру дупетията

те нещо? 
— Да.*

Когато узнал това княз
— А какво?
— Службата си

Баща иоучава сина си:
— Помни, момчето ми, че 

това, което научиш, никой не

ма отговорил
клиентът.оди кьотек!" (В. Н.)

Кютечкьи улезомо у плевню, уримо се ко прашчина у пле-
Бай Джора — Мляко! Млякото държим в стъклени бути

лки или в други съдове, както мазнините. От теч
ностите в пластмасови съдове могат да се държат 
само вода, студен чай, лимонада и др.

— Алкохол! Алкохолът, който е разтворител - 
„извлича“ от пласмасата отрова.

Когато се използват съдове от пласмаса, тря
бва да се внимава в тях да не се сипват много го 
рещи течности или ястия. От високата темпера
тура съдовете се деформират.

& Оцетът премахва всекаква миризма в кух-

вуту и заспасмо ко ягнища. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ
Задните части на панталоните и полите след 

извесно време получават лъскавина, която може 
да се премахне, като похабаните места се натър- 
кат със суха готварска сол или с раствор от сол и 
амоняк (по 15 г сол и амоняк се разтварят в две 
супени лъжици вода). След това мястото се изми
ва с хладка вода и панталоните или полата се из
глаждат през мокро парче плат.

АФОРИЗМ И
ВСИЧКО Е В РЪЦЕТЕ НА ЧОВЕКА. ЗАТОВА 

ТРЯБВА ЧЕСТО ДА ГИ МИЕМ.

*
нята.И ГЛАСЪТ НА СЪВЕСТТА ПРЕТЪРПЯВА МУ 

ТАЦИЯ.
■№ Достатъчно е да налеете в един съд малко 

оцет и да го сложите на огъня да се изпарява.
* Когато готвите зеле или картоф, за да не 

мирише неприятно в кухнята, покрийте тендже
рата е марля, натопена в оцет, а отгоре захлупе
те с калпака.

* Съдовете дълго задържат миризмата о! лук 
и риба. Изплакнете ги е оцетна вода

■$Ь Ако през време на варенето яйцата се пук
нат, сипете във водата оцет. Белътъкът няма да 
изтече.

* Линолеумът се измива по-добре, ако във во
дата сипем малко оцет. Като исъхне, изглежда ка
то лъснат. Линолеума ще поддържаме в добро съ
стояние, ако един път в месеца го избърсваме е 
наръсен е прясно мляко парцал и излъскаме.

СВОБОДАТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ СИМУЛИРА.

-*
■№

ПО-МИЛО МИ Е ТАБЛОТО, НА КОЕТО ПИ
ШЕ „ВХОД ЗАБРАНЕН“, ОТКОЛКОТО ОНОВА, НА 
КОЕТО ПИШЕ „ИЗХОД НЯМА“.

За да не образува млякото каймак веднага 
след като го сварите, захлупете го плътно е капак.

* -Ф Лошият дъх на застояло в затворен куфар 
или чанта също може да остраните, ако ги из- 
бришете е кърпа, навлажена с оцет.

Ако в кухенския шкаф се появят мушици, 
Зърнете полиците и стените му е кърпа, навла
жена е оцет, проветрете и тогава поставете в него 
съдовете.

■№

КЪДЕТО СЪЩЕСТВУВАТ ОКРЪГЛИ ЗАКОНИ 
— ТАМ ХОРАТА ДОЖИВЯВАТ БЕЗЗАКОНИЕ.

Не държете в съдове от пласмаса:
— Никакви мазнини! Маслото, маста, марга

рина, мазните супи, сметаната, майонезата, горчи 
цата и сосовете се държат в стъклени, порцелано
ви или емайлирани съдове.

/

(От някогашна полска сатира)
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