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с поколенията, които идватБъ^гАРСНАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ *

| 14 ФЕВРУАРИ 1969 * БРШГ 381 * ГОДИНА XI * ЦЕНА 30 ПАРИ I

— каза др. Тито в речта си —В Димитровградско започна предизборната кампания
Под председателството ва Йо 

сип Броз Тито в Белград се иро 
веде първо заседание на Коми
тета за чествуване 50-годишнина 
та на СЮК.

За значението на този голям 
юбилей на Партията на заседа 
нието говори другарят Тито.

гални възможности да се свър
же по-здраво с широките труде
щи се маси, със селските маси,

главноДА СЕ ИЗПОЛЗВА ВЪЗМОЖНОСТТА
ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАЙ-ДОБРИТЕ

-

Комунистите работеха 
чрез синдикатите; през целия 
този период на преследвания, из» 
ползвайки разни форми, особе
но революционни, т.е. независи
мите синдикати. Партията успя 
доста да се утвърди сред рабо» 
ническата класа на Югославия.

Това беше период на вътреш 
ни партийни размирици и фрак 
ционна борба.

РЕЧ НА ДРУГАРЯ ТИТО
11

ССРН ЩЕ НОСИ БОРБАТА 3 А 
ВЪЗХОДА НА КОМУНАТА. БЕЗ 
ЗАКУЛИСНОСТИ ПРИ КАНДИ
ДАТИРАНЕТО. КАКВА ЩЕ 
ИЗБОРНАТА ПРОЦЕДУРА

„Бих искал да кажа няколко 
думи за чествуването . на 50-го- 
дишнината на СЮК, както 
го замислям.

Тази година се навършват 50 
години откакто е формирана Ю- 
гославската комунистическа пар
тия. Разбира Се, това е един го 
лям юбилей на който трябва да 
бъде посветена цялата тази го
дина.

В течение на изтеклите 50 го
Мритигапшлчпиия ДИНИ нашата ПаР™я премина-1Т1СЛ\^Ц[1 и|Л1р|'31Л1ПС1 ваше през' разни, често твърде 

• . _ |(| тежки периоди. Още от самото
К0НШ606Н11ИЯ НЗ СК , начал0 партията беше подложе

те Г “ на на всевъзможни преследва-

за ЮНА в Ниш

«»Д^Гр'а™о ,“аа,атС™ за Т

демократизъм в изборната ренция, съставът на която щс
роцедура и възможност да бъ- изберат грре казаните събрания,

дат избрани най-добрите, Е Пра Ще разгледа всички предложе1
— Законът и изборните доку вилата например се посочва как • НИя и с тайно гласуване, едини

менти на ССРН утвърждават въз ще става кандидатирането, изди ВС6КИ кандидат' излъможността най-лемокттииип - чи кандидатите за, готборници.можнос!та най демократично да гането на кандидатите и оконча Междуобщинските
(Следва на 3 стр.)

азлен Когато през 1929 година беше 
заведена военно-фашистка дик
татура нашата партия беше по 
ставеяа под още по-тежки уда
ри. С въвеждането на реакцио
нна и военно-фашистка дикта» 
тура ,започна физическо напа-> 
дение срещу членовете на пар
тията и тогава загинаха много 
комунисти и младежи. Защото 
нашата Партия имаше голяма 
влияние върху младежта, върху 
революционната част на младе
жта.

Е

кандидацио-
- I"

През периода от въвеждането 
на военно-фашистка диктатура 
от 1929 до 1935 година. Партия 
та отново започна, най-напред 
в Словения и Загреб, след това 
в Сърбия, да излиза от дълбока 
нелегалност и да се свързва с 
масите. И вече през 1935 година 
Партията на изборите играеш^ 
важна роля.

През 1937 година партията о- 
кончаетлно успя да се разпла
ти с елементите, които я до
ведоха до така тежко положение 
че дори в Коминтерна се говоре
ше че трима югославяни съчии 
яват две фракции. Срамно пет 
но падна върху нашата партия. 
Когато през 1938 и 1939 година 
бях в Москва, нашата партия 
беше изправена пред въпроса; 
да ли ще бъде разпусната как
то и полската партия. Тогава ка 
зах ва Димитров, че ние имаме 
достатъчно революционни кад
ри, достатъчно съзнателни члеио 
ве на партията в страната, кои 
то ще съумеят да свалят срам
ното петно, което падна върху 
нас заради вътрешните фракци
онни борби.

пия.
Вие знаете, че по време и след 

известни избори, когатоония
Партията получи 59 представи
тели в Парламента, веднага бе
ше подложена, въз основа на Ви

В Ниш, на 12 февруари, се 
състоя междугарнизонна конфе
ренция на Съюза на комунисти-, 
те. По демократичен начин са 
избрани делегати, сред коитц 
има и млади хора, които за първй 
път участвуват в така еминент- 
но събрание да формират орга 
низация на Съюза на комуни* 
стите в ЮНА, която в духа на 
решенията на ХП сесия на ЦК 
на СЮК да организира работата 
на СК в Югославската народна 
армия.

Освен организационното учре7 
дяване, конференцията като из 

Ето накратко тази процедура; борен орган на СК в частите на 
До 28 февруари — на събра

ния на трудещите се (в ССРН, 
профъюза, младежката органи
зация и др.) ще се предлагат! 
кандидати ,след като бъдат об
съдени въпросите какъв трябва 
да бъде бъдещият отборник или 
представител. По всяко предло
жение ще гласува цялото съб
рание и за евидентни кандидати 
ще се приемат тези, за които са 
гласували мнозинството участни
ци в събранието.

До 15 февруари следва да бъ
де завършена работата по изди 
гане на кандидатна листа на 
ССРН за отборници и представи ^ 
тели. Тази работа се пада на об ^ 
щинската (и междуобщинските) Й
---------------------- I

довденската конституция, на о- 
ния клаузули ,които направиха 
партията нелегална. Господству- 
ващата клика, не само велико- 
сръбската, но и всички ония» 
които тогава имаха власт, се на 
хвърлиха не само върху Кому
нистическата партия, но и вър
ху революционното синдикално 
движение з Югославия.

Днес ние няма да говорим за 
грешките, които от самото на
чало се проявиха в нашата нар) 
тия, за отделни ръководни хо
ра, които имаха и хетерогени 
схващания за ролята на партия 
та изобщо, особено по нациопц 
лни и други най-съществени при

Участниците в заседанието
се предлагат и избират за от- телното им утвърждаване 
борници и представители дей
ните и способните хора, които 
трябва да носят голяма част от 
бремето на борбата за по-нататъ 
щния възход на комуната, а 
най-общи черти това е основна 
та мисъл, която мнозина изка 
зали се подчертаха на заседа7 
нието от 5 февруари, когато ОК 
на ССРН съвместно с другите об 
ществено-политически организа
ции от Димитровградско прие 
изборните документи на органи 
зацията и с това откри предиз
борната кампания в комуната.

Уводно изложение за ролята и 
задачите на ССРН в изборната 
дейност направи 
на ОК на ССРН Илия Петров. В 
заседанието взе участие и репу 
бликанският представител Мир-; 
ко Златанович.

тази територия, също обс
ъди много въпроси от интерес 
за укрепването на бойната птщ 
вност и морално-политическото 
единство в подделенията и по
нататъшно разработване на коц 
цепциите на общонародната от-, 
бранителна война.

Коференцията избра и делега 
ти за конференцията на Съюза 
на комунистите в ЮНА, комите 
та и телата на конференцията.

В следващия брой ще дадем 
обширни материали за работата 
на конференцията.

нциниални въпроси.
Както казах. Комунистическа

та партия тогава беше хвърле
на в нелегалност. Тя се опитва
ше да работи по разни начини, 
да пропамира разни легални въз 
можности. Но никога нямаше лс (Следва на 4 стр.)М. Б.

тшкшмюня йпредседателят
Пред IX конгрес на СЮК

АШ? Документа на публично разискване |
Общински събор В Сурдулица | Последното пленарно заседание на ЦК на то открива широки перспективи и възможности за |

----------------- ----------- —---------------- ---  2 СЮК, което се проведе тези дни в Белград, прие акция. ^
ЛГ1М1ЛЛШ1ТГ Л1 ПАША ТЪОРОТ ГППГПСиИ ^просктоконгресни документи от областта иа по-на- Основната особеност на документа за идейно-4
СЕРИОЗНИТЕ ЗАДАЧИ 1ЬГ«Л1 опиоиопг! Йхахъ[ШШто развитие на Съюза на комунистите, об- политическите основи на Съюза на комунистите/

П ш ? ществено-политическата система, след това доку може да се намери в констатацията, че Съюзът на /
У псиим ПРРЛПТАВИТЕЛИ Iменти за работата па СК в областта па образова- комунистите е изправен нред изменени отношения й
П ДЬППП III ^ нието социалната защита и науката. Тези докумен в обществото, че трябва сам да се трансформира ^

/ нп ттрлокупната актив- ^ти, спо-рано публикуваните от областта на развити ида намира нови, по-високи жизнени форми нЦ
Изборната програма, в която носител нац ^ „ йето на обществено-икономическите самоуправител социализма,

се предвижда по-ускорено и по- ност по време на изоорите^ хфа ? отдоШе11ИЯ представляват едно цяло, което всъ Комунистите не могат да осъществяват влия- 3 
бързо да се разрешават задачи^ вилата дават възможност за й СЪЧИнява кръг от въпроси с които ще се нието си чрез командване, те трябва да действу, /
те в развитието на самоуправи. мократично издигане на^анд^ |Хмаваконгресът. ват в самоуправителните органи, . асоциациите на|
телните отношения, по-бързо да дати, оо У* ? Същността на документа за по-нататъшно ра- производителите. „Ако беше останала пленник на/
се модернизира стопанството и действие на никакви групи въ^ А ^ на обществено-политическата система се ос бюрократическите тенденции, се казва в този зна-й
ускори развитието на общината, от и 1йИ0Вава върху констатацията, че системата е дости чителен документ, партията би станала спирачка?
по-нататък да се усъвършенст» съюз. Само по тази начин щ 6^ завидц0 равнищс на демократичност, която на социалистическия напредък. Историческа зае-?
вува разпределението на дохода могат да бъдат избрани‘ ° Р | ш ка ВЪЗМОЖност на гражданите свободно луга на СЮК е, че схвана същността на това явле * 
и с това даде възможност за по ниДя„^мнаРод”иноспяРхДсС” заДа- 1да изразяват своите, често различни интереси. Съ- ние и, опираики се върху революционния кон™-?
-бърз ръст на жизнения и об- ся°соб1шида “ “При I щевременно не съществува достатъчно ефикасен нуитет, избра друг път на социалистическо развий
ществен уровен; по-активно й ч , а ИР в разисква- ^обществено-политически механизъм, който да мо- тие на обществото . \
организирано да се насочат■ оО това дизтъкна последовател ^же тези свободни дискусии и критики да довежда
шествейите сили върху задачи ята с ки обществсни си Йдо крайните последици - до готовността да се из-

щин/дГнбъд’т *звг ^ - —в съгл“иоязг.тяь."‘«гязк а гкг ? ггглй“ А-«»0г°гж
шеЗРвеТн^Г^3™анисто на ята
общинскиа събоо на общество- ския съюз и другите общсстве
но-^литическите организации ц но-политически организации
Сурдулит кс)йто се състоя на предстоящите избори за пред- 
8 Фсвпуаои тази голина ставители органи, най-много вни

Съборъ? прие и правила на мание бе посветено тъкмо 
общинската опганизация на Со- задачите на представителните те 
Ни^истическия съюзна прове^ ла и критериите за избиране на 
Дане на предстоящите избори, в бъдещите отборници и народни 
които ясно е подчертана ролята представители.
н* Социалистическия съюз като (Следва на з стр.)

АФИРМАЦИЯ
б|от оОстаналите предконгреспи документи — 

ластта на социалната и здравна защита, внешето | 
учебно дело и науката — имат обща характери-1 
стика в това, че се правят усилия самоуправител-1 
ните отношения да доживеят и в тези области ден | 
ствителна афирмация. л й

До Деветия конгрес на СЮК остава около с-/ 
дип месец. Разискванията по въпросите изтъкна и д 
в документите привличат вниманието на чле“ ‘ 
те на СЮК и на трудещите се от сгр“3“;
По много от тях се йодят квалифицира Р

конто допринасят тези док> 
да се направя'» 

момент

ОСОБЕНОСТИ

Изхождайки от това, предложеният документ, 
който на самото заседение на ЦК не предизвика 

^ някаква по-голяма дискусия, но затова в подгот- 
^ вителната фаза около него дълго се чупеха копия 
^ — е насочен към това, да се създадат условия за 
й реализиране иа всички обществени интереси, раз- 
й бира се, в обем който реално може да бъде приет.
| Самата политическа система, както изтъкна д-р 
| Владимир Бакарич, трябва да съответствува 

■ само на достигнатото равнище на икономическо 
развитие, но трябва и сама да „тегли" напред, ка-

м»8еж\\\\тт\\\тч9Жч\«*1^^

й

в

на сквания с аргументи,
да се усъвършенствуват и 
д * за обществения

А. Новачич
не менти

По-достъпни и по-реални 
в който се намираме.I

вмнниттяммяммтм



В ДУХА НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМАС освободителната борба про
тив фашистките окупатори и но 
топите помагачи, Комунистичс» 
ската партия и югославските па 
роди и в тези съдбоносни годи
ни па дело дадоха мощно потвъ 
рждсиис на споя интернаЦиона- 

и на непоколебимата си 
солидарност с борбата на наро
дите и освободителните движе
ния в окупирана Европа,

Как „Родина“ отрича съществуването на 

македонската нация жданс на народоосвободителната на АКП Хонер на 5 септември 
войска на Албания и организа- бе приета молбата на автерий, 
цията на новата държавна ор« ската Партия: „Австрийската ко 
ганизация. Изразявайки благодд мунистйческа партия и други- 
рност за оказаната помощ, ЦК те, патриоти с помощта на На- 
на Албанската комунистическа рОдоОсвободителното движение 

, партия отправи на 23. IX, 1944 в Югославия да формират въор 
Пребивавайки на освободената година писмо до генералния се - ъжени партизански отряди

п източна Сърбия» кретар на ЮКП Йосип Броз Ти цяла Австрия.“
то в което между другото се ка През втората половина на 1943 

„Големият интерес, кой- година Южнобанатският парти 
” зански отряд на два дъти пре-

минава в Румъния, където в оС 
ластта на Темишвар, води борба 
с куизлкнговите сили на прави
телството на Аятонеску с цел да

**„(лавни аргументи - мненията 

на бивши русни ннязе
ЛИЗЪМ

Тези
по

■ територия 
Главният щаб на партизанските 
отряди и Централния 
на Българската работническа па 
ртия (комунисти), с помощта на 
югославските партийни организа 
ции развиха широка дейност за 
организиране на първите бълга 
реки партизански части. Между 
партийното сътрудничество меле 
ду ЮКП и БРП(к) особено намс 
ри израз непосредствено 
капитулацията иа фашистка Бъ 
лгария на 9 IX. 1944 година ко- 
гато дойде на власт правител
ството на Отечествения фронт. 
Едно от най-важните междудър 
жавпи отношения безсъмнено 
представлява Крайовският дого
вор, който даде морална и по
литическа подкрепа на младата 
българска република и създаде 
условия с участието на нейната 
армия против Германия да 
добри международното си поло
жение. „Върху 
пример и нашият измамен и ог 
рабен народ сс вдъхновяваше и 
учеше за въоръжена партизан- 

борба против хитлристките

комитетитс на съседните малки държави, до
ри и на самата Турция".

Покрай турските статистики от 
чалото на този пек за българите като 

, болшинство от населението на Маке
дония, Радио ,,Родина” изнася и твъ
рдението на руския княз Чсркаски от 
преди деветдесет години, провъзглася 
пайки ги кито „иай-сигурни статисти
ки”, каквито счита и отоманските да
нни за ,,българските черкви” в Маке-

,, Роди
на” предаде тези дни цял циклус от 
беседи, чиято цел е да сс докаже 
,,българският характер” на Македо
ния, порицава сс съществуването 
македонската4 нация и македонците се 
провъзгласяват за българи, 
ва радио-станцията сс позовава, 
рай другото, дори и на статистики на 
отоманското царство или на мнения 
на. бивши руски князе.

В циклуса „историческо-политическа . домия, 
информация за македонския въпрос”. Завършвайки, серията беседи, радио 
радио' „Родина” изхожда от това, че „Родина” приписва идеята за
,.от анализа на историческите факти донска нация на „сръбската буржоа- 
става ясно, че Македония никога не зия”, която тя, според радиото, изт>
е била държавно-етническа или нацио к„а> КОгато видя, че няма да постиг
нал на самостоятелна общност", но са не • по-сериозни резултати е асимила-
мо „географска област, каквито са цията на българските народни
Тракия, Мизия, Добруджа и други. чрез насилствени ‘методи”.» Този

у Като доказателство - зам-това сс привс знс ,1а сръбските буржоазии учеми за
ждат. „българският, характер .на Са- съществуването на македонска мацно-
.муиловата. държава от ЛО и И век нал„0с+”-> казва- рпдйото, — „за съ
нли по-късно ,;въста*П1йТа иа бъдгар- жаленне както и всяко отклоняване

..'ските. 2В&ЛМОЖИ в Скопие-. к от марксистките .розиции но нациоиал
*,'Привежда се, също таКп, и -следно :. мия въпрос прие и Югославската ко- 
то изречение от речта -«а. българския мунистйческа партия”, 
министър-председател Тодор Живков 
минала+а година на чествуването на 
хайдутството в България:

„Както в -дунавска България и Тра
кия, така и в Македония, национал
но-освободителната борба въо всички 
нейни етапи за нова просвета и чер
ковна свобода, за национално освобо
ждение, сс развиваше като бЬрба на 
българския народ”.

Българската радио-станция зва: .
КЪМ

Вашите
то винаги стс проявявали 
нашата млада Партия, 
ценни съвети и неизмеримата и

1ш-

Ш1

При то-
110К- йостоянна помощ която ни ока 

от главните помогне на революционните си
ли в тяхната политическа и гра

звахте, бяха един 
фактори за основаване, разраст

след
мако-

ъ

маси
„тс-

ПО-(ТАИ ЮГ)

вашия светълАнтиюгославска 

кампания в НРБ
Повече от една година', 'се каза те- л „„ „

п Комисията да;-••отношенията 7 и български агенти. Ние ВИ ДЪЛзи дп и
е чужбина иа Собрашисто иа СР Ма-, >КИМ печма благодарност за ПОД

крепата и братската помощ, с 
която нашите първи

В циклуса сс привежда и становище 
то иа руския представител на Цари- кедопия, в НР България сс води все
градската конференция на великите „ погожОстоЧСИа кампания срещу СФРЮ 
сили, граф Игнатиев, който предложи в която централно място е дадено на
да се „създаде българска автономна нейната република — СР Македония.
държава1 съставена от българските зс Порицава се сегашната македонска
ми Мизия, Добруджа, Тракия, Макс- нация, която държавно

. допия и българско -Поморавис”. • ски е констнтуисанл в братската об-
Санстсфанският договор също е е- щност на югославските народи като

днн от главните аргументи за „бъл- се присвоява нейното минало с ко«-
гарския .характер” на Македония и то посредствено се посяга върху су-
за отричане на съществуването на веренитета п териториалната... цялост
македонския, народ, защото според не на СФРЮ Комисията (констатира, че
говите разпоредби, „цяла България е в тази хайка с включен целият про-
обедкнена в една държава, обхваща пагаидон механизъм на държавния л-

Солум и от 17 ар ат.

партизан-
Тито с представители на ОФ — правителство на НР България

в Крайова 1944

жданска борба против фашизма.
На Антифашисткото движение 

в Унгария, ръководството на 
НОД-е в Югославия оказа по
мощ чрез включване на югосла 
веки антифашисти в унгарското 
движение, чрез изплащане на у- 
нгарци
тяхната родина и преди всичко 
чрез морална подкрепа.

Всички тези отношения със съ 
Австрийската седните комунистически партии 

са поставяни и осъществявани 
от становището за мястото и ро 
лята на югославските народи в 
антихитлеровата коалиция, на не 
делимостта на югославската те
ритория и от позициите на про 
летарския интернационализъм.

Боголюб Илиев

приски отряди сс създаваха 
вас, се казва в писмото на ЦК 
на БРП (к) от 2. XI. 1944 година 
отправено до другаря Тито.

м юрндпче-
ване и укрепване на нашата Па 
ртия“ ...

През лятото на 1944 година 
ЦК на ЮКП и ЦК на Италиан
ската комунистическа партия ус 
тановиха взаимно сътрудничест
во, което имаше силно отраже
ние върху укрепването на осво
бодителното движение в гранич 
ния район (Юлийска крайна).

Настоявайки да окаже по-ефи 
касна помощ на 
комунистическа партия, през ля 
тото на 1944 година Върховният 
щаб на НОВЮ постави задача 
на члена ва Политбюро на ЦК 
на ЮКП Едвард Кардел, който 
тогава се намираше в Словения, 
да се свърже с ЦК на АКП. На 
срещата с генералния секретар

Югославското народоосвободи 
телно движение в течение на 
Втората световна пойна осъще, 
стви тясно сътрудничество с Кц 
мунистическата партия и съпро 
гивителното движение на Гър
ция. Това сътрудничеството се 
манифестираше в пренасяне на 
опити на нашата Партия в ор
ганизиране на революционната 
армия.

йки земите от Дунав до 
Черно море до Охрид”. Добре дошла 
е също така и британската енцикло- 
педня от.1911 година, защото в нея се 
казва, че „Берлинският договор, чрез 
изкуствена подялба на българската 
раса, е създал тежкия и сложен ма
кедонски въпрос”.-

политичесюите, културни н на
учни институции. Радио ..Родина44 о- 
собено с .активна. БАН ’с печатала 
книжката „Историческочполнтичсска ин 
формация по македонския 
която нелегално се внася в''Югосла- 
рия. Всичко това създава нажежена 

и нрндентичсска 
което гово-

борци на НОВЮ в
въпрос*4.

националистическа
В осемте беседи от този циклус мо обстановка в България,

гат да се намерят твърдения за „бъл Р», че зад всичко това стои прашггел
гарскня характер на Илинденско-прс- ството иа НР България. 1ленорете на
ображенското въстание през 1903 го- Комисията посочиха и денационалнза-
дина”, докато лайтмотивът на маке- торената политика срещу македонска МОщ В организационното укреп-
донските революционери: „Македония та на^д1юст в Пиринска Македония пане на Албанската комунистиче
на македонците" се провъзгласява — Всичко това показва, че между ду- *
като „лозунг за борба на цялото на- .митс и делата за сътрудничество и 
селение за освобождение от отоман- добросъседски отношения на Балкани
ския ярем"' и парирано на „прово- те на българските ръководители съ-
нациите' на великите сили и аспираци ш.сствува пълно несъгласие.

Също така Централният коми 
тет на ЮКП оказа голяма по7

ска партия, в консолидирането 
на народоосвободителното дви
жение, в по-нататъшното изгра-

'■'< .

вътрешното укрепване на партията. Вър 
ху нейното по-бързо заздравяваме особе
но влияние оказала отдалечеността яа 
ръководството от движението и органи
зациите в страната. Централният коми
тет на ЮКП, чието седалище било пО 
това време във Виена, а по-късно в Па
риж, не било в състояние да следи раз
витието на партията, както и да насочва 
нейното действие.

Един от най-важните въпроси, които 
изпъкнали в първи план, а които повдиг 
нали активистите й ръководствата в стра 
ната, бил въпроса за връщането на ЦЮ 
в Югославия. Към средата на 1935 годи» 
на ЦК на ЮКП образувал Национално 
бюро със седалище в Загреб като опера» 
тивен орган на бюрото на Централния ко 
митет за непосредствено ръководене с па 
ртийната организация, 
резултати из работата на Националното 
бюро още по-непосредствено изтъкнали 
необходимостта от завръщане на Центра 
лния комитет в страната. Този въпрос 
бил отново разгледан на Съвещанието 
на ръководния партиен актив на ЮКП I 
Москва през юни 1936 година. В резолк» 
цията, която била приета на това съве
щание било решено в страната да се въп 
не Организационния секретариат на ДК 
под ръководство на Йосип Броз Тито. То 
ва била важна мярка за ликвидиране на 
дългогодишния дисонанс между партия
та и нейното ръководство. Към края на 
1936 Й. Б. Тито - се върна от Москва в 
страната, където с една част от Централ 
ния комитет продължи още по-упорито 
с работа върху организационното и идео 
логическо единство на партията, свързва 
ики се с масите.

„В 1937 година начело на партията за
стана ново ръководство с Йосип Броз Ти
то начело, изникнало от партийните ор
ганизации в страната, които след продъл 
жителна и тежка борба, вече сс бяха за» 
силили и не страдаха от фракционерство. 
Единомислието в ■ партийните организа
ции доведе до свързване на партията с 
работническата класа, до разширяване на 
нейното влияние върху революционната 

синдикатите, до активизиране 
на младежта и до силно влияние - на' пар
тията върху редица масови органйзации, 
както и върху селячеството“. (Из Програ 
мата на У11-ия конгрес на СЮК).

50 години от основаването на ЮКП Б. Илиев

ЙВАНЕТО НА ЮГОСЛАВСКАТА 

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
бележителни резултати партията 
в кампанията за парламентарните избори 
през пролетта на 1935 година. Със 
даването на избирателните отбори, съби
рането на подписи за листата, с 
нсто на комунистите на конференциите и» 
събранията и другите видове активност. 
ЮКП установи връзка с широките наро
дни слоеве, популяризираше и пропаган
дираше своите становища и създаваше 
свои политически укрепления.

, На пленума на ЦК на ЮКП, състоял 
Съдбовнитесветовни събития, свър- 1935 година в Сплит, беше

с идването на националсоциалистиче тп ра 6иД™ШИТеЛНа кРачка в изготвяне
ската партия на власт в Германия и съз тия"а н°вата политическа линия на пар-
даването на милитаристичес-ки блок Рим указано на все по-голямата
—Берлин и Тройни пакт, оказаха силно бъйамне и П71ета линия на
въздействие върху развитието на поло- здаване на широк антифашистики фронт 
■женйето в Югославия. Провеждайки по-- -“а наР°Д»ото освобождение, 
лйтика на терор в страната, безогледна Особено големи промени
експлоатация на работническата класа- ,и - Пленума на ЦК в отношението 
национално угнетяване, господствуващи» тията. към националния въпрос. „Ние про
ят режим на Кралство Югославия започ- Дължаваме с все-сила борбата против ре
на по.-тясно да се свързва с фашистките жима на великосръбски гнет, за свобо-
страни икономически; финансово и поли дата и правата на подтиснатите народи,
тически. Правителството на Милан Стол- Нашето становище, което идва до израз

-------- 8 нашите основни искания: право на са
моопределение, все до правото на отцеп- 
ление, ние не меним. Но не смеем да 
слагаме тежището върху отцеплението. 
но да подчертаваме, че всеки народ има 
право и трябва сам да решава за своя» 
та съдба“ — се изтъква в окръжното на 
Политбюро на ЦК на ЮКП от 1935 го- - 
дина. Стремейки се да намери най-добър 
ПЪТ Т3Д- реализиране на приетите станови 
Ща, ЦК на ЮКП даде инициатива за съз 
даване на легална Югославска работниче 
ска-партия, която би била инициатор за 
свързване на всички демократични и 
тифашистки сили на линията на народ
ния фронт. Наскоро бил формиран и Гла! 
вен инициативен отбор, който през ав-)

постигна густ 1935 година обявил платформата на 
Единната работническа партия.съз- Благодарение на своята 
тическа платформа, _ партията 
и 1935 година все по-успешно 
вала в

широка поли 
през 1935 
се включ-

изтъпва
Положителнитеполитическия живот на страната

®р<зйните стачки в страната. Само 
1936 година, броят на стачките 
400. В тях, освен икономически 
ващите поставяли и остри 
искания, което в много 
вид на политически действия 
жима. В тези действия имало 
вения с полицията. Най-големи кървопре, 
лития полицията предизвикала на 26 ю 
ни 1936 година на събранието в БедвТ 
дер, недалеч от Цетиня. което органи^
Черна гооа" нНСгКтИЯ комитет на ЮКП за 
15рна Гора- в стълкновенията с полици- 

а загинали 6, а били ранени 33 участву 
ващи. Развивайки такава богата полити 
ческа дейност партията постепенно прет 
ч Рлвада в живота и своята концепция 
а създаването на антифашисткото рево^ 

люционно-демократично движение. ' Осво
бождавайки се от по-раншните сектант* 
ски становища и илюзии за възможно
стите за създаване на фронт отдоле пао
ссИЯтамТкъ^еТ0 на своите Усилия прене
се там където живееше и където се бо
реха народните маси. По този начин бор 

3 за създаване на народния фронт бе^ 
всъщност и жестока борба 

угнетените маси на революционните

Фалшифициран личен поспорт 
иа Й. Б. Тито на име Костайншек през 

надминад 
стачку- 

политическизани стачки приело 
срещу ре- 
и стълкно-

направи
на пар-

динович все повече се отдалечаваше от 
западните държави и Малката 
започна все по-открйто да се приближа
ва към политиката на фашистките 
Режимът по това време започна да 
вава в страната различни профашистки 
организации.

В борбата с реакционерите във вът
решната и външна политика на господ- 
ствуващия режим, ЮКП настояваше да 
събере всички • демократични сили в об- 
щестзото и да създаде широко антифа
шистко .движение. Първите такива по-за-

антанта и

сили.
осно-

ше
на борба напо

зиции на Комунистическата 
тремът на революционното 
стко движение 
дейност в

партия. Ус-
и антифаши- 

и оживената политическа 
страната положително се отра-] 

на организиране назили върху процеса
(Следва)
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От Републиканската конференция на ССРН на Сърбия
Марко Никезич:

Пред приемане на общинския 
бюджет в Босилеград

'■"^^0 0‘х:

Против политиката на леки обещания
Взимайки думата на Републи- 1

канската конференция на ССРН 
на Сърбия, която се проведе 
налата седмица в Белград, пред 
седателят на ЦК на СК на Сър
бия Марко Никезич се спря вър 
ху сложността на нашия поли
тически живот и върху редица 
обективни противоречия на на7 
шето развитие. Между 
той каза:

„Сами придвижихме нови 
дове и се ангажирахме за пуб
личност в работата на всички и 
за критика на всичко, и, ако
ка мога да кажа, за смяна на ге ' — ----
нерациите“, каза Никезич. Те- Л1°РНОСТ за Развитие 
зи ходове обаче сега са самоста _Л/,а и на всички на 
ятелна сила, която тласка дви- иД3 Се съРевновава 
жението напред, и същевреме-’ ап_1’°™в' изглежда 
нно притиска нашите институ- адлежи да кажем редица непрц 
ции. Разбира се, не всички нати ”, ““ И„СТИНИ 33 акутността на на
сци са мотивирани с желанието ,.е съгледани нужди и за 01>
да се върви по-бързо:-Имаше и !плтЧСп°та На нашите възмож

ГЛ.Ч-Ййк жгтт-чно бъпчо „ д„ щините да бъдат изпратени
. . .р ' в очаква ра, които ще работят- върху ра-

не ще спънем и че ще ко зрешаването на нещата, коитй
Вайда^е връ^ Б тази наша перманентна криз^

ща _ арите „добри мето- На растеж ни притискат, а не да
ди, навсякъде, в икономиката, в Се обещават леки решения“,
обществения живот, в национал 
ните отношения.“ •

Исковете да бъдат реални
Почти всяка година общинска 

та скупщина в Босилеград най- II П1111П111111 
много трудности и главоболие И 1| П 1111 М Н И 
има при разпределянето на об* ■■ АР ■ ■ М 11М

; щинския бюджет. Това е така, *
защото се разпределят ограни- 

I чени средства, които в нито един 
1 момент не могат да задоволят 
I всички изисквания на онези, ко 
I ито са на издръжка на общин^
| ската каса. Защото нуждите са 

едно, а възможностите друго.
| При .такива обстоятелства ста 

ва особено трудно бюджетът най 
обективно да се разпредели. Но 
и досегашната практика на то
ва начинание не може да се о^ 
характеризира като напълно до 
бра. Защото в себе си тя съдър 
жа много противоречия и нео- 
бективности, което бюджетните 

! потребители довежда 
ноправно материално 
ние.

служби ще дадем 
кото досега, че 
довия стаж и ще увеличим лич 
ните доходи — 
едновременно“.

Изтъквайки, 
трябва да бъдем 
осъществяване 
Никезич 

„Мисля, че
ваме срещу течението 
литиката на леки обещания. Ра 
збира се, не можем никого да 
осуетим да обещава, нито 
нашето движение, което носи оа

на систе-- 
наши инсти- 

в това 
че ни при-

повече откол
ще съкратим труми

и всичко ТОВЙ| такива критерии, които би поз1 
волили най-справедливото раз
пределяне на общинския бюд7 
жет.

Едно е сигурно:, в сегашното 
положение от общинския бюд
жет се заплаща и ненужна ръ
ка. Например досега нито една 
трудова организация, която фи 
нансира общината не е преиз7 
питала систематизацията на ра, 
ботнйте си места. Това нещо не 
е направила и общината, въпре
ки, че в нейните служби за 17 
лица няма работа.

При такова положение стига 
се до нестимулативно възнагра- 
ждаване на работната ръка. За 
сметка на квалифицираните и 
онези, които са обременени с ра 
бота се извличат останалите. То 
ва донася бройни последици, ко 
ито общо действуват задачите 
на трудовите организации да ос 
танат неизпълнени.

че и занапред 
решителни в 

на реформата.
каза:другото е време да запла7 

и в по,хо-

можета-

в нерав- 
положе-

Имснно, пред окончателното 
разпределение на бюджета, по7 
требителите подават искове, в 
които образлагат своите нужди 
за средства. Обаче става въпрос 
дали всички искове са обекти-' 
«ни. Не може да се отрече, че 
няма и такива с които се търс
ят нереално големи средства. 
Това е начин с който се има за

хо-
Съществуват много възможно

сти за пестене. Дори и в просв^ 
тата, безоглед на нейната спе-1 
цифичност. Например не с нев-ц 
зможно децата от Райчиловци и 

цел да се замъглят същинските) Белут да учат в Босилеград. Тук 
нужди за да се получат по-голе- икономисването на общинския 
ми средства от другите. Разбира динар би било налцие. А таки7 
се, на някои това и успява, но ва възможности има и на дру- 
на ущърб на онези потребите- ги места .Съвсем е изгодно 
ли, които докрай са били реал-1

Значи;

• Марко Никезич

лта издигнаха нашата инду- 
След като констатира, че ро- стрия, чиито произведения сс7 

лята на скупщината в живота га се продават и в страни, кои! 
расте, Никезич говори за профц 
ла за представителните и отбор; 
ниците. Той каза, че трябва да 
се избират хора, които са актив 
ни в разни сектори на самоуп-1 
равлението и в нашето движе-

то са по-развити от нашата.
Разбира се и възгледите на 

младежта са насочени в това ма 
правление, и с право, защото 
утре именно нея чака задачата 
цялата страна да преведе на те-, 
зи нови релси, на които днес са 
само нашите авангардни сили, 
аванградните части на нашата 
икономия и на нашето обще
ство“. /

Никезич обстойно се спря 
и върху националните отноше.

За демагогия — отлични усло-. 
вия

да
се обединят и станат съвмесни 
някои служби. Имам. напредвид 

11 съчетоводните и други служби 
при училищата и останалите 
трудови организации.

Такива и подобни начинания 
са необходими, защото е сигур^ 

па но че общинския бюджет тази 
година няма да е по-голям от 
миналогодишния. Може дори 
да се случи да бъде и „по-къс“!

В. В

Изобщо, за демагогия, бих кф 
зал, условията са отлични. Об
общено казано; това не би тря
бвало да ни загрижва, защото 
тя съпровожда 
Онова, което все пак е важно 
да имаме предвид е че демаго
гията се храни с нашите закъс-, 
нения, с нашата половинчатост. 
Второ, тя се вмъква и между 
нас, мисля на Съюза на комуни-; 
стите и на другите организации 
на нашето движение и на наша 
та система, така че в борбата 
между напредничавите и консер 
вативни течения тя се вмъква 
като трети, гласно говорейки ч() 
не - се -върви достатъчно -бързо. 
И изобщо развива се един стил, 
да не кажа една политика, на| 
леки обещания, обещания, че 
за неразвитите ще направим по
вече, а че на развитите ще взи
маме по-малко, че стопанствотц 
ще улесним, а на обществените

ни в своите
настоянията са, по 
да било начин да се вземат по7 
вече средства от общинската ка
са! При това, често пъти се из| 
тъква обществения третман на 
отделни служби, професии, 
дори и лица!

искания.
какъвто

ние.
Не трябва да бъдем строги 

демокрацията. педанти, но да искаме тези хо
ра в основи да бъдат на лини-, 
ята на движението на наше7 
общество, на линията на наше
то движение и да отговарят на' 
изискванията на нашето време.

Във време, когато в скупщини 
те е необходимо, зарад такава 
тяхна роля, да се обедини пое) 
ледователността в политическа-

Това нещо се и осъществява, 
защото общинските служби ни
то един път не са прилагалиния.

Да се използва възможността за избор
на най-добрите

та ориентировка и компетентнсс 
тта в реализацията - особено в сто 
панството, но и в другите отрас 
ли,— наистина е съдбовно кой 
ще бъде делегиран. Мисля че' 
нашата среда има не малко та
кива хора, които отговарят на 
всичко онова, което се иска. Ми 
сля на ония хора, които бяха в 
състояние от самото начало, и:) нни конференции пък в това вро 
основи, така да се каже от ка-) ме ще издигнат кандидатурата

за представителите.
До края на март трябва да се 

проведат събрания Да избира
телите, които имат окончателно 
право да утвърдят кандидацио7 
ината листа на отборниците и 
представителите т.е. да отберат 
кандидатите, за които ще се гла 
сува на изборите през април.

В Димитровградска община 
щс се избират общо 50 отбор- 
ници за двете камари на общин 
ската скупщина.

Представител за републикан
ската камара в скупщината на 
СРС ще избират съвместно об
щините Димитровград и Бабуш 
иица.

— В 1956 г. цялата продукция е би 
ла 467 милиона стари данара а 1957 г. 
— двадесет пъти по-голяма 
милиарда стари динара. В този пе-

ход на стопанството налага и но 
ви задачи ,които ССРН ще на
стои да изпълни, като органи-към 10

затор и носител на редица ме-риод израсна промишлеността, коя го 
сега участвува с близо 40 на сто в роприятия В тази област.

ССРН съвместно с другите ор(Продължение от 1 стр.) създаването на богатството на комуна

В партийните организации в 

Димитровградско
ПОДГОТОВКИ ЗА КОНГРЕСА НА 

СЮК И ЗА ИЗБОРИТЕ
Подготовките за Деветия кон

грес на СЮК, които в партий
ните организации на СКС в Ди
митровградско са започнали от 
давна, навлизат във фазата на 
по-широко разгръщане. Редом с 
това пред членовете на СК стои 
още една задача — активно уча 
стие в предизборната кампания, 
която започна.

С тази цел миналата седмица 
са организирани три срещи 
различно партийно равнище, 

ххх

проектът за резолюцията по сто 
ланското развитие ще се проу
чва в партийни организации на 
село и в предприятията. Резол- 
цията по образованието в среди 
те на просветните работници и 
пр. Ще се проучи обстойно про 
екторезолюцията за междунацио 
налните отношения.

Към края на месеца ОК на 
СКС ще .разгледа всички нредло 
жения и евентуални забележки 
по някои поставки в документи 
те/ за да бъдат представени 
конгресните институции.

За работата на членовете нд 
СК в предизборната кампания 
бе изтъкнато основното задъл
жение на членовете: Съюзът на 
комунистите няма никаква своя 

програма. Изборната 
Социалистическия

Деловия президиум на конференциятаза останалите 
скупщината на СР

Представители 
камари на 
Сърбия ще избират съвместно 
ОС Димитровград и Пирот.

та и осигурява работа па близо 2.000 
работници. Националният доход също 
с в голям растеж, а това сс отразява 

условия и

ганизации ще се бори за още 
по-развити самоуправителни от
ношения в живота на комуната, 
за - модернизиране на стопанство 
то и развитие4 на по-тесни връз 
ки между кооперацията и част
ните производители. Ще настои 
Да се повишава постоянно жиз
неното равнище на производст
веници и да се установят солид
ни критерии в разпределението 
според трудов ефект. В другите 
сфери настояването ще бъде 
също такова, за да се подобрят 
условията на образованието, кул 
турата и здравеопазване на наср 
лението. М. Н. Н.

върху културно-битовите 
върху жизненото равнище на 
лението.

на Съюзните представители за 
камари в Съюзната ат

н асс ле
пял 1400 
над 350

Регистрирани са 
радиоапарата в комуната, 
телевизора, над 80 пътнически частни 
автомобили, построени са стотици об 
щестпени и частни жилища в града 
и селата и са направени сериозни кра 
чки в свързването на районите с гра 
да. Само един район още няма ав
тобусна линия, а електрифицирането, 
което най-бавно е вървело, има изгле 
ди да бъде завърщено в няколко рай 

най-скоро време. Инвестициите 
открият нова

ВСИЧКИ
пщина, с изключение на Камара 
та на народите, ще избират съ» 
местно Пиротска, Бабушнишка, 
Белопаланска и Димитровград
ска общини.

на СКС 
което е

Общинският комитет 
е имал заседание, на 
обсъдил и приел програмата за 
работа по подготовките за Деве 
тия конгрес. Също е обсъждан 
и въпросът за задачите на чле
новете на СК в подготовките и 
провеждането на изборите за от 
борници и представители. Бесе- 
двано е и за актуалните между
народни проблеми.

В програмата за подготвките 
и у СЮК с

И ЗАНАПРЕД СИГУРЕН РАС
ТЕЖотделна 

програма на 
съюз, който е носител на подго 
товкитс за изборите, е и програ 
ма на СК и всеки 
жен да се бори за реализиране
то на тази програма.

ххх
Миналата седмица се състоя

ха още две партийни събрания. 
Едното на секретарите ог град
ските и второто — на секретари 
те от селските партийни органи
зации. Събранията бяха органи
зирани от ОК на СКС. Секретар 
ят на комитета др. Георги Алск 

запозна ръководителите на 
организациите с 
програма за 
Деветия конгрес и за изборните 
задачи на СК. Проучаването на 
документите вече е започнало.

ома и
за промшцлскоста щс 
възможност за работа на младото поСоциалистическият съюз, като 

носител на обществено-политиче 
ската работа в изборната кампа 
ния ще настои не само да бъдат 
излъчени за представители и от) 
борници най-добрите, но и ще 
бъде носител на борбата за въз 
ход в следващите години. В про
грамата на ОК на ССРН във връз 
ка с изборите е направен прег
лед на постиженията в комуната 
и на задачите на ССРН в по-на
татъшните процеси на развити
ето.
Постиженията на Димитровград, 
ската комуна през последното 
десетилетие са огромни ,се каз 
ва в изборната програма на 
ССРН. Колко голяма е направс 
мата крачка, може да сс съди 
от сравнителните показатели:

колспис.
член е длъ-

успешенНо по-нататъшният

на Деветия конгрес на 
набелязано да бъдат проучени

кои- ОБЩИНСКИ СЪБОР В СУРДУЛИЦАпроектите на документите, 
то ще приеме конгресът. На пър 
во място в партийните органи
зации ще се проучи проектоус
тавът на СЮК, като ще бъдат 
правени известни сравнения с 
Устава на СКС, за по-добра ори 
ентировка в материала и евенту 
ални предложения и мнения за 
промени и допълване на разпо
редбите.Част от проекторезолюциите
на конгреса няма да се проуч
ват във всички партийни органи 
зации, а с оглед на интереса, ко 
йто ще предизвикат. Например

рейки за стопанството в община 
та, сс спря върху провеждане, 
то на Насоките и изтъкна, че 
бавно се претворяват 
Станиша Станкович, председател 

подчерта проблема на 
комуната и труд-

(Продължение от 1 стр.)
В обстойните разисквания, в 

които например председателя на 
Общинския комитет на Съюза 
на младежта изтъкна, че в на
стоящия състав на общинската 
скупщина от 87 отборника и 159 
членове в съветите и комисиите 
няма по-млад от 25 години; Ду- 
шан Стойкович, секретар на Об* 
щинския комитет па СКС, гово-

в живота;

на ОС,сов
предложената 

подготовките на незаетостта в
във финансирането напостите

обществените служби — програ 
бяха приетимата и правилата 

единодушно. м. Величков
М. Н. Н,
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I Предконгресна дейност в БабушницаСъюзът на комунистите трябва да бъде дъ 

лбоно свързан с поколенията, които идват
" ди и да се създадлт нъзможно-

страната да се измъкне от 
изостаналост п конто сс 

паша-

КОМУНИСТИТЕ СА УВЕРЕНИ- ЧЕ IX КОШ 

НА СЮН ЩЕ ТРАСИРА ШИРОК ПЪТ В 

РАЗВИТИЕТО НА САМОУПРАВЛЕНИЕТОче с однп миг ще хвър 
нашата партия, а 
нашата страпа, и;,' 
подценявайки жер,

(Продължение от 1 стр.) 
Именно това задължение, кое 

тогава беше твърде до

мислеше, 
ли на колене сти

дейносттежката
намираше. Следователно, 
та партия водеше нашата стра- 

революцията и слсд рс- 
комуии-

трено-политически организации, 
които имат за цел да се разбие 
единството, образуването на „ча 
стни" хцабове, пропаганди иунк 
тове, изборни комбинации, коте 
риерство, предизборни машина-

Всс по-динамичната 
на Съюза на комунистите в Ба- 
бушнишка община се 
на два основни коловоза:

безрезервно включване в пре 
дизборната дейност в дука на

ЦК на СКС, което ции по частни квартири, заведе
активността на Съю 

в изборите

това значи и 
шите народи, 
твите, конто дадохме в съвмес/ 

борба против фашистките

то дадох
бре изпълнено в нашата страпа.
От 1937 година пристъпихме — 
което беше наше щастие 
здрава вътрешна консолидация 
па партията, така че вече през 
1940 година можахме да прове- издържи
дем в Загреб, пред носа на пц Ск ча
лиципта, конференция, която онова време? Как се
имаше почти характер на кои- партия и една малка страна
грес. На нея нрисъствупаха НО пак успяха да кажат ,,е “ ®“
участници, 105 от които делега- па за което считаха че но при Ш
тн Това беше доказателство за ЦНп няма право пито Сталин, и
здравината иа партиг.та, потвър То който и да е друг. Ние това
ждение, чс тя тясно е свързана преодоляхме благодарение на
с широките трудещи се маси. топа че нашите хората съзна *- 

По това време партишште ка ха, че трябва, също както и » 
бяха малочислени, защого за кървавата борба, да издържат 

кратко време партията не и в тоаа ново тежко изпитание.
Защото, огромните жертви кои
то дадоха комунистите и всички; 
наши народи и тогава нс може. 

позволят да се подчиним 
нечия чужда волн. Не можц 

позволим да сс накърц 
нашата независимост и

пашата свобода са- 
бъдем господари на съд- 

Благо дарение
съзнанието на нашите кадри 

право да окажем съ- 
косто наистн-

развива
на, и в
волюцията. Съюзът на

и днес има тази велика за-
— към ната

завоеватели.
Как нашата Партия можа Дч 

такъв страхотен 
всемогъщия Сталин през 

малка

ситс
дача. Разбира се, ние на пред
стоящия копгрес ясно щс опре- 

нашитс по-нататъшни за
пати1 Писмото на ния, на улицата, всяка злоупо, 

треба на пост и всички други вц 
дове натиск върху обществено
то мнение с цел да се разводни

сс, касае до 
за' на комунистите 
за отборници и представители и 

_ върху разискванията по. до
кументите за Деветия конгрес и замъгли политическата плат
на Съюза иа югославските ко- форма, ще бъде нредмет на по*
мунисти като идейно-политичее- литическа борба на Съюза нц 
ка платформа на СК в изграж- комунистите.
лапето на самоуправитслнн об- Изхождайки от досегашното 
шествеио-политичсски отпоше- единство на трудещите се в об 
ния в комуната. щината и по-нататъшните проце

Поисмайки предизборната дей си в укрепването на самоуправ
пост като важен стан не само в лението и социалистическата де

за конгреса, но и мокрация, комунистите в Бабу*
важен момент в развитие- шнишка община са още по-ре*

югославското общество в шителни в борбата за пълно ра
вноправис между народи и на-

делим 
дачи.

Аз мисля, че
една

тоза юбилейно 
чсствуване трябва да бъде насо 

тази посока така чс на- 
хора, преди всичко младо 

то поколение, по-добре да сс за 
на нашата

чело в 
шите

познаят с историята 
Партия и с ролята, която тя изи 

периоди на Н0Й-гра във всички
дейност. Съюзът па кому- 

трябва да бъде дълбо
ко свързан с поколениятй, кои
то идват. Партията трябва да дъ 
ржи високо знамето и нс тряб
ва да позволи да се отклони от) 

по който върви вече

дри пата 
пиститетака

можеше да се съвземе от онова, 
което претърпя през онези теж- 

Обачс именно на то) 
тези партийни кадри бяха

подготовките 
катоки години.

ха да то па
общинската организация сс кри

ясни насоки в поли- родности. Затова в предстояща
та активност населението от бъл 
гарската народност ще се бори 
да има свои представители и из 
борните органи.

ва че
революционни, съзнателни за т) 
ва че са войници па революци
ята, че като членове на партия
та следва да се подложат на съг!

— те бях.)

на опя път 
петдесет години в борбата за со 

за ос7,ществяванс, 
на комунизма. Съ-

стилизират 
тическата борба за иай-напред- 
иичави решения. В този смисъл 
от комунистите се търси да бъ* 

носители във всеки

хме да
Д аива 

се угрозпва 
ми да 
бата ск.

циализъм и
един ден, и 
щсирсмснно Съюзът на комуни 

трябва да бъде великоду- 
да сътрудничи с всички

нателна дисциплина 
в състояние да изпълнят всяка 
задача. И без оглед на малкия 
брой кадри, през този кратък пе 
рнод от само три-четири години, 
пие успяхме да поставим паша
та партия върху така здрави ос
нови, така че тя по 
нападението срещо пашата стр.; 
на беше способна да поеме съд 
бата на народа в свои ръце.

А какво бн се случило тогав;)
Партия?

именно дат активни 
дневната работа в изграждане- 

политическата стратегиг) 
всички фази на

ститспа Разучават се конгресните мате 
риалишен и

прогресивни хора в света. Днес 
с минало времето комунистиче
ските партии сектаиски да се ззт 

свои рамки. Югославска

че имаме то на
и тактика във
предизборната дейност. Затова в Паралелно с включването в 
проекта на задачите за органи- предизборната дейност на общ 
зиранс на комунистите, коитц инските , организации, на друг 
трябва да бъдат приети от об- основен коловоз, комунистите са 
щинската конференция на ССРН, ангажирани в разработката 
се предвижда да се окаже всестра конгресните материли. В местни 
и на помощ на всички обществе те организации се разисква ло 
но-политически организации в проектоустава на СЮК, за меж 
реализацията на изборната про дународните отношения и поло 

Покрай безрезервното . жението в международното ра
ботническо движение, както и

протива на онова,
беше крайно исправдиво, 
дълбоко обиждаше нашите 

това, без

копа
сто
хора — ние успяхме в 
оглед на това че по-късно ни ча 
каха още по-големи трудности, 

идеологически, но и и- 
И тогава

варят в
та комунистическа партия с от
крито сърце подаде ръка на мно 
зина. Затова тя и извън нашите 

ползва с голям пре

време на,

на
не само
кономически и други, 
нашата Партия високо издигна 

зпаме и го но-

граници се 
стиж, не само между комунисти 
те, но и между други прогресии 
ни хора от целия свят.

Значи, ние имаме големи за
прел себе си. Трябва да бъ 

съзнателни за тези задачи

ако не беше нашата 
Пито една друга партия в Юго- 

не беше способна да ока
революционното 
си до днешни дни.

Известно е, също така, каква 
беше ролята на нашата Партия 
в изграждането на страната. Вие 

от самото начало, ко 
нямаше почти нищо, наши 

те хора трябваше да стягат рсмъ 
комунистите трябваше

славил
же съпротива на врага. Ннто ед 
на друга партия, освен наистина, 
дълбоко революционна, здраво 
свързана и дисциплинирана ЮКП. 
не би могла 
задачи. И това високо съзнание 
се пренасяше от членовете на па 
ртията върху много други, вър
ху всичко, което беше честно в 
нашата страна и което не се прц 
миряваше с окупаторския яремг 
но беше решено да води борб » 
за извоюване на свобода и не
зависимост. И в течение на тези

борба.

грама.
ангажиране в провеждането на 
единна политическа основа цело 
купната активност на комунис
тите до изборите търси от тях 
да се борят за политически кри 
терии в определянето на канди 
дати за отборници, републикан

и съюзни . представители. литически отношения в комуна! 
Всяка дейност която става вън та и идейно-политически да ос- 
от платформата на Социалисти вежи всички процеси в Бабуш» 
ческия съюз и другите общес- нишка община, се предвижда в

рамките на общинската конфе* 
ренция на Съюза на комунисти 
те да се организират кръжоци 
от най-издигнати комунисти, кц 
ито да разучават отделни теми 
из документите за Деветия кон 
грес. Един кръжок биха съчин
явали комунист и-отборници от 
органа на управление при Об
щинската скупщина. Той би се 
занимавал с проучване въпроси 
във . връзка с ролята на общест 
вено-политическата

дачи 
дем
и да запознаем нашите народи, 
особено младите поколения с на 

минало с което, инак, се

по другите конгресни материа
ли. За да стане предконгресната 
дейност по-солидна идейно-поли 
тическа школа на комунистите, 
за да отрази по-реално всичкц 
икономически и обществено-по-

знаете как 
гатода изпълни тезц

шето
запознават оскъдно 
време на време. Затова мисля, 
че тази година трябва да преми 
не под знака на най-широко за
познаване с историята и ролята 

■ на нашата Партия".

и само отка, как
да работят, също така упорито, 

би и по-тежко отколко-
ски

а може
то през войната, за да се запа- 

едннетвото на нашите иаро-31!

Предизборна дейносттежкагодиничетири
ЮКП показа че е една от най- 
революционните партии през о- 
нова време, че дълбоко съзнава 
ролята и отговорността си пред 
народа. Именно за това ние ус
пяхме да победим в тази война 
и след това да тръгнем по пътя 

социализма

НИ) ЙШ ОЕЩИНШН КОНФЕРЕНЦИЯ?
предложенията на Об* 

във
става със средствата, които гор
ското стопанство събира -за па-) 
сищата? По всички правила 50 
на сто от тези средства стопан
ството е длъжно да изразходва за 
мелиорационни акции и постро
яване на водопои. До днес оба
че няма резултати от това.' От ■ 
тези отношения се търси: сгсто1 
вор на въпроса — въз основа на 
кой правилник се разполага - със) 
средствата от пасбищата в'- Бабу 
шнишка община?.

Общинската конференция тъл.

жките и
щинския синдикален съвег 
връзка с програмата, кояю се 
отнася до здравната защита 
населението, изтъква, че за та) 
кива решения има условия, а 
още повече необходимост. Защо 
то, здравната защита трябва ко 
лкото се може повече да се доб 
лижи до населението..

Прецизна е оная част ог про
грамата, която се отнася до съ-, 
стоянието на съобщенията в ко 
муната. Досега в службите на 
ОС няма проекти за пътища от) 
четвърти разряд. Това ще рече! 
че никой не е длъжен да се гри 
жи за съобщенията на отдалече 
ните села с центъра на комуна
та. Общинската ' конференция] 
приемайки този документ не се 
съгласи и занапред да си оста
не същото положение. Затова и 
иска в следващите четири годи
ни да се строят пътища от IV 
разряд от Люберажда до Раков 
дол, от Звонска баня до Трън- 
ски Одоровци (за да се направи 
околовръстния път от Бабушни 
ца по долината на Ерма), От Бра 
тишевац до Богдановац и от Зво 
нци до Бучи дел. Освен от ТЗа - 
бушница до Звонци съобщения
та с останалите селища са твър 
де лоши. Значи, че е оправдано 
искането на населението от без
пътните райони с местно самоо
благане и доброволен труд дц 
строят пътища. Те обаче са в

Общинската конференция 
ССРН в Бабушница прие избор
ната програма не 
димост в предизборните дни, но 
за съдействие на всички обществе 
но-политически сили за дългосроч 
ното развитие на общината и оу 
ношенията в нея. Покрай проб- 

в селското стопанство и

па
на изграждане на 
в нашата страпа. като необхо-

съвместност 
и разширеното възпроизводство. 
Другият кръжок биха съчинява
ли комунисти, заети в стопанство 
тб. Той би се занимавал с разра
ботка на тезисите, отнасящи се 
до самоуправителните

Сталин мислеше, че с един ми? 
ще хвърли на колене 
Партия

нашата

лемите
промишлеността, издигането на 
проблема във връзка с градоу- 
стройването на Звонска баня\ 

документ ' най-конкретно

положе-
Ясно,

Как ние доживяхме 
нието през 1948 година. 
Сталиновото нападение срещу 

комуни етическа 
всъщност,

отноше
ния и самоуправзггелното дого
варяне. Най-подготвени комуни- 

в синдиката ще се посветят 
на проучването на въпроси във 
връзка с личните доходи, общо 
ствената сигурност на трудещия 

заетостта, жизненото равни
ще на работника и проблеми 
във връзка с помощта на орга
низации, които се намират в зз

Югославската 
партия беше също, 
последица на онова 
не на югославските 
от страна на разни бюрократи I)
Коминтерна, които говореха, чс 
ЮКП е фракционна партия, чо 
тя не е способна да предвожда 
работническото движение и рабе, 
тническата класа, че тя не е ре
волюционна. Обаче в течение) 
на четирите години народноосво 
бодителна борба ние им показа 
хме че още как сме способни, че Бабушница) да сс открият райО 
изъпълнихме революционния си нни амбулатории. Общинската
дълг. През 1948 година Сталин конференция, приемайки забеле

този
предлага как да се разрешават и сти

подценява
комунисте) други въпроси от непосредствен 

интерес за населението от този 
край.

Между другото, програмата и- 
зисква да се изпълнят всички за 
конни условия в Бабушница да 
остане Здравния дом, а в Раков 
дол (към 2 000 жители — ?0 км) 
от Бабушница) и Богдановци (о- 
коло 1 500 жители и 15 км от

кува настроението на трудещи* 
те се, т.е., тяхното недоволство 
ст работата на горската сек
ция. Селяните със свои сред* се, 
ства, ръце и пот, строят пъти
ща. Горската секция ги ползва 
за прекарване на дърва/ превоз 
ните средства пропадат, но тру
довата организация не се чув
ствува задължена да поддържа 
пътя. Исканията в този смисъл) 
са оправдани и програмата гц 
апострофира в интерес на само 
управителните отношения в съз
даването на творческа атмосфе 
ра между трудовите организации 
и трудещте се. Преди всичко; 
тази програма представлява най 
-рационален политически подход 
към жизнените проблеми в об- 
щината и представлява 
импулс за мобилизация на на
селението в предизборната дей-* е една
пост, а същевременно притискг) зирани проблеми да се мобили
до стената всички ония, които 
са искали да действуват извън,

■него, т.е. пречи на кариеристи
те да смутят творческите усилия 
в по-нататъшното развитие на рочината
социалистическата демокрация 

скупщина да разреши този въ- самоуправлениет» и създаванетб 
пр°2- в мандаитния период. иа всички условия за пълно рап

Общинската конференция ре- ноправие между народи и народ
пртотНн(>т-™СТЪПВа Д3 СС ра3 ности- Тази програма оправдава ветият конгрес на СЮК да даде 
решат неразрешените имуществе единодействието на Съюза на 
но-лравни отношения с пасища- комунистите и Социалистичс-
та. Програмата е недвусмислена ския съюз и другите обшестве-
когато се стреми да изрази на- но-политически организации 
строението на гражданите, осо- нейното реализиране 
бено на животновъдите в 
планински район, които не 
малко. Поставя се въпрос какво

труднено положение.
Разискванията във връзка е 

тези ,да ги наречем „специали
зирани кръжоци „ще имат за за 
дача в светлината на конгресни 
те документи и становищата в 
тях, да се разясни положението 
в общината, изтъкнат характер 
ните проблеми и подпомогнат в

Отчетно събрание на местната организация 

на Съюза на бойците
разрешаването на противоречия 
та в обществената среда: ЦелтаОТЧЕТЕНА СЛАБА АКТИВНОСТ реален

Неотдавна в Димитровград -се 
състоя годишно отчетно събра
ние в местната организация на 
Съюза на бойците, на което от цина на работа. Също така ор- 
чет за работата, изнесе Гроздан ганизацията е -.дала известна по

мощ за школуване на една уче 
ничка на- паднал боец и дадена 
е еднократна парична помощ на 
8 членове, а двама души са били 
изпратени на лекуване. Но мно 
го въпроси са останали нераз
решени.

Избрано е ново ръководство, 
а за председател отново е из
бран Гроздан Петров. Избрани 
са и 25 делегати за общинската го 
дишна отчетна конференция на 
Съюза на бойците.

върху така конкрети-орг-анизация като например — 
5 семейства на бойци са получи
ли жилища, настанени са некол зират и комунистите и трудещи 

те се върху тяхното разрешаване^ 
С оглед на дълбочината и нпГ

състояние да извършат само из
копните работи на трасето. Ос
тава само пътищата да се пос
тавят с твърда настилка, 
грамата задължава общинската

Петров.
В разискванията по отчета бя 

ха изтъкнати редица неразреше 
ни въпроси от компетенция на 
организацията. Подчерта се ела, 
бата дейност през изтеклата го 
дина и нейното бездействие, ка 
кто в разрешаването на матери
ални и жилищни въпроси на бо 
йци, така и във връзка със съ
битията по. света и у нас. Съвмес 
тно с общинската организация 
на бойците бяха разрешени ня 
кои въпроси на членове па тази

Про- на захващането на 
проблемите в конгресните доку
менти комунистите в Бабушниш 
ка община с право очакват Дс-

синтеза на всички становища.
приети на републиканските кон 

в . греси и да трасира широк път 
в по-нататъшното 
самоуправлението.

Защотсъ
наистина имат и за какво с об
щи сили да се борят

развитие натози
саМ. Петров

М. Б. М. Бакнч
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Отчет пред избирателите
'< У . “ .Л '■ 'Ч*

ГОДИНА НА ПЛОДОТВОРНА 

РАБОТА И УСПЕХИ
'КОМЕНТАР

Различни аршини
™™Еве™“А'го^м"Еел' 

ГОдаНАТ* ‘™ПЯЛО Д^Гс1л1Ж?й!ОТО ПРИ

От миналата година 3.300 собственици на къщи в Босилег- 
радска община плащат данък на тезие по-голяма . стойността на про

дукцията през 1968 година в сра 
внение с 1967. Промишлеността 
отбеляза увеличение 11,7%, коо 
перацията 4,7, а търговията це7 
ли 7 пъти повече (зарад извест
ното ликвидиране на 
през 1967 година). Национални
ят доход е по-голям с 13,1%, а 
заетостта с 3,6%.

Въпреки всичко остава пробле 
мът за кооперирането между ча 
стника и кооперацията, продъл 
жаване процесите на стабилиза
ция на предприятията и разгръ 
щане на още по-голяма акция 
за благоустройството.

Тези задачи чакат новия съ7 
став на общинската 
който от април ще поеме кор
милото на общината.

сгради, който възлиза 
от 50 па дори и до 200 нови динара, в зависимост от качеството 
и големината на постройките.

Решение за тоя вид данък е взела общинската скупщина 
Босилеград. Разбира се, проекторещението е било представено 
на разискване на събранията на избирателите, 
било е отхвърлено. Това обаче не е попречило то да се изгласу} 
на и узакони.

Тези дни избирателите от ди
митровградска община ще о.бсъ 
дят на свои събрания два важ 
ни общински документа — отче 
та за работата на общината през 
миналата-,, година и насоките за 
развитието през тази година. Си

ни, специално край града, пла
щат повече облагане за селско
стопанската работа.

С редица други документи е 
настоявано да се създадат рав
ни условия в стопанисването и 
да няма привилегии.

но като такова„7—юли“

Средствата от тоя вид дапък представляват изключителен 
приход на общината и се ползва без някой отделен правилник. 
В случая се касае за средства ,които надминават 60.000 нови ди
нара.гурно, документите няма да ми

нат без забележки, че това или 
онова е могло да се направи По- 
добре, но общо гледано,’ избира 
телите няма да бъдат недовол- 

от работата на ОС през го
дината.

Тоя данък най-много засяга селските притежаватели 
къщи. Те заплащат годишно сума от 480.000, а онези в Босиле
град 130.000 нови динара. Без оглед на нуждите на общината и

Благоустройството на

Резултатите са безспорни и 
тук. Построени са три общест
вени здания, около 30 апартаме 
нта, 113 частни къщи в града и 
33 в селата. За строенето на пъ- 

. тя от Смиловци до ' Брайковци 
във Висок са изразходвани над 
20 милиона от общинската каса 

- Устроени • п съвместни се-: при минимално участие на насе 
син на общинските камари, на кои , .лението В ТРУДОВИ акции. В рс- 
то\ "саразгледани:.-.:51 анализи, до, .ЗУЛТЗТ на ТОВа е Открита За ПЪ-
“оапански и,Фо0бР^Цтвени3апроблеми “РВИ ПЪТ ПрСЗ ВИДЛИЧ реЙС0М 
и са взимани съответни решения, ЛИНИЯ. За Пътя Суково—Трънско 
67 решения и над 100 други акто- 
ве, с които е уреждан жниотът в 
комуната, Д всичко това предва- 
.рйтелно' е било обсъждано на сь- 
бранията на избирателите, за да 
сс чуе думата на непосредствени
те носители на самоуправително- 
стта и възхода. В тези актове е 
съдържана политиката на ОС през 
годината, основана на много еле
менти, между които на първо мя
сто с социалният.

този данък е значителен.
Най-голямата грешка във връзка с тоя данък е тази, че е 

направена една неразбираема уравниловка и то в ущърб на сел
ските собственици на къщите. Именно мнозина селяни заплащат 
също толкова данък па къщи, колкото и онези в Босилеград. Но 
не е все едно дали някой има къща в Доганица, или в Босиле
град. Защото на оня собственик в Босилеград къщата му осигур
ява значителни печалби. Рядко е в някоя къща в града да ня
ма квартиранти. Собствениците дават помещения под наем и то 
пе за малки пари. Има случаи, че в една стаичка квартирулат по 
4 ученика и заплащат наем от 200 нови динара. По такъв начин 
някои собственици на къщи в Босилеград без много труд си оси
гуряват поминъка.

Според закона една трета от тези наеми принадлежат на общи 
пата. Обаче това нещо не се провежда. Почти не съществува соб 
ственик, който е зарегистрирал при общинската данъчна служба, 
че в своята къща има квартиранти. Ето защо е ясно, че селяни
те по отношение на тоя данък се намират в неравноправно по
ложение.

скупщина,ни
д т а

В отчета четем: Отборниците

IНе всички отборници са били 
на висотата на своята отговор-} 
ност и дълг. В отчета се споме
нава, че и имало значителни о.т 
съствувания от сесиите, без да 
са мотивирани причините за то7 
ва. В изказванията, които тези дни 
можеха да се чуят на разни съ
брания, бяха упрекнати мнозина 
отборници за бездействие и нео 
сведомяване на избирателите за 
работата на общинската 
щина. за отказ да се ангажират 
в общоселски акции и дори за 
отказ да внасят дължими обла
гания за благоустрояване. Мно
зина отборници рядко са пола?

Одоровци са вложени 30 милио
на стари динара. За строеж и 
поправка на мостове в Брайков
ци, Мъзгош и при Сливница са 
изразходвани към 4 милиона 
стари динара. Разширена е во
допроводната мрежа в града, 
към, крайниците, населени от
скоро, а предприятие „Услуга“ е

скуп- Покрай това съществуват и други моменти. Например в 
Босилеград само 300 собственици заплащат тоя вид данък. Оста
налите са освободени, защото са строели с позволение. Но и във 
всички села има съвремени постройки, обаче те не са освободе
ни от тези даждия само заради това, че предварително не са при
бавили от общината едно формално позволение за строене. А то - 

е така, защото на хората не са им били известни тези въз- 
можности. Значи, вината е в слабата осведоменост на селското на 
селение за всичко онова, което се решава в общината.

И още нещо, което не може да се отрече във връзка с тоя; 
данък. Преценяването качеството на къщите са провеждали лица

изпълнили

— С решение на ОС са на-
направило изследвания и за до:, 
веждане на нови количества во- гали усилия да се запознаят с

материалите, по които ще реша-

малСни таксите за паспортите, и 
е дадена възможност всеки гра
жданин без големи разноски да

ва
да. ват на сесията.

В предизборните дни това мо 
жс да бъде и един вид преду-| 
преждение към избирателите да 
обмислят добре, кого ще канди 
датират за новия състав на об
щинската скупщина, защото в 

тропровода и трафопоста. Забър- четиригодишния ход напред ще
са нужни дейни и способни от
борници.

Най-слаби са резултатите 
електрифицирането. Само 
Куса врана е успяло да се елек
трифицира за една година. Ра7 
йон Поганово е построил елек:

поима паспорт за пътуване .в чуж
бина.

— Дадени са данъчни облек
чения на частни занаятчии, кои 
то са вече стари или изтощени 
от труд.

село
наза които не може да се рече, че са тази задача 

най-обективен начин. Касае се за общинските бирници и завеж
дащи местните канцеларии, които са имали това задължение. Хо 
рата, не само в Извор, но и в други села все повече възразяват 
на присъствието на необективност при преценяване на сградите.

Въз основа на всичко това става ясно, че е необходимо об
щинската скупщина най-обстойно да преизпита взетото решение

В. В.

Повишени са облаганията дски район, въпреки някои ре- 
за хонорари и заплати на пенси зултати, още няма изгледи да 
онирани-лица, за да се. даде въз 
моЖност за работа на младите 
хора.

— Въведено е различно-.обла-

получи ток в скоро време. • за данъка върху къщите.М. Н. Н.
Стопанство

Нещо за залесяването в Босилеградскоч Миналата година е година на 
стабилизиране на общинската и- 

но-заможните райо жшомика. <С дванадесет на сто
гане за селските стопани от ко
муната, катр

V,

на залесяване защото не са си 
гурни дали техния труд ще бъде 
запазен.

Затова сега като най-главна за 
дача в Босилеградско е как да 
се запазят новите насаждения. 
Трябва да се активизират обще 
ствено-политическите организа
ции, да се засили наказването 
на вредителите, а за прехрана 
на стоката да се създават изку
ствени ливади.

Селяните считали залесяването 
като най-голямо зло. Затова с го 
реща вода посипвали младите 
дръвчета, унищожавали ги. СлеД 
това настъпила нова фаза, кога 
то хората видяли, че от залеся-, 
ването имат полза, защото виж

Малко са краищата в света, 
които преди 180—200 години са 
били толкова обраснали с гора, 
както тези в Южна Сърбия и 
Западна България. За това сви7 
детелствуват новосъздадените нц 
ви, ливади на местата на ня-

В Звонци и Стрелац

Курсове по здравна просвета
ШЦ:мо.1Т и самопомощ. В програмата 

са предвидени и теми по селска 
стопанство. Освен здравните и прц 
светните работници .лекции изна1 
сят и преподаватели, завършили з; 
семинара в Сичево, който е орга- Щ 

Републиканския отбор т1

дали, че на залесените места ра 
сте по-добра трева, и добитъка 
по-добре се отглежда. Третия 
период с днешния, когато хора' 
та виждат същинската полза от 
залесяването. Днес залесяването 
е прието като най-важна задача 
при подобрение на селското сто 
паиство и затова трябва да се 
запази и занапред. Годишно тук 
се дават на селяните от 250.001)

От ,

на ЧеОбщинска-,, «Ц съж_
рвения кръст в
ви една важна дейност, която бе} 

угасила още преди ,10 годи-, 
ни. Към края на миналата годи
на'в Звонци и Стрелъц започна
ха да работят курсове по здрав- 

просвещение на селската мла
‘Ш “^еГи”0 «■■■»— курса „с прдклю,

5? 3.он^и2« » Ч“ “
шаха лекции по здравно просее- <е това не се .изчерпва програ- 
шение Най-много часове бяха по мата «а Общинския отбор на 1ер 
светени на физическото и психи- веНия кръст и местните оргапиза- 
ческото възпитание, хигиената, ,ЦИи ,в тази община. В общинския 
хиги^ата ^а прехраната, епиде, , отбор изтъкват, че има нужда и щ
миите и борбата срещу заразни .възможности за .организиране на Шт
бол^сти възпитаниетов семейство курсове по бърза помо.ш във вси- 
то и брака както и по бърза по чки районни центрове в Лужии | то и орака, хнкто ^ ,̂смисъл .общинският от

бор .е -търсил мнението на местни 
те организации. Щом от терена

мнения

ше се

Стоян Евтимовнизирал
на Червения .кръст. Ако всичко » 
върви нормално -(както и досега),но

Димитровград

В скоро време 

— тъчене на 

кувертюри
300.000 дръвчета, 

тях 70 на сто са иглолистни. Те 
хниката на залесяване са научи

до

ш
Младежите участву-,ли всички, 

ват в залесяването чрез бригадщ
■Предприятие "Услуга" в Ди

митровград в' скоро време ще за 
почне с тъченето на известните 
по нашите краища черги „куве 
ртюри".

те ма гораиите. Старите хора ве 
същински майстори 

по залесяване. Хората си
за някогашното „Аначково

че ставатФАЕбСвСурдулица
под принудително

ръководене

Симеон Иванов от Буцалсво 
най-активен в залесяването

пристигнат предложения, 
и необходимите сведения, той щс 
организира курсове. Така -подго1- 
вена и организирана в рамките на 
своята дейност, общинската орга- когашнитс гори. Но също така
низация на Червения кръст запо
__ миналата година. От тогава

започна да укрепва общинската 
Засилената работа 
някои проблеми в 

организации. В общип- 
местните

спо-,
мят
борйе“ в Долна Любата, „Васе- 

борйе“ в Ярешник, „Симеви 
борйе” в Буцалевб, Сега в Во- 
силсградско във всяко село има, 
ентусиазирани хора, които отгле

Тъкачният стан отдавна е при 
стигнал от град Троян и тези 
дни се очаква да започне мон
тирането му в бившия ресторант 
на „Балкан" при гарата.

Нужните кадри вече са нали
це. Предприятието е приело те 
кстилен техник, а три работни- 

понастоящем се обучават в 
което ще бъдат 

пет дни в Троян.
„Услуга", че

по
малко са краища, които така бъ 
рзо останали без гори. За едно 
столетие, някогашните гъсти го 

изчезнали, а по голите бд

чна
От 1967 година фабриката^за организация.

■вече изтъкна 
местните
ския отбор казват, че 
организации на Червения кръст 
във Велико Бонинци и Цървена 
ябука работят по-активно от орга 
низациите на Социалистическия

ри са
ири землището разнасят ручеи, 
Ерозията захванала целия край 
в долината на река Ддаговищщ 
ца. По този начин нивите ста-1 
вали все по-малки, водата ги от

ждат нови гори.
Хората не трябва да се убеж 

дават да засаждат, а трябва да

авто-електросъоръжения
_ ФАЕОС постояио ра-

като и 
загубите от 
положение

то и по-нататък се влошава, те
зи дий, бе предвожено на Общи 

скупщина в Сурдулица, 
сложи под

дулица 
боти със загуба. Тъй 
след санирането на 
660 000 пови динара

чки
Драгоман, след 
на практикасе учат как да запазват новите 

гори. Акацаиевитс гори в Рика7 
Млекомиици г(

.Съобщиха ни 
отначало тези черги ще се тъчат 
само по поръчка, а после щс сс

за па-

внасяла.
Единствената 

процес да се спре бе залесява
нето. То произлезма като пай-вц 
жна задача и единствена надеж 
да на хората, които искаха тук, 
да останат.

Залесяването, което 
ло преди седем десетилетия има 
няколко периода. Някога залес
яването ставала само за

Бистър,надежда този чево,
Райчиловци вече са под удара 
на стоката. В някои места през 
нощта сс пуска стока в забранц 
ните места, хората секат акаци
евите дръвчета за листници. За 
това и онези, които не правят 
това след това трудно излизат

нската СЪЮЗ. '
На края трябва да 

че голямата помош в активизира 
нето на общинската организации 
с оказал и Републиканския отбор 
на Червения кръст. Той организи 
рал семинари и курсове и отпус
нал 3000 динара помощ.

предприетието да се 
принудително ръководене.

На 8 т.м. общинската скупщи
на след като бе запозната с ана 

на съвета 
по фи- 

изглз 
сложи 

М. Вел.

изтъкнем, към производствомине 
зара.

С машината 
повече модели.

могат да се тъчат
лиза и заключенията 
по стопанство м съвета 
нанси на ОС, отборниците 
суваха фабриката да се 
под опекунство.

започпа-

М. Н. н.
пари.М. Б.
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ПОМОЩ ИСКАТ, НО ТРУДНО Я ВРЪЩАТ...
на шофьора на предприятието 

Хората от предприятието изу 
глежда бързо забравили 
щта, която бяха получили 
дограждане на новите канцела
рии на предприятието. Тогава 
помагаха всички хора от селото 
и дори и най-малките — учени 
ците. Когато пренасяха тухли тс 
не поставяха въпроса

Другарю редактор,
Години наред основното учи

лище „Моша Пияде" в село Жд 
лгоша работеше в старото учи
лище, което щеше да рухне пре 
ди да го напуснат децата. Най- 
сетие се видя, че трябва да с<? 
решава въпроса 
помещения. При това 
бяха разделени 
едни бяха за втория стаж на До 
ма на културата, а други против 
това. Най-сетне победиха ония, 
които бяха за Дома на култура 
та. По такъв начин училището 
получи целия втори етаж.'

По случай преминаването в но 
вите помещения беше насрочено 
тържество. Дойдоха и гости от 
Димитровград. И тъкмо 
дойде до една случка с предпрц 
ятието, която е повод за това

ломо-
при

с училищните 
селяните 

на две групи: , за кого
• работят — защото предприятие 
то считаха като свое. Надяваха 
се, че когато имат в селото та
кова предприятие все някой път 
и те ще им помогнат, нещо.

Но его сега училището не по 
лучи дори и две пейки за да се 
днат гостите от Димитровград:

Огранизаторите на тържество
то решиха въпроса. Но сега се 
поставя въпроса за обществено 
то съзнание на хората, които 
ръководят с предприятието, те 
изглежда, че са научили само да 
взимат но не и да дават.

Да оставим пейките на страна. 
Но какво ще каже колектива на 
това социалистическо предприя- 

„Нска ра* тие ако колективът на училище 
ботниците се договорят за това. то поиска помощ — да им се на 
„Не зная какъв им беше догово правят чинове?! 
ра, обаче търсените пейки уче
ниците не получиха от предпри 
ятието. За това решение бяха 
осведомени учениците от страна

•I

* *
тогава

писмо.
Когато се подготвяше тържео 

твото организаторите се отнесо
ха към директора на „Братство” 
да им даде няколко пейки за го 
стите. Обаче директора.на пред 
приятието отговори:

Черквата в село Извор

ИЗВОРСКИ ПРОБЛЕМИ
на

кива такси, които ползват про
сторните пасища в Рудина ос-

защото

Неотдавна хората от село Из
вор, Босилеградско поканиха пре 
дседателя на общинската скуп
щина и секретаря на Общин
ския комитет на СКС да им по
могнат в решаването на някои 
належащи проблеми. По този по 
вод се устрои масово събрание, 
което допринесе множество вън 
роси да се разсветлят, а за някои 
се взеха и конкретни мерки.

Това малко босилеградско 
ло наистина има бройни трудно 
сти, но те са главно последица 
на големи субективни моменти 
и противоречия, съществуващи 
между хората, преди всичко, ка 
сае се за бездействието на об-

органн

ми причини, между хората също 
ствува нетърпимост, явяваща се 
в отделни случаи в особено оо/ 
тра форма. Разбира се, такава 
атмосфера се създава и при ре
шаването по въпроси, които са 
от голямо значение за селото.

И в ръководството на органи
зацията на ССРН се явяват не
доразумения и нетърпимост. Сти 
га се дори до там, че хората не 
говорят по между си, а стават 
и караници. Ясно е, че при та
кова положение, възможностите 
за градивна работа са ограниче-

Нада Димитрова
гимназия „Й. Б. Тито" 

ДИМИТРОВГРАДтават също недоволни, 
нито един динар от таксите, кои 
то дават на кооперацията не пс) 
лзва за предназначената цел.

Селскостопанското Ще се подобрят
телефонните съобщения

осигурява- 
Етоне и тук огорчава хората, 

какво каза една стара жена;. — 
Разболе се моя старец, но няма 
хме пари за лекуване. Не раз? 
бирам защо тогава ние двамата 
заплащам 150 нови динара за тц

За разширяване на мрежата в 
града и поставянето й под зем
ята, както и за осигуряване нц 
каналите за автоматично свърз
ване с другите градове ще се 
изразходват към 150 милиона; 
стари динара.

Автоматичната връзка трябва 
да бъде осигурена и със села 
та от районите на комуната, но 
това трябва да финансира сама
та община. За един канал на ли 
нията Димитровград—Смиловци 
— Каменица ще са необходими 
към 7 милиона стари динара, а 
за връзка с Поганово към 5 ми 
лиона.

Неотдавна Димитровград по
лучи автоматична централа за 
вътрешно обслужване. Подобря? 
ването на телефоните съобще
ния обаче ще продължи и в сле 
дващите години.

Узнаваме, че пощата ще фи
нансира разширяването и модер 
низирането на мрежата в града; 
така че в 1972/73 година мощ? 
ността на централата да бъде 
над юо телефона.

Преди това обаче, през 1969 
година, Димитровград ще се свъ 
рже със страната с 12 канала за 
автоматична връзка, а в 1972 ще1 
бъдат пуснати в .работа още 12 
такива канала.

сс-

ва осигуряване.
И изкупуването на добитъка 

е наболял въпрос. И онова, кое
то се изкупува става посред-» 
ством приятелски връзки. Един

ни.
Колко много е вредно това, по 

казва и случая със старата учи
лищна сграда, която селото пол 
зва за различни цели. Обаче тя 
сега е пред рухване. Сигурно е, 
че ако хората са били сплотени 
и решили да въведат местно

ществено-политическите 
зации в селото. В това отноше
ние -изпъква местната общност, 
която миналата година не е въ
веждала и ползвала местно са
мооблагане. Не по-голяма акти- самооблагане, тя не би била в,

сегашното състояние. От нея о- 
баче сега всички са дигнали ръ 
це. Напоследък, такова отноше-

селянин се оплака, че когато по 
питал за изкупните цени на до
битъка отговорните в коопера
цията му казали, че „цените о- 
пределят според хората“!

Не е нужно да изтъкваме, че 
трябва поне такива опущения 
да се отстраняват.

вност е показала подружницата 
на ССРН, и др.

Поради повечето неразбирае-
ние има и земеделската коопера 
ция от Босилеград, която един 
дял от тази сграда ползва за ма 
газин. Макар, че на никого не 
плаща наем, кооперацията 
иска да я доведе в ред. Може 
би е по-добре общината да я 
отстъпи на местната общност в 
селото, за да се знае най-после 
чия собственост е.

В. В. м. н. н.

ИНТЕРЕСНО Горнинци-село на хлебопекарине

Какво се 

чака сега?
Горчинци. Село, както и всяко 

друго в Лужница. А Лужница е*. 
печалбарски край. Всяка година 
около 5 000 занаятчии, предим
но зидари, се пръсват по Сър
бия, за да изкарат пари да пре 
хранят семействата си до след
ващия сезон. Така се налага да 
бъде. Лужница не предлага не
обходимите за живот условия» 

Мнозина си намерили препи
тание на друго място и там пре 
несли и семействата си. Но пе- 
чалбарите никога не забравят 
родния си край.

Посещават го отвреме-навре-

по Сърбия.всеки горчинчанин (и от ония, 
които са се изселили, и от ония,
които още са там) всеки дваде град и Търстеник. 
сети е хлебопекар. Всички хле- Сръчните им ръце правят ху 
бопекари в Бабушница са от Го бав хляб за хората, 
рчинци. Хлебопекари от Горчин

ци работят навред 
Най-много са настанени в Бел

не по-малко трудности създа
ва и пътя, който свързва село
то с Босилеград. Той е в край
но лошо състояние, поради то
ва, че хората не излезли да 

Има възможност

М. Б.На една от последните сесии па 
общинската скупщина в Босиле
град е решено всички стопански и 
трудови организации в комуната, 
освен общинския комитет па СК 
и СЮМ и общинския отбор на 
ССРН, до 7 януари тази година 
да приемат стажанти. Тоя срок вс 
че измина, а само 5 организации 
са изпълнили решението.

Останалите си правят оглушки.
Какво се чака? Нали е взето ре 

щение, с което шега няма? Дали 
се чака общината отново да се на 
меси, като в името на организа
циите, които не зачитат словото 
на закона и общинските решения, 
обнародва конкурси за стажанти? 
Може би сс чака и на някоя дру 
га възможността, стажанти да сс 
не приемат. Такава възможност 
обаче, за съжаление, не същсству

го поправят, 
той да се оспособи за съобще
ния, но при положение, ако се 
активизира местната общност. В 
такъв случа*й и общината ще 
подпомогне акцията, като с бул 
дозер на повече места да се ра7 
зшири пътят.

Но не е само това. Поради съ 
щите причини изворчани изпус
кат възможността да получат е 
електрически ток.

Наша фотовитрина

ме.
Домъчнее им за родния край, 

за близки и 
отново си

познати. А поедо 
заминават. И така: 

отиват, идват, преселват 
други места, и ‘отново 
щат в родния край.

Но Горчинци 
свое.

Оправдани оплаквания
Населението от Извор измъч

ват и други въпроси, които са 
общи и за други селища в ко
муната. Оттук и реагиранията 
са оправдани. Очебиеща непос
ледователност съществува 
решаването на имуществено-пра 
вните отношения. Например на 
някои стопани е национализи
ран имот, а на други не. В те
зи и в други подобни случаи об 
щинската имуществена служба, 
е правила остри грешки. На мо 
менти дори не е зачитала за? 
конопредписанията ,и решенията 
на общинската скупщина.

Не по-малко недоволство наср 
лението изказва и на общинс
кия служещ, който е пописвад 
къщите и определял данъка въ 
рху тях. Защото това лице твър 
де необективно е изпълнило та 
зи задача. Хората търсят про/ 
фесионално подготвено лице, и- 
ли комисия, 
грешките.

Както и в много други села, ц 
в Извор, 
на добитък 
ство. Примерно хората от маха? 
ла „Мутавджиинци“ плащат та/

се по 
се връ-ва.

Не с нужно да коментираме, че 
подобно нарушаване на закоиопред 
писанията, общинските решения и 
Насоките напоследък става особе
но вредително. Не трябва да се 
забрави, че при клона на Завода 
за заемане на работата ръка в Бо 
силеград ежедневно се евиденти- 
рат млади незаети специалисти и 
то при положение когато квали
фикационната структура на заети
те в комуната е крайно незадовол 
яваща.

Играта със стажантите може да 
се поясни само с две неща: съ
ществува един страх от 
специалисти, които след 
време могат да заемат 
на неквалифицираните и

си има нещо 
което го отличава от дру 

гите села в Лужница. И други
те села имат по около 250 къщи 
и по 800 избиратели, 
има и Горчинци. Но 
от тях не е така характерно ка 

Горчинци. Установено е, ч^

при
колкото

нито едно
кто

......................................... п и I и и н п м |ц и м
3младите 

кратко 
постовете 

друго,
ако те се приемат ще сс намалят 
личните доходи, защото в 
ното положение 
дова организация няма добри фи 
нансови възможности.

Интересно е ,че между тези, ко 
нто отсрочват приемането на ста
жанти се намира и общинския съд 
— институция, която е най-отгово 
рна да спазва законопрсдписания- 
та. Обаче, когато се касае за на
маляване на личните доходи вина

=
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ФОРМА

=
сегаш

ните една тру-
На снимката 

Димитровград. Днес 
гат да се намерят към 1500 
те. Ясно е. че от 
по-голяма: тук можеха 
в света и у нас, накратко 
гражданите кои събития

е витрината на ТАНЮГ-овите фото-новини в 
тя е празна, защото вече една година не мо- 

динара за абониране на фото-новини- 
това и подобни „спестявания“ загубата е много 

да се видят всички по-интересни събития 
с документални снимки да се запознаят 
са били най-актуални през седмицата.

център да възобнови або
намента за ТАНЮГ-овите новини и на гражданите даде възмож
ност за още по- добро осведомяване. ст. Н.

I
Шш

която да изправи 3ги сс изнамират начини въпросите 
да се разтакат.

За разлика от другите служба
та за вътрешните работи 
е приела осем стажанти, 
приеме още.______________

==
=§ 3таксите за напасване 

създават недовол-доссга 
а «цс

В. В.
Би трябвало културно-забавният3= =I =
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Учениците „и производството Младите и предстоящите избори
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СПОРЕД ЗАКОЙА ЗА СРЕЛНИтр уимпи...»ЗИИТЕ — ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ С/Гдлъжни пТп7р™НА1 
трудодни В ПРОИЗВОДСТВОТО, ОТТОСНО СТОПАНСКИТЕ ОР 
ГАНИЗАЦИИ. КАК ГЛЕДАТ НА ТОВА зАЛЪлжние 
ЦИЦИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМнЙиЯ БР тема'
НА КОЯТО РАЗГОВАРЯХМЕ С НЯКОЛКО ДУШИ ЗАШОТО гтрД'
ЗИМНАТА ВАКАНЦИЯ ВСИЧКИ УЧЕНШИ пп трмТРУДОДИИ В РАЗЛИЧНИТЕ ДШМИТРоЖдСкТ? ПРВДПРИ.

По застъпеност в самоуправи- 
телните органи на комуната 
другите органи димитровградска 
та младеж дели участта на пове 
чето младежки организации 
републиката — младите все още 
не са заели нужното място спо
ред числеността си. Впрочем то
ва потвърждава и факта, че 
1.600 младежи и девойки в Ди- 
митровградско имат в общинска 
та скупщина само двама прел

ята на избирателите, при изтък- 
и ването на кандидатите, обективно 

и принципиално да разискват за 
качествата на един или друг кан- 

в дидат. Освен това, младите от Ди 
митровградско в кандидационната 
конференция трябва да делеги
рат 14 души от общо стоте, кое
то свидетелствува за правилното 
становище на ССРН по отноше-

Направи ми особено впечатле 
ние, че между работниците съ
ществува искрено другарство и 
взаимопомощ. Ако някому зат- 
рябва такава помо,и всички му/ 
сс притичват.

От друга страна запознахме 
се с проблемите на пазар, плас 
мент, модернизация на цехове
те ,или с други думи казано — о 
всичко онова, което вълнува ра 
ботииците.
Аз също споделям мнението на 

моите съученици, чс производ
ствения труд е полезен и че с 
него ни се разкриват по-широки 
кръгозори".

Да напомними това, чс ссичкц 
участвуващи в тоя разговор из

пие на включване на младите.
Все пак, досегашната практика

ставители, и то единият според показва, 
годините си вече е напуснал мла

че в много села и 
другаде, мнозина избиратели и 
обществени де»йци нямат пълно 

мла- доверие у младите, па се страху 
дежите сериозно се подготвят ват и да им го гласуват. Тоя път
за предстоящите избори. Те не не на думи, а с дела младите
искат вече само да кичат избор трябва да докажат, че са способ
ните места, както пластично се ни дейно да се включат, и не са-
изказа председателят на ОК на мо включат, но и допринасят за.
младежта — др. Иван Денчев, и градивно и целесъобразно реша- 
дй изпълняват „техническите" за ване на наболелите въпроси, 
дължения, а желаят активно да Има основание, че тоя път ня- 
се включат в работата на само- ма да се остане на принципни ста 
управителните органи и да спе- новища т.е. на становища по на

чало, а че на младите ще се до
верят сериозни и отговорни зада 
чи. По-точно не някой от страна 
да им ги довери, а те самите чре:/ 
акции и конкретни мероприятия 

съвместно с останалите да покажат, че ги заслужават. На 
органи сърчение в това отношение са таз 

годишните правила за изборите п 
не.трябва да се допусне младе
жите и девойките за тези избо
ри не покажат, че не са само до
бри селскостопански и промишлз 
ни производители, но и способни 
самоуправители.

дежките редове.
Ето защо, понастоящем

тъкнаха, че в пито едно пред
приятие нс са ги запознали със

работата

челят нужното доверие.
В тази насока особено широ

ка подкрепа младите намират » 
правилата за провеждане на из 
борите, които Социалистическия 
съюз,
обществено-политически 
зации е изготвил за предстоящи 
те избори. С тях се дава широк 
радиус на действие и само от мла 
дите зависи дали ще съумеят да 
използват тези възможности. Как 
то се изказа председателят — мла 
дите трябва да се наложат с из- 

Ст. Н. вънредната си дейност на събран;/

самоуправлението т.е. 
на едно или друго самоуправи-;

орган. Споредтелно тяло или 
нас, освен с производство, би тр
ябвало учениците 
паят и него, защото са нераз
ривно свързани и по това произ 
водство у нас се отличава от пр0 
изводствата в другите страни.

да се запоз-

Симка Владова Сретен Ангелов
Ст. Н.

СИМКА ВЛАДОВА, ученичка от
IV клас: „Всяка година ние „от
работваме“ тези „задължител
ни“ трудодни. Тази година аз 
работих в лабораторията на гу- 
марата. И ’ трябва да кажа, че 
приемът от страна на работни
ците е твърде сърдечен. Всички 
се стремят да ни дадат нужните 
пояснения, стига да се интересу 
ваме. Тук в лабораторията ние 
направихме и някои опити. Оти 
дох си със силни спомени и съз 
нанйето, че съм научила 
тези три дена — много повече. 
Преди всичко, в лабораторията 
можахме да видим целия процес 
на производството.

ват „За тия пари — доста е";
Производственият труд на 

ченицкте, както го разбирам аз 
не само че е полезен, но и твър 
де поучителен. Нека видим как, 
другите живеят, за да сравним 
нашия живот с техния”.
ПЕРКА ДАВИДКОВА, ученичка 

от III клас:
„Аз също работих в комбинат 

„Димитровград". За три дена на 
пълно се запознахме с производ 
ството, всеки работник знае ка 
кво работи. Харесва ми органи 
зацията. Започнахме се и с ме
сечните им принадлежности — 
няма работник, който да полу
чава по-малко от 52 хиляди ста

У- От годишната конференция на „Асен Балкански“

Ангожирането т всички - условие за по-добра работа
Кй 11<2Неотдавна в малкия салон на 

културно-забавния център в Ди
митровград футболният отбор 
„Асен Балкански“ проведе годиш 
по отчетно-изборно събрание. Ос 
вен членовете и ръководството на

ш
1§Н т■'ю I11за

-V ша
клуба на събранието присъству- 
ваха и Димитър Манов, предсс- 

на ОС и Георги Алексоз,
1;:1 ;

•::'Яшмшш Vдател
секретар на ОК на СКС в Дими- «У г Чщ л >1 Штровград.

Отчет за досегашната . дейност 
изнесе председателят на клуба - 
Кирил Ранчсв. Той 

на, чс засега футболният отбор 
„Асен Балкански“ е единственият

'■А1
4^ М г •!

изтък-
II

§ ■

клуб на едноименното дружество 
ко(лто работи. Останалите клубо-

_ баскетболният волейболни- > зическага култура, културно ра
внище на футболистите, активп-

От конференцията
Накрая бе избрано ново ръ

ководство.отборът по ръчна топка, без- 
действуват. От друга страна, и тоя 
отбор провежда годишно събра- ве на дружеството 

слсд две години, което свиде ■

зирансто и на останалите клубо
Б. Марков

На спортни темилис
тслствува за известно пасивизира- 

иякои членове в ръ&овод- 
спортисти и спортни дей- Догрождане на спортния център, но как?не наПерка ДавидковаНикола Николов ството,

ци.в ри динара, поне в картопажата, 
къдсто аз работих. Струва ми 

толкова пари аз пс бих

ще. С тези средства и договора, кой
то съществува между 
гъредприятие „Градня” 
дружество, действително може Да се 
реши тоя та<ка належащ и твърде ва
жен въпрос за развитието на спорта 
изобщо.

П-ри това не трябва да отминем и 
факта, който бе посочен на същото 
събрание, че съществуват реачпни въз 
можности да се създадат доброволни 
бригади от ученици, студенти и спор
тисти. които също биха се включили 
с доброволния си труд в построяване 
то на спортния център.

Ясно е обаче едно: ако искаме най- 
сетне цялостно да решим тоя въпрос, 
а име това искаме вече няколко годи 
ни, тогава ентусиазмът на неколцина 
не е достатъчен. Налага 
на заинтересованите да 
•н на първо място обхване стопански
те н обществените дейци, защото раз 
питието на физическата култура тря
бва да бъде задача за всички. А тя 
ще може правилно да се развива са- 

създадат н нормални усло-

Догражда.нето ма ецортнмя център 
в Димитровград ,е отдавнашен мроб- 
лем, за чис+о решава-не едва през по 
следните две-три. години бяха пред
приети сериозни мерки. След дрена
жа на футболното игрище беше ло

на и еквах а

Според мен, прекарването 
стопанските организации

работа. Главно, защото кон 
кретно се запознаваме как се сь 

блага. И у- 
труда на

Относителните неуспехи — пето 
място в междузоновата група съ

строителното 
11 спортнотое поле се, че за 

се съгласила да работя. И ако 
бях ръководител веднага щях да 

машините, които поете/

пеем не е неуспех — се дължи на 
песистемиа работа, финансови прц 
блеми, подменяваие на. генера
циите па футболистите, нещастно 
изгубените точки. При .това,

превозът ма играчите се оси-

зна
стапона и ограда, която 
правилата в междузоновата група, а 
която ос състезава А. Балкански“. 
Въпросът с допраждането на спорт
ния център всс още обоче ле е цяло
стно решон. Първо, защото нсдости- 
гат нужните финансови средства, а 

„ второ, че няма ясни концепции как
гурява в последния час и то е Х|рЯбва да сс. утрои.

_„.,л„пгти м тпгтпяпянмя Мненията по ограждалото на споргмного трудности И насгоявания. )|||я “пн1ъ1р също <.а разделени. Спо-
мгпешеният финансов проблем е ред .едни — би трябвало поотделно

1 я „ и ... да сЬ' оградят и футболното игрище
причина, че „А. Балкански не ус и о^&налитс терени. Те «мат и свои

се класира В Нишката 30- доводи: ограждането г-н а футболното иг
и, класпре ,рцще с атлетачаска писта ще доприне

се. предл вуичко. за цялостно изплаща
но’ На входни билети, запазване на трре 

Клубът откри заведение И ТОМ- „а от „е,нужти повреди - неконтро-

бола, за да спечели известни сре б“т™И11Тп.рНИС0дру’гиВ думи:. ще се ви 
ученик дства, тъй като липсват основни -Д-

ПСКВИЗИТИ — фанелки, обуща И ||Н тре.„нро-нкл . на футболистите. 
Освен това. понастоящем, ще • ,, Дру^>"'

оградата да бъдат об 
всички терени, като при го- 

използват и природните препн- 
етннн — реката и вадата.

тп състезания И ТО застъпват това мнение казват, чс 
““ и ||0 трябиа да сс правят поотделим

бункери” с оградите, а от друга 
гоя начин 41 ограждането

подменя
яино се развалят. В моята рабо 
та имаше монотония, но аз цс/

здават материалните 
чим да уважаваме 

. другите;“ -.
СРЕТЕН АНГЕЛОВ, ученик о)! 

Г1 клас;
„Аз работих във, „Фабрад“ на 

а по-късно

че-
ня труда.

Доколкото става дума 
производствения труд на учени
ците е полезен за 
тук съм категорична: 
полезен. Не само,’ че сс запоз
наваме с работата на едно илц 
друго предприятие, 
що се учим да уважаваме 
и да .го ценим“.

НИКОЛА НИКОЛОВ,

стодалц

самите тях.
хидравлична преса, 
и на опаковане. Направи ми впе 
чатление'; че в това предприя7 
тие'вбекй работник е способен 
да работи на всяко работно мД 
сто. А струва ми се, че това с 
погрешно. Би трябвало да сс въ 

начин на произ
водство, а нс постоянно да с<» от ^о*^дствсните дпи прека- Пр.
правят, някакви размествания » в кожара „Братство"^ По-го трябват средства за регистриране,

1 чно работех на гладене, стрига
не и сушене на кожи. Хареса 
ми, че ни 
обиколим 
се запознаем
а работниците даваха пояснения 
за всичко, което ни интересува
ше. Според мен най-трудно с на 
ония работници, които работят» 
в мокрия цех.

повече от
се кръгът 

се разшири.
Пя да

но и ние съ- 
труда

ла.

мо ако сс 
вия за работа — дограждане на спор^ 
тн-ип център, възобновяване дейнос
тта на останалите спортни клубове и’ 

набавката на нужнн-веде верижния
дружеството и 
те реквизити.

Изтъкването па спортния целтър 
преден план н дограждането му. - 
то бе потвърдено и. па събранието.

обстоятелството,., че тат- 
състезание ще за 

в тоя по

па
цялостно т.е. с 
хпапатиМайсторът, с който 

беше твърде любезен. Отнасяше 
сс към мен с нужното уважение

играчите, медицински прегле па сема Ония. КОИ- се дължи от 
годишното проретно
;;Гд° 1в1 Мтохвич1ки“ подго-

~ рЪе«2ЙЪи."
А да

дял и ла се подготм. зя едно 
солидно .стартува,,е К.ъм »з>Рха;

Няма въпросе спортнГя «ентър «

ди, организациябеше разрешено дц
и доверие;

Хареса мй още, че всички ра 
««оправно получават заплати 
■'«О„хидди стари динара.
Друга страна, струва ми сс, чс

че не 
макар че

ДР-всички цехове, за да 
изцяло с работата»

стрино, но 
ще бъде по-еппшго.

Ние няма да навлизаме кое от те* 
е ло-правнлно. Факт

В разискванията стана дума и 
за дограждане на спортния цен
тър, тренировките, работата на 
ръководството, участието на сто 

подобряване па фи

дамненияви две
I, обаче, че епортното дружество ра 
полага с 30 хиляди динара, кпкто бе 
казино ни нсотдаинаишото годишно 
снбранпс. н че средствата могат да 
бъдат още по-големи ако се продаде 

площ нп старото игри-

нняНо ОТ

Ч01И1ЯТ
ограждането му,именно това е причинина. Ст. н.

се пошетроонати. произвежда повече, 
има. възможност. Чувах да ка)“

панството в
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Гимназистите и зрелостния изпитВаса Пелагич70 години от смъртта на

»Паспорт« за бъдещето, илиБорец за правда и за свобода ■ • •
друга област, означава същевре 
менно и избиране на посока в 
бъдещето и дали по-късно ди
пломата действително ще послу 
жи като „паспорт" за него. Или 
може би това е изходът от 
назията, а жизнения път ще 
бъде избран по-късно.

Общо впечатление е, че тази 
генерация зрелостници с избора 
на темата са се определили и за 
жизнения си път, но един не
малък брой се изказват, че 
лучаването на дипломата не зна 
чи и записване на факултет. О- 
собено днес, когато критериите 
са доста строги, а условията за 
следване трудни.

И все пак, пред нас стоят гру 
па бъдещи лекари, инженери, 
учители и пр., които до зрелос 
тните изпити си остават гимна
зисти.

13 природо-математичсската 
положението е но-другоя

година едно поколе
ние гимназисти ще държи зре- 

изпит. За начина, по кой 
то ще държат отдавна същест 

мнения, но за 
всичко

Й тази1860 след тежко боледуване, ко- 
прекарал зарад тежкия си 

и мизерен живот.
Службувал в Бръчко. 

млад учител и пръв поставил ис 
кане за реформа на тогавашни
те училища, въпреки преследва 

турските власти. А ко
гато видял, чс не може да про
дължи борбата той заминал за 
Русия за да продължи образо- 

Там се запознал с 
Чсрнишевски, Добролюбов и Пи 
сарев. След това 
Сърбия.
на сръбското правителство да на 
прави реформа в учебното дело.

В борбата си против робство
то и тиранията Пелагич сс бо
рил и като журналист. Оставил 
е много написани трудове, кои-; 
то го нареждат между първите, 
борци за работнически права в 
нашето работническо движение. 
По-известни негови трудове са 
„Историята на Боснснско-хсрцс- 
говинското въстание", „Социали
зъм или основно преобразование 
на обществото", „Науката и тру 
довия народ", „Колко ни стру
ва бога и господаря", и др.

В деня на 70-годишнината от 
смъртта на Пелагич, пашата об 
ществсиост, която днес с изпъл 
пила много начинания на този 
реформатор отдава заслужспата 
почит и се гордее с името и де
лата му. Вечният бунтовник и ре 
форматор ще бъде и в бъдещо 
пример на подрастващите поко 
ления.

Името на Васа Пелагич вина 
ги събужда у нас чувство на гор 

това чувство осо* 
бено е актуално днес, защото 
Васа Пелагич като борец за пра 
пда и свобода със своите идеи 
и днес е актуален и може да слу 

пример и подражание. Тц 
ва е борец, предвестник на мо
дерното революционно движение 
у нас, учител, професор, журна-) 

— един от най-рсволюцио 
ините . борци за социализъм.

На 6 февруари \т.г. се навър
шиха 70 години откакто в затво 
ра в Пожаревац 1899 умря този 
непреклонни борец. С това ре
жимът на Оренович се освобо
ди от един заклет враг който и 
от затвора имаше влияние сред

група
че. Главно защото тази паралел 
ка, за разлика от другите, е ед 
на от най-добрите по успех — на 
полугодието е заела второ място. 
От тук и по-голямо разиообра7 

за химия са се определили 
за биолигия.

сто лостсн
дост и сили. Като

вуват различни 
тазгодишното поколение 
е известно: ще 
по старому т.е. ще 
определена тема/ по отделен пре

гим
държат изпит 

защитават зие:
ю души, толкова 
трима за математика, петима за 
физика, трима за география и 
двама за геометрия.

Бие в очи, чс 
„най-популярни" са биология и 
химия, два предмета, 
пулярност до голяма степен се 
основава и върху иагледност в 
обучението и още други елемен

нията нажи за
дмет.

В димитровградската 
зия вече темите са разпределе
ни и учениците са 
най-много ги привлича, или по
точно къде разчитат на успех. 
Тъй като съществуват две пара 
лелки е вече определени насоки 
— обществено-езикова и приро- 

ни остава

гимна-
ванието си. в тази група по-лист казали кое

сс връща в 
Той дал предложение чиято по-

до-математическа, то
единствено да забележим в 

отделните групи, за кой пред
мет, коя област учениците най- 
много се определят.

В обществено-езиковата група 
най-много 
ти са се определили за история 
— 12 души, за майчин език — 
пет, толкова и за сърбохърват
ски език, четирима за социоло-1 
гия и 1 за френски език. Тъй 
като тази паралелка по успех е 
(в края на полугодието 6 души 
имат по три и повече слаби бс-< 
лежки) между една от по-слаби 
те, то безспорно има и такива 
които само „формално"

ти.
Па все пак, при наличие па 

такова разнообразие, просто 
се натрапва да запитаме дали оп 
рсделянсто за една или друса 
тема, избирането на една или

ше ни
населението.

Той завърши своя живот мс- 
пожаревачкиижду етаните на 

затвор .Неговите приятели и по 
дражаватели приеха с тъга вест. 

смъртта на човека, „кой-
зрслостници-кандида

Броят на малките читатели растета за
то е опасен за всеки режим”. Уга 
сна живота па човек, на когото 
книгите в Сърбия се опожаря
ваха, а в Турция бе осъден на 
10 години., затвор, в Австроунга- 
рия бе осъден на бесилка, а » 
Черна гора да се изгони за „2-1 
часа".

През живота си Васо Пелагич 
не остана дължен на тиранията, 
незнанието. Въпреки това, че 
бил някогашен архимандрит той

1 БРОЯ № КНИГИТЕ СЯ ОСТАВА СЪЩИЯ
но говорим по въпроса за дет- , 
ските книги в библиотеката? Ли 
псата на прочитна художествена 
детска литература има много по 
тежки последствия в оформява 
нето на детето. Всички знаем, 
че детето е най-податливо на 
тази възраст ,че най-много въз 
приема от прочетеното и се ст
реми да подражава на героите 
от книгите. При наличие на та
кава беднотия откъм художест
вени произведения за деца съв 
сем не трябва да ни учудва за
що своя апетит детето засища 
е евтините булевардни, ковбой.

• ски и криминални „романчета“, 
които могат да се купят само 
за един динар, та дори и по-ев
тино.

Ясно е, че набавката на стоти 
на или двеста детски книги ня
ма да решат проблема. Налага 
се върху тоя проблем да се спрем 
по-обстсРйно, да изнамерим сред 
ства и няколкократно увеличим 
броя на художествените детски 
произведения. Дори да поразми 
слим и за една отдавнашна ини 
циатива — не е ли краен срок 
да открием в състава на библи
отеката детско 
учениците-деца биха 
прочетат свои детски вестниче- 
та, списания и книжки.

Повод за статията е един тре/ 
вожен факт в димитровградска
та библиотека: от общо 1.568 

библиотеката презчленове на 
1968 година — 451 са ученици от 
основното училище,
14-годишна възраст, 
една трета от членовете. Това е 
добре. Не е обаче добре сведени) 
ето, че библиотеката в края на 
годината, а и понастоящем, раз 
полага с едва над 300 книги за 
деца. И още нещо: броят на про 
четените книги ежегодишно се 

1966 година са

са се
определили.

От друга страна — „популяр- 
предмет

деца под 
или близоността” за определен 

се дължи и на това: каква лите 
ратура може да се намери за да 
дена тема. Учениците рядко се 
решават да вземат тема по оня 
предмет, за който не съществу
ва нужната допълнителна лите-

станал пръв атеист. Още като 
13-годишно момче той напуснал 
родния си край. В Белград (1851) 
той учил и работил като чирак. 
А когато завършил два класа той 
продължил школуването си през Б. Ник. ратура. увеличава 

прочетени 658 детски книги, 1967 
— 750, а миналата дори 950 дет 
ски книги,докато детският кни
жен фонд тъпче на място. С 
други думи: разделим ли книги 
те между децата-ученици ще по 
лучим поразяващ факт: на вся 
ко дете се пада половин книга)

Тези сведения не са нищо но 
во, но тъй като положението по 
стоянно се влошава решихме да 
бием тревога. Че е така свиде- 
телствуват нови сведения. А 
те са: от началото на годината 
в библиотеката са записани но
ви около 180 членове, изключи 
телно ученици от основното учи 
лище. А броят на книгите си 
остава същия.

Всъщност, защо така тревож

По повод две гостувалия

РЕНОМЕ, КОЕТО СЕ ПОТВЪРЖДАВА
особен интерес за драмата. Впро 
чем това съвсем не намалява ус 
пеха на нишките артисти, но 
хвърля тъмно петно върху вку 
са на димитровградския зрител, 
който, както ни осведомиха в 
културно-забавния център, пове 
че безпричинно критикува, а съ 
веем малко съдействува за раз
нообразяване на културния жи
вот в града.

Да се надяваме, че на следва 
щите гостувания на нишкия теа 
тър, интересът сред зрителите 
ще бъде по-голям, понеже наи
стина е жалко, че една така со 
лидно изпълнена комедия видя 
ха само към триста души.

Тези дни с пиесата „Стюарде
си“ от Марк Камонети, Нишки- 
ят народен театър гостува на ди 
митровградската сцена.

Пред окрло 300 зрители артН 
стите на тоя реномиран театър 
твърде успешно изпълниха спо
мената комедия. Всъщност, то
ва е първо театрално гостуване 
на димитровградска сцена в та
зи година.

И тоя път постановчикът Гра, 
димир Миркович успя напълно 
да се справи с поставената от 
самия него цел: да даде съвре
менно тълкуване, като при това/ 
запази мисълта на писателя. Бе 
зспорно сценографичното реше
ние на Борис Чершков е само 
една сполучлива подкрепа в та
зи насока. Докато изпълнители! 
те на ролите: Гордана Джордже 
ния Вугделич, Радисав Радойко- 
ния Вугделич, Радисав Радойко-

състав и след тяхното представя 
не ще може по-категорично да 
кажем дали електричните съста 
ви действително не са много по 
пулярни, или пък слабия отзвук 
за гостуващия ВИС „Искри“ от 
Пирот е бил резултат на слаби, 
те им изпълнителски възможно 
сти.

кътче, къдетс( 
могли да

Ст. Н,Ст. Н.

ИВАЙЛО ПЕТРОВ
X I яволските опашкиу г1Електричните състави 

пулярни?

Неотдавна в Димитровград' го 
стува вокално-инструменталния

непо-

м ... Като взе да ми повтаря, че съм 
дявол, хрумна ми да стана дявол. Щом 
дигнах къща на два ката, нашенци пак 
почнаха да се питат отде толкова пари 
в сиромах човек като мене. Оглеждат 
къщата, чешат се по вратовете и си шу 
шукат, демек, не е чиста тази къща. 
Имаше един Иван, Карата му викаха, 
заможен човек, но малко хайдутин па
даше и очите му все в чуждото гледа
ха. Щом се случим заедно все около мо 
ето замогване сучи приказката, 
да изкопчи от мене някаква тайна, вяр
ваше, че богатея от магия. Аз съм дя
вол, казвам му един ден, както си се
дим у нас пред новата къща. Не съм 
човек, а дявол.

— Как тъй ще си дявол! — казва 
Карата и се 'омее.

— Ей тъй на, дявол — думам. — И 
опашка си имам.

— Онзи помисли, че съм се чалди- 
сал, смее се, ама и малко настрани се 
държи.

На другия ден никой не ме погледна 
в лицето, всички зяпат в задника ми и 
се подхилват. Аз мълча и се правя, че 
кажи—речи, всички мъже от селото се 
изредиха. Щом стиснат въжената пли
тка, почват да пелтечат и уж се смеят, 
но бягат настрани и ме гледат на ве- 
реф. Ще се хванете и на тази игра, мис 
ля си, няма на къде. След няколко дни 
.всички бягат от мене като от ‘жив дя
вол. И Ганка взе да се плаши, та вечер 
не ме прибираше при себе си. Останах, 
значи, сам—самичък, няма с кого дума: 
да продумам, но иначе работата си не 
оставям. Купих си нивици, извиках май 
стори от града да ми изградят тухлар
ница, а долу на кръстопътя реших Да 
вдигна валзова мелница. Тухларницата 
беше готова напролет, след година и ко 
минът на мелницата щеше да задими. 
Пратих и децата в града да учат, нау- 

— Ами нали ще ти порасне опаш
ка като моята?

о
р
и
с
т гледа

И
ч
Е
Н

— И .две да ми пораснат — казва, — 
ще ги нося. Да не би твоята да т« те
жи?

— Като не вярваш — казвам му, — 
пипни ей тук, отзад, да се увериш. Не 
нюкщаац ли, че гащите ми са издути?

Вях направил една китка 
ката меко въже, завързах я на кръста 
нищо не забелязвам.

Двама, трима не издържаха 
таха дъното на гащите ми, а след тях, 
си и я пуснах да виси в дъното на га
щите. Карата бая 
наистина 
ми.

рИз „Стюардеси"
— За тежене — казйам, — не тежи 

кой знае колко, но се чудя на Ума 
От човек, и то заможен, да искаш на 
дявол да се превърнеш.

— Че на тебе лошо ли ти е, 
стана от човек дявол? Дан ми ти на 
мене твоя имот, пък ако хцеш, десет о-

А ти.От тривич, Мирослава Чершков и Ми 
рослава Вукович — Курич, как
то и на по-рашните гостувания, 
само потвърдиха реномето си на 
талантливи изпълнители 
сти. на които се подават всички 
образи.

Гостуването на артистите 
Ниш действително бе извънред 
но, но за съжаление, отново тря 
бва да отбележим, че димитров
градските зрители не проявиха

„Искри“ от Пирот. Спо7 
ред броя на посетителите — две 
-три стотин младежи и девойки, 
личи че интересът към електри 

арит чните състави в града не е на 
особено високо равнище. Ощд 
повече, че входните билети не 

от. бяха високи.
Според плана на културно-за-: 

бавния център на 16 февруари 
ще гостува ВИС „Фантоми“ от 
Ниш. Това също е електричец

състав

3
катоИ ОПИ-

К
А се дърпа, на шета, 

опашката
шашки ми окачи «а задника.
мил Оях едното да изуча за доктор, а

суха
пооепна и напипа

3 другото за адвокат, да печелят 
пара и да живея*.

Нашенци гледаха как трупам имот 
след имот и взеха един по един да се

— Е, видя ли? — казвам, а той ме
и дим даглада като плеснат, врътна се 

го няма.
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1На тема: (не) закриване на осемкласното училище в с. Каменица

ТЕБЕШИР, ДЕЦА И
Когато бях малък моите въз

растни бурелци, които на папон 
ци всяка година очакваха нова 
та реколта, често говореха —

При нас и да се не роди,. ва
жно е Високът да е добре. Тога 
ва и за нас хляб ще има!" Кога 
т0 бях журналист, преди осем 
години, писал съм, по изказва
не на компетентни стопански и 
политически фактори, че Висок 
наскоро „ще стане една голяма 
животновъдна фабрика"! Така 
беше, така говорехме, а сега тр
ябва да се питаме, какво е на
правено!?

Поставен е въпрос: закриване 
или не на осемкласното у-ще в 
село Каменица. Търси се отговор 
от просветници, от възпитатели, 
от узверените родители! С дру
ги думи — ще играе ли и зана
пред тебеширът в каменишкотр 
у-ще? "По моему за сега трябва 
да се търпи, поне за една или 
две години още, а през това вре; 
ме нека всички се запитаме (по 
литически . деици, общински ущ 
равници, стопански дейци, агро 
номи, икономисти), кои 
чините за поставяне 
въпрос, който най-малко е, ст
рува ми се, само въпрос на учеб 
ното дело, а главно и прЬди всич 
ко е въпрос на определена сто 
панска политика в този район.

разисквания) 
за училището (закриване, полу 
закриване, строеж на общежи-

МЛЯКО
."кг .1

то нЛИЯ РаЙ0Н’ в разрешаване 
о на които да се включат всички 

налични сили (Общинската скуп 
Щина и преди всичко височките 
отборници, стопанските предпри 
ятид в града, земеделските коо 
перации и сдружения, специали 
сти, банки, по-мощни земеделски 
стопанства извън Димитровград
ско и други), защото тоя 
не търпи отлагане, защото 
знен

сене помоТ1Т от Републиката, тря 1 
бва да се сложи край на кър- 1 
пежа. Районът солидно да сц ' 
свърже с шосе, да се електри
фицира ,да се вложат средства 
за обнова на животновъдното и 
друго производство, за създава
не (там, в Каменица и другите' 
села височки) на по-добри бито > 
ви условия, каквито допадат на , 
днешния, човек; да се повдигне 
мандраджийството на равнище 
на млякопреработваща промит-' 
леност, да се създаде работа за 
млади земеделски стопани, за [ 
земеделски техници и агрономи!
Една такава продукция, просте:/ 
те че говоря като лаик, струва .
ми се, че ще бъде рентабилна ; ЮО ГОДИНИ уЧеОНО ДвЛО В ДиМИТРОВГраДСКО 
и успешна. Като имаме във Ви- ^ г хг гч
сока повече МЕСО и МЛЯКО, 
ще има работа за повече млади 
работници, ще има повече мла I 
ди семейства и нови къщи, ще \ 
има повече ДЕЦА, а тогава ще 
има и повече ТЕБЕШИР, т.е. ня< 
сти, банки, по-мощни земедел- < 
ски стопанства извън Димитроц 
градско и други), защото тоя ■ 
въпрос не търпи отлагане, за- ] 
щото е въпрос жизнен и защо-? 
ма да се поставя въпрос за за
криване или не на училището, а , 
ще се поставя въпрос за откри

въпрос* 
е жи 
чрез

неговото пълно разрешаване мб 
потвърдят 

ки хубави принципи (стопански 
и политически). Височкият 
янин няма много 
ва ,ако му кажем, че 
друга бласт, постигаме 
резултати. Той може 
ствува от това, 
нин, известна гордост, но кесия 
та няма да му е по-пълна, а 
софрата по-разнообразна. При, 
днешния напредък на селскостр 
ланската наука, при 
технология и техника и 
ко хора(имам предвид миграци 
ята) би трябвало във Висока да 
се постига онова; което сме има

и защото само
Училището в „Строшена чешма” в Димитровград- гат да се всич-

сел- 
полза от то- 

в някоя 
отлични Първи директорида почув- 

като югославя-

За работата на основното училище под турците няма запа-| 
зени писани документи. Едвам след, освобождението от турците 
«■стават писани следи от летописната книга на училището. В пър
вите негови следосвобожденски крачки за записани и имена на 
просветни работници, които най-много са дали за развитие на уче 
бното дело в тоя период. Хе се явяват като пионери на учебното 
дело не само в Димитровград, но в цяла околия.

са при- 
на този днешната 

с по-мал

Като най-забележителен пионер в учебното дело е Симеоп 
турен и забавен живот — култу Христов. Той е инициатор за пренасяне на Белоградчишката се
рни домове, читалища, кина и 
друго. Ако се наложи защо да ни. Семинарията била пренесена през 1879 година. Христов се. 
не се потърси помопт (подобно 
на някои други комуни и репуб| 
лики) чрез народен заем, в кой->

ване на нови учреждения за кулли някога.
Дори с най-големи жертви от 

страна на комуната, с най-голе
ми облагания, с решително тър

Вместо яловите минария в Цариброд, която тук просъществувала няколко годи-

застъпвал за увеличаване числеността на учениците и до своето 
закриване тя имала около 80 ученика.

Образованието и възрастните Същият просветен деец Христов след това открил при ос-) 
новното училище в Цариброр пансион, който се прочул надалеч. 
За тоя пансион говори и К. Иречек, който пише, чс в Цариброд, 
има ... „трикласно училище, на чийто двор ни показаха два хва-1 
пати орла. Лекар тук пяма, а за аптека служеше — химическият 
кабинет на училището."

Освен Христов за развитие на проветното дело в Цариброд 
имат заслуги директора Иван Филипов през учебната 1884/45 у- 
чебна година, Йордан Наумов, директор през 1885/86 година, Иор-, 
дан Наумов, директор (без пансиона) през 1885/91 година и осо? 
бено Дончо Паунин, който през 1890/91 година открива трети 
клас.

то да участвуват всички нашен- ] 
ци, живущи извън пределите на > 
Димитровградско. По такъв на 1 
чин техните спестявания ще мо-1 
гат да се оплодят в родния край. 
Защо да не се свика един об-/ 
щински събор по тоя въпрос ц 
да се извикат всички заинтерс- 
совани, да се потърси най-доб: 
рия и най-реален път към ОБ
НОВА НА ВИСОЧКИЯ РАЙОН. /

ПЪРВИТЕ ИЗПИТИ - УСПЕШНО
В края на миналия месец се 

изпити 33 
служащи в димит-,

пяха успешно да издържат, и 
то по един предмет: Петима по 
история, двама по книговодство 
и един по география. Когато се

проведоха първите 
възрастни 
роврадските стопански предпри 
ятия и учреждения, които се 
записаха в първа година на ве
черното средно икономическо 
училище в града ,открито съв7 
местно от Народния универси
тет при културно-забавния цен 
тър и средното икономическо 
училище за възрастни в Бел- 
град:

В течение на няколко месеца 
кандидатите слушаха лекции по 
книговодство, история и геогра
фия, а неотдавна пред специа- 
ална комисия трябва да пока-, 
жат какво са научили.

От общо записани 42 души на 
изпит се явиха 40 кандидати, от 
които само осем души не ус-

има предвид, че лекциите запо 
чнаха с около един месец закъс 
нение, то успехът е извънреден. 
Още повече, че изпитните коми 
сии съставяваха учителят, кой-, 
то е преподавал съответния пре 

членове-изпитвачи

Това са сериозни въпроси, ко
ито в целия си ръст ще се из
правят утре пред новоизбрани
те отборници и народни пред
ставители. Тези въпроси могат 
да станат и тяхна трудова плат 
форма и критериум на дейнос- 
та им през следните няколко го 
дини. Дори нещо повече: по те
зи въпроси трябва да се изка-ф ,иш дейността на Дончо Паунин успешно завършила.

Цариброд дълги години имал третокласно училище, а на 1 
септември 1914 година в Цариброд била открита и гимназия.

Съществува решение на Министерството на просветата, ко
ето официално открива трети клас в Цариброд през учебната го
дина 1890/91. Дончо Паунин който бил известен като добър учи
тел и обществен деец искал Цариброд да получи третокласно обч 
бразование много преди околните градове Трън, Берковица, и др. 
Затова водил лична агитация между родителите своите деца да 
записват в Цариброд, а не да ги водят в Берковица. По този на-

дмет и 
Белград.

Второто полугодие на вечерно 
то средно икономическо учили
ще започна с работа на 10 фев)

ще учат

от

руари и кандидатите 
през полугодието: сърбохърват
ски език, математика, икономи
ка на предприятието и техноло 
гия, относно познаване на сто-

жат бъдещите кандидати и да 
заявят ,дали са готови в тая об 
ласт да направят завой към по 
добро стопанисване. Б. Нмк.

ките.
Марин МладеновСт. Н.

година ще чакаме, и дума няма да обе- ги накарах да изтърпят, Едни спят в
гробищата, други вадят кокали на ум- 

акглийока рели турни, трети висят цяла нощ на 
ое и почнах да някое високо- дърво в гората. Някои се

престрашават. Идва един ден при 
онзи, Карата, и казва:

— Слушай, и аз искам да стана дя-

ме-не станеш, все тая.
— Нищо, айол, нищо — вика. — Ут

ре може да стисна очи, ама по-добре 
дявол да. влеза в гроба, отколкото чо
век.

ЛИМ-
Отидох аз в града, купих

сол и въже, върнах 
плетя дяволски опашки. Като напле- изпоболяха, та цяла година не можаха

да дойдат на себе си.
Тогава започнаха да идват и от да- 

вратата. лечни села, все богати и наперени, дето 
парата си не знаят, хайде и тях през 
стъргата. Помня, дойде един с файтон и 
бели коне, чифликчия ли беше, търго
вец ли, и без да се пазари — бам една 
хмлядарка на масата. Тебе, мисля си, 
здравата ще те наредя, дето толкова ри 

се алчея. Накарах го да изпие три канче
та английюка сол, та червата Ои изкара 
човекът. Имаше един сух и дълбок кла

вол!
— Че защо? — питам. — Не искаш 

ли да бъдеш човек?
— Бе, к&х. да тикажа ... Не е лошо

тох стотина парчета, окачих ги на сте-Бре, заредиха се ония ми ти нашен
ци, мира ми не дават. Стана сутрин от 
сън, те чакат пред вратата. И кметът 
се лепна за мен като пиявица, мило за 
драго дава, само и само да го направя 
дявол. И от околните села извървя су
ма народ, кой хилядарка дава, кой

искат да се откажат от 
род. Хубаво, мисля, си, ще 

наредя аз вас, такива дяволски опа-

ната в долната стая и отворих дюкяна. 
На сутринта Карата чака на 
Хайде, викам, да почваме и той вика: 
хайде, ама пребледнял, сякаш ще му 
правя операция на червата. Най-нап
ред, казвам, ще изпиеш туй канче с ан 
глийска сол, хубаво Да се изчистиш и 

не остане в тебе. Ка-

и дявол да стана.
— И таз хубава — думам. — 

плашат от теб?
Ами

нали хората ще се
— Че нека се плашат, тяхна си ра

бота.
■— Е как — питам — Ще станеш дя- ниша, всички 

човешкия нищо човешко да
то свършиш тая работа, тогава ще

Изпи той английската сол и
вол?

— Ти ще ме направиш, е ти платя.
казвам. — Ходжата,

еи пазарим.
още неизлязъл из двора, хвана дъното 
на гащите и къде да клекне, къде, че 
на мегдана зад един плет. Хора мина
ват покрай него, а той турил калпака 
на очите си и клечи. На третия ден не

— Не мога 
дето ме направи на дявол умря и заръ-

тайната. Ина-
денец извън село, в който хората си 
хвърляха боклука. Вътре тъмно, същи
нски ад, а като пуснеш камък, запали 
си цигара и чакай да чуеш кога ще пад 

него останали не да дъното. Рекох си, няма Да посмее 
калпакът... Вечерта да прекара една нощ на дъното на кла

денеца. Окото му не мига, брей! Завър

на да не издавам никому 
че пак може да се превърна на човек.

— А, видиш ли! — казва Карата. 
Значи така е по-добре и не искаш Да 
станеш пак човек. Намериш си злато, 
дето потърсиш, биеш си зайци по ше- 
стнайсе кила и ои гледаш кефа, а ми

можах да го позная, по
само дрехите и
взех една чертица и го заведох на гро
бищата. Ей тука, казвам, ще преспиш захме го с Карата и го спуснахме, а ко

гато го извадихме на сутринта, той из-тая нощ, и застелих чертицата до един 
пресен гроб. Да Ни изфирясат страхове кукуригал и си отиде весел и разпла- 
те, защото са човешки работи. Колко- кан^-. 
то повече те е страх през нощта, тол
кава по-здраво ще се притискаш в зе
мята и няма да мърдаш до сутринта, откривам нави сметки в 
Леша той до гроба, а лицето му жъл- ре, но и срокът на магиите наближава 
то като амин. Какво е претеглил през Хората броят дните и чакат опашките 
нощта, не знам, но кето дойде сутринта им от въжени да станат истински, а те 
при мене, си рекох, че човек от него самите — дяволи, тъй че и мене взе да 
няма да стане, тъй като се беше обле- ме стяга опашката. Ако не изчезна на 
Шил. Турих му опашка на задника, време, хиляди дяволи Ще излезат н 

удв стотарки като за сефте и го среща ми и тогава наистина ще ме на
Продадох мелницат

хвалиш чсюека.
— Мене — казвам — ДРУГ ме напра 

искал, но сега неви дявол, не съм го 
бива да се връщам назад. Не може тя 

човек, после дявол,
после пак човек. Ако взема да се про

онакъв, в

Много пара се изсипа, много нещо 
Всяка седмица ходя в градищата и си

банките. Доб-тагка един път

„, ту на 
ншцо няма да остане

меня мту на такъв 
края на краищата 
от мене.

Крата си отозде сърдит, 
намразил всичко човешко, на 
ден пак дойде и аз пак му 
бре, но подир него .и други 
Идват, все заможни хора и 
ои плЬли в устата, всички 
превърнат на дяволи. Аз предвиждах 
та яработа, но чак толкова мераклии Да 
се откажат от себе си не очаквах. До 
Д® един старец на девеодесе и шест го 
Дини и той иска да стан® дявол.

— Че ти — казвам, — ДЯД°. 33 
не ои, ии за човек, ни за дявол. Към 
гроба гледаш и тартор на дяволите да

сякаш беше 
другия 

отказах. До- 
почнаха да 
като да са 

искат да се

взех м
Илюстрация: Методи Петров пуснах да еи върви ... правят на дявол.

Ела сега да гледаш какво става. За и тухларницата, прибрах какво о ^ 
месец, два нашенци изпиха сума ти чу- трябваше и да ме няма. Качих 
вали с английска сол, изподриокаха се влака, където ми хареса, там <= 
здравата и кажи—речи, всички си ока- си гледам живота. ® . ппекаоач
чиха опашки. Кой по-къса и мека, кой в Пловдив живях, и Р Р
по твърда и дълга, според цената. И сума години. Яж и гада, Р ,човока 

бе лесна яа всакиго магия да си, парите са за туй д^3 Лгьжец”)

шии ще ви окача на задниците, дето ще 
ви излязат през носа. Тази работа не е 
проста, 
ва дявол, 
пите, хем да 
не вземете 
рахат, казват, и магии ще прекараме, и

казвам им, така лесно не се ста 
Хем магии трябва да изтър- 

чакате до една година. Да 
сетне да се оплаквате. Бъди моята не

измислям. Каюви ли не премеждия не
сцммц* •
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СТР. 10 * Цветовете не се възприе 
мат еднакво от животните и чо 
века. Учениците са открили, че 
възприемането у човека, котка 
та и пчелата е съвсем различно 
С опити е установено, че 
което човекът вижда червено за 
пчелата е черно, защото черве
ният е извън нейния свелинен 
спектър- Котката е почти 
към цветовете. Тя вижда всички 
цветовете черни, сиви или бели 
Ето някои примери:

Което човекът вижда бяло е 
бяло за котката 
Синвото за човека 
за котката и виолетово за пче
лата. Червеното за човека е 
во за котката и черно за пче
лата. А сивото за човека е сиво 
за котката и виолетово за пче
лата. Къде е тайната 
своебразен далтонизъм още не 
е установено.

ф Пърпмгс «рилмопн киртини иЛ 
тсритормптл ви днешня Югославия 
сл прожентирлни през 18110 години 
п Белград, Загреб и Любляна, нн 
колко месеца след филмовото пред 
етннленне на братя Лумиер. Го 
първи прожектирали филм в Па
риж на 28 декември 1800 година. 
Пърли кинозала с открита в Бел
град 1001) година, а първия филм 
у нас е направен през 1808 година. 
Първи югославски киносниматсл е 
Милтон Манаки, койго 
да снима през 1905 
събития в- Македония а неговия 
репортаж за пристигането на тур
ския султан в Битоля (1011) се 
пази п архива на СР Македония.

Ж Кръвно налягане — налягане
то па кръпта п кръвоносните съ
дове, зависещо от работата на съ 
рцето, от съпротивлението в кръ
воносната мрежа и от гъстотата 
на кръвта. То с най-високо в на
чалото на артериалната мрежа 
(аортата), се числи към по-мал
ките артерии и капилярите и е 
най-високо в най-големите- вени. 
Тази разлика на кръвното наляга 
не я началото и края на кръвооб 
ръщснисто обуславя кървотока. Из 
мерва се у човека с помощта па 
живачни и др. манометри, 
се отчитат две величини: максима 
лно (еястолично) кръвно

отговаря на налягането 
при изтласкването на кръвта в ля 
вата камера в аортата и мипимал 
но, което съвпада с почивката 
на сърдечния мускул.

ф Пиротската фабрика Тигър" 
за производство на гумени изде
лия, напоследък известна с авто
мобилни гуми е основана през 
1935 година. Като капиталистичес
ко предприятие то експлоатирало 
работниците, заети в тази фабри
ка. През май 1915 година фабри
ката фабриката „Тигър” прерас- 

бота на 10 дскем-

* В 2000-та година, считат мно 
зина учени, човекът ще живее 
значително но-дълго отколкото 
досега. Средната продължител
ност на живота ще се удължи 
с около 20 години, защото меди 
ципата дотогава ще се справи с 
причините, които сега най-често 
предизвикват смърт. Естествено 
тук ще бъде и откритието на 
причинителя на р*п<а, както и 
средствата за борба с него. Ще 
са открити и причините за ос
таряването, а вследствие на то
ва ще се намерят начини за под 
мяна на изхабените човешки ор 
гами, на първо място с изкуст
вени или с присаждане на млади 
такива. Тогава ще е лесно да се 
присаждат бъбреци, бели дробо 
вс, сърце и други органи, даже 
ръце или крака.

Но въпреки това границата 
над стогодишна възраст трудно 
ще се минава.

1\пЛ«н4>ЛГ*«ч

Соаи &жара ни ииисе
това,

СТО КОЛЦА 

С ДЪРВА...
започнпл сляпа[Ч

година някои

Лт и за пчелата. 
— е чернов

*О СИ- .

У ония петък се видо с Драган Кузев оди село Долня Не- 
вля и он ми приказа, кико деда ми Джора пречукал шев^на шу- 
марете.

1

на този
Погледала баба Ристсна, а оно дръвникът празъи — саде 

лисковнице остале, па почела да галати дедуту дека йс шушумига 
и дека при толкова гору без дърва йе остал. Деда Джора се вар- 
дил, защо тая работа не може без написмеио, а бабата (итра же
на, брей!)- почела нещо коджа-коджа да му щъпче. Степъл се 
ютредън дедата, набил у джебът шише рекию (демек путат да не 
му се упълти!) и полък-полък, та при шева на горскьите. На- 
праил жално лице и почел да лелече:

„Аман-заман, суринул ми се плотът, батисале се лесс, ра- 
сушиле се вратнице. Помагайте, ако знаете за Човештину,.. дай7 
те ми написмеио да насечем сто колца, та да подпрем плот и то
ва онова..."

Шевът бил нов човек, там некудс оди Чачак, жално му сга- 
нуло, па казал:

„Добро, дедо, дайемо ти и више од сто кочева.. то ище

като

наляга- **ИС, което

Студентски разговори

и започва с ра 
при 1945 година. На 12 юли 1950 
година във фабриката с основан 
първи работнически съвет и фаб
риката предадена на управление 
на работниците.

Получила нови помещения пре* 
1959 година. По този начин мал
ката фабриката Тигър" 
нара в огромно предприятие. Фаб
риката има над хиляда работни
ка, предимно хора от Пиротско и 
Димитровградско.

Бившите премиери 
Антонио Сени 

геевич Хрушчов 
сън нс могат да се оплачат от

МНОГО“.
„Нечу, нечу повече — окнул деда Джора, — само сто кол

ца ми пиши, ама ги пиши тека шопскьи, оти я не съм много пис
мен, нели може?“

Човекът се съгласил, демек разбира и он оди равноправийе 
на йезици и написал на дедуту написмеио, дека може да изсече 
„сто колца“ за домашни потреби.

Турил дедата белешкуту у мешину, па уватил путат къмто 
село. Збрал човеци роднине ,узел селяци на надницу, па ка дск- 
нул, та изескъл коджамити бранище. Напълнил дворът със дър
ва,' развъртел да прави киречане. Продавал дърва, продавал кит 
реч и добре парице намлатил. Селяците се удзверили: кико може 
тека, на един по пет-шест колца, а деда Джори сто! Оплакали се 
на власт. Дигла се гюрунтия. Натам-навам и дедата требало да иде 
при шеватога на разпит, а после и на суд, тека си мислили селя-, 
ците.

прерас-

пснснонс 
...... Никита Сер-
и Линдон Джон-

ри

своите пенсии.
Антонио Сени. някогашен преде© 

дател на Италия, получава пенсия 
като професор на университета 
от един милион и 600 хиляди 
стари динара месечно.Шевът бил много сърдит и се карал на дедуту. Бива ли, ду-, 

мал, тека да ме излъжеш, това що си направил йе големо нару- Лнндон Джонсън с пенсионер ог 
20 януари т.г. Той с получил 470 
милиона динара за да уреди сво
ите

шенис и нема кикво да се праи — на суд че те давам, па оки 
нека те караю У апсу, да ти дойде акъл.

„Се що съм работил било йе по закон. Те тука писуйе и ти 
шеве си подписал, дека имам право на сто колца дърва! 
Цело село може да се закълне, дека не съм докарал повече оди, 
сто колца. Нийе у село си имамо колца, а там у по-богатата 
села покрай Мораву може човеци и кола да имаю. Ако съм 
докарал йедна колца повече — да ме судите, ама не съм. Закон 
почитам кико бога!

И тека се измъкнул деда ми Джора. Итри невлянци, брей!

работи
лостта си президент на САЩ. По- 
късно ще получава пенсия от 100 
милиона динара годишно.

Никита Хрушчов сега е на 70 
години. Нс е известно каква пен
сия има, ио живее в една луксоз 
на вила 30 километра от Москва 
и има шофьор, градинар, готвач
ка, две слугинки и един стражар. 
Освен това той има в Москва пе-

след оттегляне от

— Ще се прехвърля на математика
— Не ти върви философията?
— Не, но комарът!тостаен апартамент.Бай Джора

Из моите бележки ЗНАЕТЕ ЛИ ДА ГЛАДИТЕ?• • •
Полезни съвети

СРЕДНО
Много домакини ще отговорят, 

гладят. Все пак, трябва да се кажат 
които малко са познати и добре .ще дойдат при 
гладенето.

* Гладенето трябва да става при 
на маса. Масата, разбира се, не трябва да бъд$ 
боядисана, фурнирована и особено гладенето не 
трябва да става върху полирована

* Най-добра поставка за гореща ютия е обър 
ната порцеланова чиния.

температура 85—114 градуса, необходима за гладе
не на дрехи от капрон, вискоза, и други изкуетве-, 
ни влакна. До 140 градуса може да се глади паму-, 
чна тъкан, а на 165 градуса — вълнени тъкани и 
най-после на 190 до 230 градуса — ленени тъкани.

* Когато бельото е пресъхнало, трябва да сс 
напръска с вода, внимателно да се нагъне и в та
къв вид да постои поне 2—3 часа. За да се полу-, 
си, дрехите се поставят веднага в гардероб или 
да сс постави в полиетиленова торба или друга 
суха дреха.

че умеят даАЗ ЯМ ЧЕРВА. ТИ ЯДЕШ МЕСО.
СРЕДНО — НИЕ ЯДЕМ КОЛБАСИ.
ТРИЛОГИЯ
БОРИС ТОДОРОВ, НАПИСА СТИХОСБИРКА „ДОВИЖДАНЕ БУ- 
РЕЛ“. ВИСОЧАНИ И ЗАБЪРДЧАНИ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ КОЙ ЩЕ 
НАПИШЕ:
„ДОВИЖДАНЕ ВИСОК“ и 
, ДОВИЖДАНЕ ЗАБЪРДИЕ“.
ТУРИЗЪМ
ЩОМ ПРОЛЕТ ПУКНЕ 
СЛАГАТ МЕ НА ДНЕВЕН РЕД —
И ДИСКУТИРАТ, ДИСКУТИРАТ — НАВРЕД!
ОТКРИТИЯ

някои неща.

пълно застла

маса.

* Степента на сгорещяването на обикновена
та ютия може да се определи с помощта на капкц 
вода. Ако капката се задържи върху ютията и ба
вно се изпарява, това показва, че тя е умерено 
реща. С такава ютия се гладят малки детайли.

* Долната

* Бельото се глади от лицевата страна.
* дрехи от естествена или изкуствена копри

на се гладят от опаковата страна 
реща ютия.

го-
с не много го-плоскост на ютията се почиства 

като се натрие върху хартия, посипана с равномер 
на пласт готварска сол, примесена с парафинови 
стърготини. Ютията предварително 
грява.

„СВЕТЛИНА, СВЕТЛИНА, ОЩЕ СВЕТЛИНА!“ _
ПРОШЕПНАЛ ГЬОТЕ В ПРЕДСМЪРТНИЯ СИ ЧАС 
СЕГА СЕ ИЗПИТВА С УСЪРДИЕ:
ДАЛИ Е ПОЧИНАЛ ВЪВ ВИСОК 
ИЛИ В ЗАБЪРДИЕ.

* Вълнените дрехи се гладят сухи, но през 
влажна кърпа от памучен или ленен плат без аш 
ретура.

леко се на-

* Електричната ютия с терморегулатор е най7 
удобна. Включената ютия се нагрява бързо доМОМЧИЛО АНДРЕЕВИЧ * Капронови тъкани 

се гладят с гореща ютия. и ацетатна коприна не
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