
ШятсШ От общинския събор в Босилеград
ДА СЕ ВЪЗВЪРНЕ ДОВЕРИ
ЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Със закъснение от няколко дни, на 13 февруари в Босилеград 
се проведе общински събор, на който присъствуваха ръководства 
та на обществено-политическите организации, както и председате 
лите и секретарите на местните организации на ССРН 
с подготовките на изборите.

С това започна предизборната 
община.
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Димитровградска предизборна хроника
ЦЕНА 30 ПАРИ Присъствуващите изслушаха и 

приеха два важни документа: 
правила на общинската органи
зация на ССРН за провеждане 
на изборите и програма за пре
дизборната дейност. В тези до-1 
кументи, както и в доклада на 
Любен Арсов, председател на об 
щинската конференция на ССРН, 
особено се подчерта да не се пр 
вторят грешките от предишнитц 
избори. По този повод станаха 
бурни разисквания, които със 
своята откровеност дават гаран 
ция, че тоя път няма да има по 
добни опущения. Защото сегаш 
ните избори провеждаме в мо-, 
мент на последователна борба 
за активизиране на трудовия чр 
век, осъществяване на стопанс

ката и обществена реформа и 
за по-нататъшното ' развитие на 
самоуправителни и демократичд 
ски отношения.

В документите се казва, че 
ССРН ще се бори докрай да се 
изберат такива лица, които щс 
отговорят на новите сложни зц 
дачи, изпъкващи в обществено 
то и стопанско развитие на ко
муната. При това ще се превзо 
мат решителни мерки да се из
коренят всички съществуващи пц 
следици от миналите избори: 
Няма да се допусне груповщм-, 
на и" други акции извън общес
твено-политическите 
ции. По този начин ще се даде 
максимална възможност избира 
телите в процедурата на канди 

(Следва на 3 стр.)

Първите събрания се превърнаха в 

договори за издигане на комуната
Първата фаза от програмните 

изборни правила на Социалисти 
ческия съюз в Димитровградска 
та комуна е приключена повече 
от успешно.

От 10 февруари до преди три 
дни във всички селища на кому 
ната са проведени първите пред 
кандидационни събрания на мес 
тните организации на ССРН. 
Същото е направено в профсъю 

_ зните организации в предприяти 
ята и учрежденията. Лошото вре 
ме не можа да възпре селяните от 
най-отдалечените махали 
йдат на събранията. и те бяха 
масово посетени.

Хората се отнесоха с пълна се 
риозност - при обсъждането ма 
материалите от Правилата за 
изборната процедура. Отчета на 
общинската скупщина за работа 
та през миналата и за Насоките 
за развитие на комуната през 
тази година. Всъщност тези съб
рания станаха масов договор, ка 
кво да се направи_ тази, година 
за разрешаване на проблемите 
по издигане на комуната.

Събранията на село обърнаха 
най-голямо внимание на благо
устройствените задачи и на по 
добряване условията на живот. 
Електрификацията е била пред? 
мет на разговора в много сели 
ща, някои от които и не са по

■мисляли за електрификация. Ку 
совранската инициатива изглеж
да ще подействува насърчител
но на много селища.

Така например на събранието 
в Долна Невля е станал въпрос

и Петър Кузов.
На събранието в Радеина е из 

тъкната нуждата от по-скорош- 
но довеждане на вода, за което 
ще е нужно електричество, 
скоро време ще пристигнат трап

оргаииза-

В

Човешка благодарност

Аимитровгродчони в Чехословакия
дни биха прекарали в Прага, 
за да разгледат знаменитостите 
на столицата на ЧССР.

В писмото, подписано от дирс 
ктора на „Рудне доли“ се казва 
и следното: „Много ще ни бъде 
драго и още сега се радваме, че 
ни ще дойдете на гости. Ще можем 
още веднаж да благодарим на 
всички ви, които сте се грижи
ли за нашите хора в Димитров
град.“

Такава покана е изпратена и 
на Белград, откъдето трябва да 
заминат 10 души, заедно с ди
митровградската група.

Иначе миньорите от „Рудне 
доли“ са пребивавали в Димит
ровград през августовските съби 
тия, когато на връщане от НРБ, 
при невъзможност да влязат в 
страната си, бяха топло прию
тени от димитровградчани за ня 
колко дни. Този жест на чехо
словашките другари сега е и бла 
годарност, и покана за укрепва
не на дружеските връзки.

Петима димитровградчани в 
скоро време ще заминат на го
сти в Чехословакия, където щц 
прекарат две седмици.

Чехословашкото предприятие 
„Рудне доли“ от гр. Есеник в Сс 
верно Моравско е отправило пи 
смо до Общинската скупщина в 
Димитровград. С него умолява! 
да бъдат изпратени в ЧССР пс-] 
тима димитровградчани, които 
са най-заслужили по приютява-! 
нето на чехословашките гражда 
ни в Димитровград по време на 
августовските събития през ми-] 
палата година.

Димитровградчани ще заминат 
за ЧССР към 3 април. На гарата 
в Бърно, според програмата, щс 
ги посрещнат приятелите от Е- 
сеник, за да заминат за там. В 
Есеник ще останат три дни, за 
да разгледат града и предприя
тието и да се срещнат със сво
ите другари, за които братски са 
се грижили в Димитровград.

След това ще пътуват до град 
Турнов и замъка Хруба скала, 
където ще прекарат 6 дни. Пет

да до

И в Желюша се заго ворва за водопровод

за електрификацията и веднага, 
още на събранието е бил избран 
подготовителен комитет за елек 
трификация на селото в състав:
Драган Кузев, Верча Иванов, Ден 
ко Младенов, Димитър Андонов

сформатори за трафопостоветс 
в Радеина и Петърлаш и ведна
га след монтажа им селата що 
са съвсем близо до тока — са
мо да си поставят селската мре 
жа.

В Гоин дол е решено акцията 
по довеждане на вода по маха
лите да продължи още по-уси- 
лено, а разговори за водопро
вод са водени и в село Желюша.

По благоустройствени въпроси 
е разисквано почти навсякъде. 
Някъде за пътищата, някъде 
за водопроводи, някъде за рей
сови линии и пр.

(Следва на 3 стр.)

Заседание на ОК на СЮМ в Димитровград

Млодите-носителн на стопанския прогрес
— Селото да се издигне по-скоро. Културните 

институции да засилят дейността си на 

село. И млади хора за отборници.
Миналата неделя в Димитров 

град се проведе заседание на 
Общинската конференция на 

, Съюза на младежта. Бяха об
съдени задачите на младежта и 
развитието на комуната, с оглед 
на акционно-политическата про-) 
грама на VI конгрес на младеж 
та от Сърбия и в изборната дей 
ност.

м. н. н.

НАШ КОМЕНТАРВ заседанието взеха участие 
председателят на ОС Димитър 
Манов и председателят на ОК на 
ССРН Илия Петров.

Доклад за задачите на младе
жта в развитието на комуната 
изнесе председателят на СЮМ п 
Димитровградско Иван Денчев;

(Следва на 3 стр.)

КАНДИДАТИ
КАКВИ?НО

Подготовки за IX конгрес на СЮК спъва колелото на прогреса, критериитеОбщинските конференции на ССРН в Бабуш: 
нишка, Сурдулишка, Босилеградска и Димитров
градска община (територия, па която живее бъл
гарската народност) приеха изборни програми, кри 
тсрии за кандидатите, правилници и други реше
ния от значение за предизборната и изборната де
йност. Освен програмата, в която са изтъкнати 
най-съществените проблеми, които самоуправител 
ните органи и обществено-политически сили в бли 

далечно бъдеще ще трябва да разрешават) 
за благоденствието на населението в общините, ц 
определянето на критерии за кандидатите за от- 
борници и представители от първостепенно значе
ние е активността до окончателното утвърждаване 
на кандидатите. Критериите ясно отговориха нц 
въпроса от досегашния обществено-политически и 
други ОПИТИ:

Какви хора ни са необходими в органите 
самоуправление ?

Приетите критерии дават следния отговор:
— Нашата сложна обществено-политическа и 

стопанска система, нашето самоуправително обще» 
ство раздвижват съзнателно прогресивните сили, 

насочват неговите закономерности

ЦИИ и
отхвърлят и търсят освежаване с нови прогресив- 

— младежи, жени, добри и способни про
изводственици, напредничави селскостопански про-

изява на способ-
КОНГРЕСНИТЕ ДОКУМЕНТИ ПРОУЧЕНИ 

В ОРГАНИЗАЦИИТЕ
ни сили

изводители, а над всичко, пълна
кадри от редовете на българската народност 
равноправни участници в създаването на са-

политика във
ните
като
моуправително-социалистическата 
всички видове. .

За това, кой колко е способен, млад борец з«
народности (за бра 

неговите съ-

Програма за проучаване на 
лроектодокументите на IX кон

До вчера във всички партий- 
нй организации в комуната са 
приключили събранията, на когрес на СЮК, която бе изготвена- 

ОТ оещ„„ск„» комитет Я1 СКС “„"?7“есаР""Й™ТС Л°
в Димитровград ,вече с изпъле- Най-голям интерес предизви
ка. , ка, проектът за Устава на СЮК

и той бе проучван и разработ
ван паралелно с Устава на СКС.

Другите документи бяха проу 
чвани в отделни организации; 
според интереса към тях.

На събранията в партийните 
клонове бяха разработени също 
материалите във връзка с из
борите за представители и отбор 

.... нйци и писмото на ЦК на СКС 
за задачите на членовете на Съ-

зко и самоуправност между народи и 
тство н единство) ще съдят хората, 
граждани на обществените сборове, на които вс 
ки на всекиго откровено ще може да ка*е' 
което заслужава. Както и във всяко демократично 
сблъскване и на това поле се допускат К0“(РР ‘ 
ции на мнения де именно са необходими. С1 Ф 
е, че изходът от тази конфронтация на мнения ВД 
зависи до голяма степен болшинството на кавд 
дационните конференции, което ще бъд Р 
що въз основа на мненията на трудещите 
ществено-политическата ангажираност на всек

' *
Димитровград

На 24 февруари 

сесия на ОС

на

предложен кандидат.
Но и покрай всичко, не трябва да забравим* 

становища 
мътят само»

да откриват и 
към най-висока степен на демокрация и социали) 

към пълна свобода на личноста и колектива отношения иче в ясно определените 
няма да се появят демагози, които да

опитат да нарушат ус-
кандидатира

Първата тазгодишна сесия 
иа общинската скупщина що 
се състои на 24 февруари.

Отборниците трябва да ра
зискват и да приемат програ 
мата за работа на общинска» 
та скупщина през годината) 
отчета за миналогодишната 
работа и да решават по ня
кои текущи въпроси.

зъм,
и обществото. Сложността па тези задачи изисква 

самоуправнтелните органи (члез ко»
юза в изборната дейност. Още
ведиаж членовете потвърдиха 
своята решимост за единодушие 
и пълно приемане на изборна^ 
та програма на ССРН за своя.

Събранията бяха масово посе 
■гени, въпреки ужасно лошото в- 
рсме, което владееше в комуна
та през миналата седмица.

I управителните води и да сс
демократически форми на

такива хора в
става нашето развитие), които с досегашнатаито

си дейност са издържали изпит по самоуправнтелна 
практика, проявили са способности в разрешаване, 

противоречията, които открива стопанската

тановенитс
но. На такива още в началото

котериерство и кариеризъМ, а кому Д

трябва да се поп- 
сн място.

то на
и обществена реформа. Насоките и рсорганизаци му е

стените интереси на трудещите се и прогреса.обществено-политическите организации. 
Псичко, онова, което в досегашните процеси изо-, 
става със своите консервативни схващания и пози

ята на
М. Н. Н. М. Бакич

М. Н. И.



БЪЛГАРИЯ ИСКА МАКЕДОНИЯ 

И ЧАСТ ОТ СЪРБИЯ
От първата междугарнизонна конференция

СЮК в Нишиа

Армията е интегрална нает
НИ Ш0УПРШ1ЕАН910 ОБЩЕСТВО българския характер на македон 

ската история, култура и език и 
се твърди че населението на С1‘ 
Македония е българско, с което 
всъщност се настоява да се 
стави под въпрос държавността 
на македонския народ, която е 
конституирана в Социалистичес
ка република Македония в рам 
ките на СФР Югославия.

ПАВИЧЕВИЧ, изпълняващ длъжността държавен 
външните работи, отговори миналата седмица — 

Съюзната камара на Съюзната скупщина — на 
за това какви мерки досега е пред

Мишо
насекретар наI

НОсвоите части от всички аспекти 
— военни, идейно-политически, 
морално-психологичсски.
ще рече, да се борят за пълна 
изява на способностите, знания
та и отговорността, за укрепва-) 
не на дисциплината и взаимните 
обноски, да се борят срещу за
доволството от средни 
срещу незнанието и изостанало
стта.

Тъкмо зарад това,- че Армия
та е съставна част на общсство- 

и то на самоуправителпото 
общество, което със своята вн- 
талпост все повече си 
път във всички пори на съвре
мието, пред комунистите на во- 
борлт за укрепване и бойна го7 
товпост за оспособяваисто

заседанието на 
въпроса на 15 представители.

Както пече съобщихме в ми-> 
налия брой, в Ниш, към среда 
та на миналата седмица се съ
стоя първа междугарнизонна ко 
пференция на Съюза на кому
нистите в ЮНА. Конференция
та избра комитет, комисии и де 
легати за конференцията 
СЮК п югославската народна а- 
рмия. С това практично е завъ 
ршена реогрганизацията на Съ
юза на комунистите в армията:

Уводно изложение изнесе ге
нерал-майор Божидар Шево. В 
разискванията взе участие гспс 
рал-подполковник Джуро Лопча- 
ревнч, секретар на пълномощие 
то на ЦК на СЮК за организа
цията иа СК в ЮНА и мнози-

А това приел Съюзният изпълнителен съвет и какво още мисли да пред 
приеме, по повод аитвмаксдонската и аитиюгославска кампания,
която се води в

страна се проявяват към Македония и
българската общественост за осъществяване 

Съюзния изпълнителен съвет

България и териториалните аспирации, които в
части от Сърбия, загази

на подготвявансто на
тези аспирации. От иметоуспехи. ПОДХРАНВАНЕ 

НА ТЕРИТОРИАЛ
НИ АСПИРАЦИИ

нана
между другото, той каза:

дители, особено в речите на Пре 
зидента на Републиката, при ко 
сто бяха посочени вредните по 
следици, които такава политика 
нужно има върху 
българските отношения и бе из 
разено желанието да се напран 
ят усилия за превъзмогване на на
стъпилото положение и по този па 
чин да сс отстранят пречките зЗ 
развитие па добросъседските от 
пошения между двете страни.

на СФРЮ 
няколко пъти

то. — Правителството 
Югослапия иа

1908 година изразяваше запробива Такива постъпки югославска
та страна не можеше и не може 
другояче да разбере и оцени, ос 
вен като умислсно подхранване 
на териториални аспирации към 
Социалистическа федеративна ре 
публика Югославия, особено 
към нейните интегрални части 
Социалистическа република Ма
кедония и Социалистическа ре- 

- публика Сърбия.
На края Мишо Павичевич ос 

ведоми представителите, че пра
вителството на СФРю е отправи 
ло нота до правителсттото на 
НР България, в която отново сс 
изтъква вредността на такива по 
стъпки.

през
грижспост и обръщаше ви има

на Н Р югославско-на правителството
върху антиюгослав-

иис
България 
ската политика, която сс води 
в България, особено от декем- 

1967 година. Югославските 
отношение бя

на делегати. Синтез на всичко

ври
становища в това 
ха публично изнесени в изявле 

на югославските ръково-п пята

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДО 

БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО
представят като български, ко

не можеше другояче да се 
тълкува и разбере, 
подхранване на териториални 
претенции към интегрални ча- 

Социалистическа федер* 
тивна република Югославия и на 
няколко
гриженост за създаденото поло 
жение в отношенията като пред 
ложи и българското правителс
тво да изнесе своите възгледи 
по висящите въпроси, третира
ни в споменатата промемория.

Правителството на СФРЮ от
прави промемория до правител 
ството на НР България на 22 фе 
вруари 1968 година, в която бя 

посочени

сто
освен като

антиюгославските 
постъпки в НР Бъл

ха сти настановища и 
гария, особено по повод отбеля 
зването на годишнината на Сан 
Стефанския договор и тълкува 
Ггето на неговите териториални 
разпоредби и настояванията ис 
торията, културата и езикът на 
македонския народ, .пък 

народ.

изразяваше запъти

От 7 март 

„БРАТСТВО“ 

в нова 

форма

По време на учения
и са
дя сеенните подделения се постави 

задача непрекъснато да работят 
върху идейно-политическото с- 
динство, а то е в условията на 
многонационалната братска об
щност от народи и народности

Фактът, че към 21 на сто от 
военните старейшини са включо 
ни в ръководствата на Съюза на 
комунистите и другите общество 
но-политически организации и 
органи на терена, ясно говори, 
че комунистите в армията са сс; 
афирмирали като обществено- 
политически дейци.

В изказването си генерал Джу 
ро Лончаревич се спря върху съ 
щността на новия закон за наро 
дната отбрана 
задачите на комунистите в пос
ледователното провеждане на 
на концепциите иа всенародната 
отбрана.

казано на конференцията може 
да се сведе на основната компр 
нента, че армията е интегрална 
част на. нашето общество и затр 
ва подлежи на закономерности
те на стопанската и обществена 
реформа, реорганизацията на Оц 
юза на комунистите, което самр 
оправдава непосредственото й 
включване в процесите на укрр 
пването на общонародната от! 
брана срещу агресори от всички 
видове. Такива квалификации, в 
светлината на динамичните вът-; 
решни събития и конфликтна 
международна обстановка още 
повече изискват от обществото 
и от Съюза на комунистите до
край да се застъпят за укрепва 
не на нейната бойна готовност.

Може да се каже, че в уводно 
то изложение генерал Шево и 
казва това;

— Комунистите трябва да се

мия македонски

БЕЗ ОТГОВОР
списанията, публика-в печата,правител

ството на СФРЮ от своя страна циите, по радиото и телевизия- 
да допринесе за превъзмогване та, както и в други средства на 
на сегашното положение, за съ- публично осведомяване,
жаление, не бяха приети от бъл Такава аитиюгославска дей- 
гарското правителство. Правите
лството на НР България не от 
говори на промеморията на пра 
вителството на СФРЮ, нито по
каза готовност да изнесе своите 
становища по основните въпро
си, които съдържа промемория
та. Напротив, в НР България рия на
не само че беше продължена, но на науките през ноември 
и засилена антиюгославската ак година под заглавие „Историчес 
тивност, по-специално против СР ко-политическа .информация по 
Македония и македонската на- македонския въпрос“ — се отри 
ция и то в публичните изявле- ча македонската национална ин 
ния на български ръководителидивидуалност, набляга се върху

Настояванията на

ност и постъпки през последно 
време бяха още засилени и раз 
ширени, за което говорят и мно 
гобройните публикации, нароч
но подготвени за тази цел, в ко 
ито, а особено в публикацията, 
издадена от Института по исто-

академия 
1968

Българската
посочии

М. Б.
ХХЧХХЧЛХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ*

нат роби на немската н И™л"“^а 
фашистка олигархия ... В тамш 
международни н вътрешни обстоятед 
ства укрепваше политическата роля» 
отговорност на партията за по-ната 
тъшното развитие и съдба на юги

копференцня
единодушно се изказа за създаване 
иа ,,народно правителство, облягащо 
сс върху съюза и а работниците и се
ляните”.

тива на ЦК на ЮКП бяха проведе
ни конференции на местните, окръж
ни, областни н покрайнннекн органи
зации, в които взеха уачетне над 1 500 
членове на ЮКП. В работата на V 
национална конференция участвуваха 
150 делегати. На конференцията бе из 
песен отчет на Централния комитет, 

бе изнесено развитието 
ЮКП след IV конгрес, като бе хвър
лена повече светлина на периода след 
1937 година. Изнесени бяха и докла
ди за политическото положение, по 

младежки и и а

Създовонето но Югославското 

7) комунистическо партия
'А и ни

$
славня. V (национална

в който на

№.

Новият 
иа ЦК

организационен 
начело пия се бореха към 1.700 югославинн, 

от които над 700 паднаха убити.
Един от найтва-жиите моменти за ук 

репването на партията й отстранява
нето на дългогодишните несъгласия 
между ЮКП и нейното ръководство, 
представлява формирането на новия Це 
нтрален -комитет иа ЮКП начело с 
Йосип Броз Т-ито н завръщането му 
в страната. Обръщайки -сс с лице към 
проблемите и укрепвайки партийните 
редове, новото ръководство поведе ро 
шителна борба срещу останките па 
стари сектантски схващания -и срещу 
фр акционерите, които години наред 
пречеха на организационното укреп
ване на партията. Най-голямо внима
ние Централният -комитет посвети ма 
възобновяването на па-ртийните орга
низации в Македония, Босна и Хер
цеговина, Войводииа и Сърбия, къде 
то следствие провали и арести, н- 
маше застой в работата на партията. 
По негова инициатива на ръководния 
актив на ЮКП. Съвещанието се про
веде недалеч от Любляна. В -него у- 
частвуваха 30 партийни ръководители 
— работници почти от всичкн краи
ща на Югославия, освеи от Македо
ния. На това съвещание се показа, че 
са осъществени завидни резултати в 
укрепването на партията, което дава
ше възможност с още по-бърз темп 
да -навлезе в политическия 
страната. Политическото 
Европа след „аншлуса”

във възвапието на ЮКП по повод 
приключването на Австрия към Гер
мания.

секретаризт 
с Йосип Броз Тнто, 

слсд идване в страната, насочи свои
те усилия върху вътрешното укрепва 
|Ге на партията. Твърде важна мяр
ка. в организирането и политическото 
изграждане на партията, което секре. 
тарнатът наскоро проведе, беше прет
воряването в живота на решенията 
на IV национална конференция за 
формирането иа КП в Словения и К11 
в Хърватско в рамките" на Югосла
вия. Основаването на' тези 

на ЮКП беше израз 
вилната политика на партията 
ционалния въпрос и представляваше 
голяма крачка напред в свързването 
п с-национално угнетените -маси Стре 
мойки ре да отстрани воичкн трудно
сти в СКОЮ към средата на 1947 го
дина организационния секретариат об 
Разува младежката комисия при ЦК 
иа ЮКП със задача да работи вър- 
*У организационното уреждане 
СКОЮ. В стремежа си да основе На
роден фронт. ЦК на ЮКП искаше да 
използва всички налични 
сти да се свърже с масите и 
ствн тяхното акционно единство чрез 
всекидневната борба срещу реакцио
нната вътрешна 
на господствуващ!*я режим. Тази ак
тивност дойде до -пълна -изява 
ме на

В края на работата, конференцията 
избра Централен -комитет от 29 чле
нове и 9 кандидати. Изобщо, V на
ционална конференция показа висока

синдикалния, селски, 
ционалния 
ментн беше подчертано,

въпрос. Във всичкн доку-Борейкн сс за -независимостта на 
страната, ЦК па ЮКП -през декември 
1938 година изтъкна в своята резо
люция: ,,В навечерието на предстоя
щата опасност за Югославия, оснои- 
на задача на ?ОКП в този час е дл 
се дигнат и организират югославски 
тс народи -на борба срещу немските 
и италиански фашистки агресори и 
техните сътрудници и за неделимост 
иа страната." Противно на ка-питуллн 
ството на нонародното правителсто 
иа Стояднновнч, ЮКП прнзва на бор 
ба срещу фашистката опасност за от 
б,рана на независимостта, 
га „ЩЕ ЗАЩИЩАВАМЕ 
ТА". По време кога то Хи-тлер 
на своя

че правител-

партии в 
на пра- 

по ма
състава

под лозун- 
СТРАНА- 

започ-
завоевателсн поход в Евро

па и когато непосредствена опасност 
надвисна иа Югославия, -правителство 
то на Цветкович—Мачск с вътрешна
та си и външна политика още пове
че отела-бваше единството и отбрани
телната . мощ на страната. Съзнавайки 
своята обществена 
ля иа ЮКП в 
по-решително продължи борбата сре
щу реакционния правителствен 
жнм. Партията решително се протнпо 
постави срещу приобщаването на Ю- 
гослация към
срещу навлизането -във войната 
сътрудничество и облягаме 
скня сюз. Нейната политическа актип 
ност се изразяваше в лозунга: „ЗА 
МИР, ХЛЯБ И СВОБОДА!”

па

възможно-
осъще-

отговориост и ро- 
тези тежки дн-н ощен въищна политика

ре-
по вре

големите антифашистки демон 
страции в Белград през март 1937 го
дина
италианския министър гроф Чано н 
пемския министър фон Нойрат.

На международен план най-важна 
акция, която е водила ЮКП през 1937 
година беше акцията във вързка с 
гражданската война в Испания. Пок
рай политическите акции на солидар 
ност и събирането на материална по 
мощ за испанския народ, ЮКП орга
низира изпращане на доброволци в 
интернационалните бригади, които се 
бореха на страната на Испанската ре 
публика. По бойните полета в Испа-

живот из 
положение в 
в Австрия и 

окупацнят-а «а Чехословакия ясно по 
казваше, че -военна опасност -надвиела 
иа границите на Югославия.

един или друг лагер, 
, а за 

на Съвст-
по време на посещението на

Президиумът на V национална конференция — снимка от 1952 
година по случай откриването на Музея на петата конференция

в ЗагребЮКП беше единствената 
ска -парт-ня в страната, която сочеше 
на увеличаващата се опасност от фа
шистка агресия. „Хитлер не ние -при
ятел, нит# „добър съсед”, но заклет 
враг на свободата и независимостта 
на югославските «ароди . . Утре не
говите пълчихца ще мипат ‘през Кара- 
ванки в Югославия ...” —^ се казва

полптнче- Едно от най-важните събития 
тогавашната история на партията, без 
съмнение е V национална конферей- 
ция на ЮКП в Загреб, състояла сс 
от 19 до 23 октомври 1940. година Ор 
г а низ а цио н но - по ли тич ес ки те 
кн за V конференция 
партийните конференции. По шшциа-

в до

ството иа Цветкович—Мачек, 
ината си вътрешна и с реакцио

___ _ въищна поли
тика влошава положението в Югосла
вия и довежда под въпрос 
съществуване" . . . Югославските на
роди не искат фашизма, не искат то 
талитарния режим, не искат да

идейна и политическа зрялост на пар 
т-ията, която й даде възможност Д* 
застане на право място в съдбовния 
събития, които наближаваха.подготов 

ставаха чрез
нейното

Б. ИЛИЕВ

ста- — СЛЕДВА —
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Димитровградска предизборна хроника
(Продължение от 1 стр.) 1 ^

Имало е и оплаквания за не
редности. В някои 
с имало оплакване от лошо 
бдяване с продукти. Висок е без 

са казали хората. Рабо
тата е в това, че кооперацията 
няма достатъчно варели и 
докато варелът не се

От общинския събор 

в Босилеград=а?„ТЛТс&5
се провеждат вторите предкан- 
дидационни събрания. Обсъжда 
се изборната програма на ССРН 
критериите за кандидатирането’ 
и се предлагат кандидати за от- 
оорници и представители. Също 
се избират делегати

ската кандидационна конферен
ция на ССРН, която трябва по 
най-демократичен път да напра 
ви окончателна кандидатна лис
та на Социалистическия съюз, о 
която той в името на членовете 
ще излиза пред събранията на из 
бирателите.

на належащите проблеми в ко
муната.

В програмата е подчертано и 
значението на отборниците, 
ито в
съществува пряка връзка меж
ду републиката 
скупщина, са изправени пред от 
говорни важни задачи. От тях
ното залягане много ще зависи 
интезивирането на стопанството 
в комуната. Разбира се, матери
ална помощ на обществото ще 
е необходима, защото 
градска община е една от най- 
изостаналите в републиката. Ня 
кои проблеми в селското стопан 
ство,
трябва да бъдат обща грижа.

До 25 февруари следва да се 
проведат събрания във всички 
подружници на ССРН, на които 
да се обсъдят документите, при 
ети на общинския събор. Съще 
временно, ще бъдат избрани и 
делегати за общинската канди
дационна конференция и ще се 
евидентират възможни кандида
ти за отборници и представите-

рисоки села
сна

ко-гас новите условия, когато
(Продължение от 1 стр.) 

датирането и избирането да из
ползват своите самоуправителни 
и конституционни права. Ще се 
осъди всяка агитаторска дивер
сия за да се • даде възможност 
по демократичен път да се оп
ределят за лица, способни да от 
разят стремежите на нашето ди 
намично развитие и да се бор
ят за _успорено развитие на изо
станалия босилеградски край. 
Така ,ще се запази единството 
на обществено-политическите ор 
ганизации.

Имайки на предвид всички те 
зи моменти, в сегашните пред7 
изборни дни, организациите на 
ССРН, в съдействие с останалите 
масови политически организа
ции ще развият трескава поли? 
тика дейност, която ще осигури 
пълен успех на изборите. При 
това на преден план са крите
риите за кандидатиране на от
борници и представители. Но 
тези критерии няма да бъдат 
определяни на форумите и об
ществено-политическите органи
зации, а на масовите събрания 
на избирателите. Защото кадро 
вата политика не е монопол на 
отделни лица и групи, а трябва 
да бъде част от съвкупната по 
литическа активност на гражда 
ните, сплотени в редовете на 
ССРН.

В програмата за политическа 
дейност в подготовките и про
веждането на изборите, се изтък 
ва необходимостта от последо
вателност и енергичност, за да 
се изберат най-добрите. А това 
са, преди всичко, хора с високи 
морално-политически 
опитни дейци в изграждането, на 
нашето самоуправително общес
тво, в борбата срещу бюрокра
тизма и всички видове шовинй 
зъм .Само такива хора ще бъдат; 
залог за успешно развитие на до 
мокрацията и разрешаването

чака, 
изпразни, 

за да го пълни отново. Това оба 
че довежда до

и общинската
за общин- м. н. н.

положение във
Из ОС в Сурдулица

Бюджетът за 1969 година с ,къси ръкави'

Висок да няма гас.
Иначе изборната кампания в 

Димитровградско върви спокой
но. Няма никакви прояви на по 
литикантски кроежи за Босиле-

кандида
ти за отборници и представите 
ли, нито провокаторски тенден
ции за подвиване авторитета на 
досегашния скупщински 
Това че на места е могло

На последните две заседания 
общинската скупщина в Сурду
лица бе изправена 
ни проблеми. Първият 
жението на завода ФАЕОС. Ску 
пщината намери изход за това 
предприятие в принудително уп
равление. Членовете на прину
дителното управление 
пред скупщината, че в срок от 
два месеца ще 
производството и технологията, 
като основна задача за да

излезе от сегашното незавидно 
положение.

Вторият
то най-много спря вниманието 
на отборниците, беше състояние 
го на бюджета за тази година. 
Съответната служба при ОС пре 
дстави пред отборниците, че вме 
сто заплануваните от републи
ката 898 хиляди динара от об7 
лаганията върху личния доход 
могат да се осъществяват най? 
много 800 хиляда динара, отноо 
но 30 хиляди по-малко от мина 
логодишното изпълнение. Съби
рането пък на данъка от земе
делието, за което републиката 
предвижда 337 хиляди динара-, 
според преценка на службата, ма 
же да се изпълни само с 307 хи 
ляди динара. Такива намаления 
ще има и от останалите извори 
на бюджета. От това личи, че 
общината в Сурдулица през 1960 
година ще има големи трудног 
сти, както при изпълнението на 
запланувания бюджет, така и 
при финансирането на другите 
обществени дейности, каквито 
са просвета, култура и пр.

Между другото, общинската 
скупщина разгледа и нормативи

просветата, комуналните
състав. 

Да се
чуят критики на отделни отбор
ници, зарад неактивност сред из 
бирателите, е на място, защото 
ще помогне за сериозно обмися 
не, какъв да е следващият от? 
борник от едно или друго 
особено когато и селото, и гра, 
дът имат сериозни акции в бъ
деще.

пред сериоз- 
е поло-

проблем, кой-

заявихасело,
въведат ред в

ли.се
До 10 март ще се проведе об

щинската и между общински кан 
дидационни конференции.

До края на март ще се състо 
ят събрания на избирателите, па 
които ще се разисква за предло 
жените кандидати, а съшевреме 
нно ще се устрои окончателната 
листа за избирането на отборни 
ци и представители.

Представител за републикан
ската камара в скупщината на 
СРС ще избират съвместно об
щините Босилеград, Владичин 
Хан и Сурдулица. Представители 
за останалите камари на репуб
ликата скупщина ще избират 
съвместно Босилеградска, Вран- 
ска и Търговищка община. Съю 
зните представители за всички 
камари в Съюзната скупщина 
ще избират съвместно общини
те Босилеград, Сурдулица, Цър- 
на Трава и Власотинци.

Заседание на председателството наОКнаСЮМ

До се кондидотирот и младите
Положението 

младежта в
на по време на изборите за пре 
дегавителни

и задачите нц 
Сурдулишка общи-

начин да се осигури обществе
на афирмация на младежта в оф 
щината. За тази цел е нужно 
най-масово участие на младеж
та на всички събрания, на кон
то ще се предлагат кандидати. 
Изтъква се още, че младите из 
биратели трябва да имат актив 
но отношение и към останалите 
кандидати.

За осъществяване на тази ос
новна задача се предвижда ши
рока активност във всички млат 
дежки организации в селата, пре 
дприятията и училищата. Мла
дежта трябва да бъде запозна
та с програмата, правилата за 
изборите, както и със същно
стта и значението на конституци 
онните промени.

Младежката организация в Су 
рдулишка община за кандидаци 
онната общинска конференция, 
която ще наброява сто души ще 
делегира 10 свои представители.м. к. в.

бе основна 
тема, върху която се спря пред 
седателството на общинския ко
митет на Съюза на младежта 
Сурдулица на заседанието 
13 тоя месец. В присъствие на 
секретара на ОК на СКС и ОК 
ССРН, председателството обсъди 
изложението на Радован Лукич, 
член на Председателството на ре 
публиканската конференция на 
СЮМ „За положението и зада
чите на младите в предстоящи
те избори за представителни те 
ла“.

тела

в
си от

те за поддържане на жилищата, 
плана за експлоатацията на го
рите за тая година, някои проб
леми' от имуществено-правните 
отношения и определяне на ме 
стното самооблагане за някои 
местни общности.

качества,

След обстойни разисквания 
председателството взе заключе
ния, в които между другото осо 
бено се набляга в предстоящи
те избори младите да бъдат кан 
дидатирани и избрани съответ
но численото състояние на мла-

М. К. В. В. в.

Младите да бъдат нооители на стопанския 

прогрес
дежката организация и по този

Пълна подкрепа на изборната 
програма на ССРН значи и въз 
можност в редовете на самоуп- 
равителните органи да влязат 
млади хора, които от трибуната 
на общинската скупщина или 
на органите в предприятията 
ще се борят за създаване на 
условия за широко ръзгръщане 
на младежката работа по уреж
дане на селата, за организиране 
на културен живот и организи
ране на съвременно производ
ство.

Събранието след това реши де 
легатите за общинската канди
дационна конференция на ССРН 
от младежката организация да 
се изберат непосредствено от ОК

панин на културните домове, не 
е проявила нужното разбиране, 
че трябва да се осигурят помо- 
щения и за културно-забавна и 
други дейности на младежта.

Младите от село не могат оба 
че да чакат друг да урежда въп 
росите. Те сами трябва да нас
тоят да
и да организират солиден кул
турно-забавен живот на село, но 
също и да поемат грижата за 
организиране на производствено 
сътрудничество с кооперацията 
и да бъдат носители на съвре
менното производство.

Отделен въпрос е идейно-по-
всеки

младежката организа-

I I\ Опакото на въпроса
й

(Продължение от 1 стр.) 
й Основната задача, е изтъкнато 
й в доклада, която се възлага на 
А младежта, е да участвува възмо 

жно най-дейно в развитието на 
комуната. Промишлеността и зе 
меделието, като основни отрас
ли, изискват широко ангажира
не на младите хора, и те след
ва да бъдат носители на нови 
мероприятия, организатори на 
акции.

Особено това е необходимо на 
, село, където живее и работи по? 
2 голяма част от младежта. Но тя 

ще изпълни задачите си и ще 
играе значителна роля. ако в та 

2 зи дейност влиза организирано
л и единно. Затова е необходимо

да се организират клубове на зе 
меделски производители, секции 
на съвременни земеделски про
изводители и редица акции, с 
характер на съревнование, 

у уреждане на селата, производс-
<■ твото, културния живот и дру-

22 ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ЧЕКМЕДЖЕ2222 Не рядко изменяме на оча 
2 кванията на хората и радо- 
й стта се превръща в тъга. Как 
2 изглежда разочарованието до 
2 бре знае младежта в Бабуш- 
2 ница. Никой не се радвал ка 
2 кто те, когато новото гостил- 
2 ничарско предприятие се пре 
2 насяло в новите помещения. 
| И имали са защо. Създадени 
й били условия да имат 
2 помещения, в които да разви

жем, до новия хотел-ресто
рант. Бившите помещения на 2 
комуналното сега си стоят 2 
празни! Истина, малко са от- 2 
далечени от центъра. Но за- 3 
това трудовия колектив все- 2 
ки месец трябва да плаща ви 2 
сок наем, а доходи на работ- 2 
ниците са ниски. На народ- 2 
ния университет е било по- 2

разни 2 
хаза-

2 получат необходимото

литическото издигане на 
член наизносно да се прави

сметки като същински ------
ин, който на всичко гледа 2 
през опя фамозеи „културен'' 2

свои

22 ват младежка активност, в ко 
2 ито ще се чувствуват като у 
2 дома си: да се събират, да 
^ играят, да си устройват заба- 
л ви.

динар.
Затова към 400 младежи и ^ 

девойки в Бабуптица нямат 2 
и най-необходимите услови у 2 
за разгръщане на дейност, та ^ 
кива, каквито трябват на мла ^ 
дите.

Преди два месеца 
ският комитет приел заклю- 2 

предприятието да се из 2 
сели, а помещенията да бъ- 2 
дат остъпени на младежката ^ 
организация и Общинския ко ^ 

Заключението си оста ^ 
- заключение.

Но, уви!
Всички обещания,

2 младите ще се създадат усло- 
2 вия за работа се изяловили. 
2 В сградата на бившия хотел на 
2 мерили място всички обще- 
2 ствено-политически организа 
й ции, но младежката 
2 зация била забравена и, мад 
2 ко е ако се каже така, разо- 
2 чароваяа. Освен заключения- 

всички форуми на мла 
даде подслон в

2 че на2 по2
Общин- 2

го.чение
Така ще се подобряват усло? 

вията на живота, което е един- 
■ ствеиият залог за 
младите на село.

Досегашните условия на жи
вот, както е подчертано в до
клада и бе изтъкнато в разиск
ванията, не са 
за по-значително разгръщане на 
дейност. Младежта в много села 
няма подходящи помещения, 
трудно се разпространява печа
тът, липсват солидни библиотеки 
или библиотечни пунктове, бла- 
гоустроеността на село е също 
ниска.

Всъщност и това, което има, 
не се ползва достатъчно. Цен? 
търът за култура и забава, би
блиотеката в града не са оказа
ли значителна помо1П на селско 
го население, особено на млади 
те. Малко е ползвано подвижно? 
то кино, хората от централната 
библиотека не са положили уси
лия за организиране на библи
отечни пунктове по селата, а зе
меделската кооперация като сго

органи?

оставане па
митет. 
и ало

Те се обръщали, както 
уведомиха органите на управ й 
лепие в трудовата организа? 2 
ция. Казаха ни, че съветът ц $ 

такова съобщение, й 
Макар че не са съглсни с по- й 
стъпката, както ни казаха, ра л 
ботниците не са съгласни и л 
да плащат така високи нае- 2 
ми, а техните помещения да ^ 
си стоят празни.

Значи, някой ие води 
ка за нуждите и интересите § 
на младежта, нито за настрое 2 
яисто на колектива. Дали мц 2 
же да се намери начин този 2 
„някой" да се подведе под об 2 
ществеио-политическата отго 2 
верност и да даде отчет за- 2 

игнорирането на интерс- й 
работни- 2 
М. Б.

х(:гт___

2
2 та на 
2 дите да се 
2 Дома на културата, управата 
2 на Народния университет на? 
й мерила друго решение. Помд 
2 щенията, на които разчитала 
2 младежката организация ой?

па комуналпо- 
сре.

1113 2
задоловяващи,

не знае за

2й ли отстъпени 
2 услужното предприятие 
2 щу 3000 нови динара месеч. 
2 но. Така Общинският коми^ 
2 тет на Съюза на младежта 
2 останал без канцеларии, за 
й да бъде парадоксът още по? 
2 голям, предприятието си и- 
2 мало канцеларии. Оставилц 
2 ги понеже на някои хора от 
2 предприятието били далеч и 
2 трябвало да пешеходят дч 

този наем, 
на града,

На разходка след часовете
Избрани са от 

всеки район в комуната по един 
предприятията съ?

ция. Младежта трябпа да иастоц 
да се запознае с развитието ма 
работническото движение, с па 
шата социалистическа револю
ция и със същността на съвре
менните обществени процеси. 
Развитието и укрепването на бра 
тството и единството и интерна 
циоиалистическото съзнание у 
младежта също с пряка задача 
на младежките организации.

Предстоящите избори и рабо 
тата по тяхното провеждане са 
още една задача на младежта.

на младех<та.
2

смет- 2 младеж, от 
що по един и от гимназията два 
ма — или общо 14 младежи.

2
Председателят на ОС и пред

на ОК на ССРН др, 
Манов и Илия Петров

седателят 
Димитър 
привстствуваха младежката кон? 
ференция, като говориха за за
дачите и ролята на младежта в 
развитието на комуната и в из
борната кампания.

22 тях. Тези, срещу 
2 са тук ■ центъра 
2 край всички бабушиишки ии 
й ституции и, веднага да ка-

рад
сите на младежта и 
ците? 22 м. н. н.

2>•
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Отчет на ОС в БосилеградВ „Градил“

Според възможностите 

и резултатите
ЗАПЛАТА ОТ СПЕСТОВНИ КНИЖКИ

за-ИНИЦИАТИНА, КОЯТО ДОНАСЯ МНОГОСТРАННА ПОЛ 
ЗА И НА РАБОТНИЦИТЕ, И НА ПРЕДПРИЯТИЕТО: ЗАПАЗ- 
НДНЕ ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА, ПРЕМАХВАНЕ НА СЕЗОННИЯ 
ТРУД, ДЕТСКИ ДОБАВЪЧНИ У ПРЕЗ МЪРТВИЯ СТРОИТЕЛЕН 
СЕЗОН И ПР.

Самоуправитслнитс органи на 
строителното предприятие „Гра
дил“ в Димитровград понастоя
щем сериозно са се наели е ре
шаването на един дългогодишен, 
но жизнен въпрос за работници 
те — строители. Именно — как 
строителните работници през зи 
.мнитс месеци т.е. мъртвия стро 
итслен период да получават ли
чни доходи, а да пе работят.

На пръв поглед това прилича 
на абсурд. Но конкретните меро 
приятния, които

Всъщност, заплащането за
трудочасопс презработените 

строителния период, според за
би бидииъла на ръководството,

вид на спестовни книж
ки. Взети са общо 306 решения, 
от които 57 из областта на сел
ското стопанство.

Между най-важните решения 
са онези, които регулират да
нък — оборота, комуналните 1а 
кси, както и онези, които се от
насят до подобряване на горско 
то стопанство и срещу, унищожа 
ването на горите.

Голям брой решения се отна
сят до жилищно-комуналния жи 
вот, където са постигнати и по- 
забележителни успехи.

В рамките на общинската ску 
пшина са работели 8 съвети, кО 
ито устроили 12 сесии и ра
зисквали за най-належащите въ 

комуната. От тях

Отчетът за двегодишната ра
бота на общинската скупщина 
в Босилеград и програмата за 
предстоящата й дейност бяха об 
съдени и приети на съвместно
то заседание на общинските ръ 
ководства на всички обществе
но-политически организации в 
комуната. Но това е само нача
ло, защото в предизборната дей 
ност тези документи щс бъдат] 
разгледани и от събранията нд 
избирателите.

В изтеклия период общинска
та скупщина в Босилеград най-; 
много се с занимавала и реша
вала въпроси, отнасящи сс до 
развитието на обществените и 
самоуправителни отношения Ч 
укрепване на стопанския и ико 
комически живот. По такъв на: 
чин тя с насочвала живота и ра 
ботата на гражданите в комуна

ло във
ки. След всеки месец в строите 

период на спестовна книж- 
която ще бъде открита 

всеки работник, щс се внася и 
заработеното след нормалното 
време от седем часа. Тоя начин 
на „заплащане“ е полезен и от 
една друга страна: на внесената 

банката ще зачисли и ре
сто.

п ръководството на предприяти 
сто, с в ръцете на самите рабо 
тиици. И ако тс приемат тяхно 
то предложение, то тоя проблем 
завинаги ще бъде свален от днС 

ред. А сто как: според зако 
па никак ие смес да сс падхвър 
ли общия годишен фонд на тру 
довнтс часове, който 
към
път е дал възможност да сс въ 
рши преразпределение па трудо 
вито часове през годината. Топа 
особено сс отнася за строитсл-

лния
зака,

вен

наброява 
2.200 трудо-часа. Но зако- сума

довната лихва от шест на 
Спестоваиите книжки работници 
те биха получили на 20 декем
ври, когато завършава строител 

период. Според едно изчис- 
работник, който в строи- 
период месечно е полу

чавал 560 динара — за мъртвия 
би заработил

в тази насоча
пия 
лепне, 
ТСЛПИя' ! ’ проси в 

най-голяма активност е показал 
съвета по стопанство, който <з 
съдейетвувал при решаването на 
много въпроси. Той е давал и 
инициатива за колективно решд 
ване на някои проблеми в сто
панските и трудови организа-

строителен сезон
600 динара. Разбира се и ли 

тези пари, която щс
към
хвата па 
даде банката. та.

Отборниците не са били дейниНяма да има сезонни 
работници!

ции.
Трябва да се отбележи, че вси 

чки решения, които е взела об
щинската скупщина били пред
варително обсъждани от нейни
те съвети.

В отчета сс казва, че досегаш 
ният отборнически състав не е 
бил добър и не залягал в реша, 
ването
Така е започнало още от изби
рането на председател на ОС.

Някои отборници проявявали 
неправилно отношение и става- 

негатори на всичко, без за^ 
дълбочеио да се отнесат към съ 
държанието, обема и последици 

някои въпроси, обсъжда
ни на сесиите.-Поради тези при 

често е изтъквана личната

Ползата от това начинание на 
строителното предприятие с 

многостранна: преди всичко, хо 
рата биха сс запазили от 
пия мраз. Същевременно ще се 
реши и въпроса за шофьорите, 
които сега също отиват на не
платени отпуски, а искат да ра
ботят. И което е най-важно — 
няма да има сезонни работници, 
което е един от на(й-болните въ 
проси, а и те биха станали щат 
ни. В усиления строителен пе
риод тяхното число възлиза и 
до тридесет души.

От друга страна чрез спестова 
ните книжки самите работници 
се подтикват към спестявания, з 
дългогодишният проблем за ли
чни доходи се премахва завяна

на належащи въпроси.

Събранията на избирателите и 
местните общности са използва

ли всички възможности

зим-

ли
В отчетния период са проведе 

ни 148 събрания на избиратели 
те, на които са обсъждани раз- 

първо мя-
те на

Строители от „Градня лични въпроси. На 
сто това са комуналните.

------------  —« *  -----------------— ■ чини
воля. Някои дори отричали и 
законните тълкувания, които са 
предоставяли на компетентните 
служещи от органите на ОС.

Покрай това голям брой отбо 
рници не изпълнявали задължд 
нията според законопрописания 
та и конституцията на община
та. Като такива те не са били

се предприемат говорят обрат
но: има изход, дори тоя изход 
:е налице.

< Досега в мъртвия строителен 
сезон, който обикновено трае от 
средата на декември до месец 
март, винаги е създавал главо
болия как да се обезпечат сред 
ства за личните доходи на строи 
телните работници. Обикновено, 
тъй като друго решение не е 
съществувало, строителните ра
ботници били пускани на непла 
тени почивки. Ясно е, че тези 
неплатени почивки предизвиква
ли негодуваня, защото на хора 
та трябват пари, а те охотно би
ха се съгласили да работят и 
през тези месеци. Но къде, ко
гато е мраз и бетонът замръзва 
още при забъркването му? Вси
чко това пораждало недоволство 
сред работниците, което е има
ло отражение и върху работата 
през строителния период.

ните предприятия и други сто
пански организации, чиято рабо 
та е свързана с климатическите 
условия т.е. зависи от тях.

Защо през дългите летни месс 
ци, относно строителния период, 
работниците да не работят повс 
че часа (нормалното работно 
време е седем часа), и по тоя 
начин заработят през зимата, се 
питали в предприятието. И да
ли предложение наред е увели
чението на деня да се увелича
ва и работното време, което в 
най-оживения строителен период 
(от май до септември) би дости 
гало десет трудо-часа. В остана
лите месеци би се работело по 
девет и осем часа. Строителният 
сезон би завършил на 20 декем 
ври, а след това биха се ползва 
ли годишните почивки. През фе 
вруари работниците не биха ра 
ботили, а за заработените през 
лятото трудочасове биха получи 
ли редовни лични доходи.

Постигнатите резултати са 
скромни, защото тези самоупрд 
вителни органи не са използва- 

всички възможности. Причи 
на за това е и тази, че искания 
та и предложенията на събрани 
ята на избирателите не винаги 
са зачитани от страна на общи 
нската скупщина.

Местните общности не са пока 
зали необходимата активност, 
преди всичко поради слабата им 
материална и кадрова укрепна- 
лост. Миналата година само 9 
общности са въвели местно са
мооблагане и проявили по-го- 
ляма активност.

ли

същински тълкуватели на инте
ресите на своите избиратели, а 
не са се застъпивали и за общите 
интереси на общината. Също та 
ка не били активни в решаване 
то. Още по-лошо е, че не са ос
ведомявали гражданството за ре 
шенията и работата на общин-

ги.
Затуй работниците би трябва

ло да подкрепят тази инициати 
ва на ръководството, която по 
начало е намерила подържка в 
работническия съвет. От друга 
страна самите работници трябва 
да дойдат до убеждението, че 
създателите на материалните 
блага са те, и че илюзорно е да 
се вярва, че някой друг е длъ
жен да им плаща през зимата.

ската скупщина.
И покрай тези неща трябва 

да се констатира, че не са взи
мани решения, които не са в у-, 
нисон е положителните законо- 
предписания.

В отчетния период са устрое: 
ни 13 съвместни сесии на двете 
камари на общинската скупщщ 
на и на тях обсъждани 249 точ-

Много проблеми за 
разрешаване

На предстоящата общинска скупщн 
неразрешени 

инте
грацията на стопанските организации, 
което е и едно от основните изисква
ния на стопанската реформа. Оказва 
се крайно необходимо да се обеди
нят земеделските кооперации. Ако не 
сторят това — осъдени оа на пропаст. 
Предимствата, които ще се постигнат 
с това начинание са бройни н ще и- 
мат решаващо значение за стопан
ството в комуната.

И занапред трябва да се търсят ре 
шення за редица комунални пробле
ми. без оглед, че в тази област са 
постигнати добри резултати, 
въпроса със съобщенията и занапред 
си остава актуален.

За електрификацията трябва да се 
застъпят всички, а най-много новоиз
браната скупщина. Досегашната дей
ност на общината дава реални въз
можности посредством мина „Трепча" 
и армията да се електрифицират лю- 
батения и тлъминския район. Ето за 
що в тазн насока трябва да се про
дължи с .упоритост и конкретни ак
ции.

В селското стопанство, а преди вен 
чко в животновъдството и овощарство 
то трябва да се превземат редица ме 

• рки. Тук трябва да се използват въз 
можиостите.

Горското дело н просвета н култу- 
‘рата, също се нуждаят от нови мер
ки и материална помощ от общинска 
та скупщина.

на са оставени редица 
въпроси. Преди всичко това е

Къде е решението

Решението на тоя с години не 
разрешен проблем, както казаха Ст. Н.

Пред юбилея на Осма сръбска бригада
Няколко общини в Южна Сърбия решиха да чествуват годи

шнината от формирането на Осма сръбска бригада.
По случай 25-годишнината от освобождението на тези краища 

от фащизма празненството получава още по-глямо значение. За бой- 
цито и населението от Димитровградско тази годишнина също така 
е от значение, защото Първа царибродска бригада след освобожде
нието на Ниш се приключи в състава на Осма сръбска бригада. |

Бойният път на Осма сръб
ска бригада и нейните победи 
над окупатора и домашните пре 
датсли по време на Втората све 
товна война заемат достойно мя 
сто, водиха нашите народи за 
освобождението на страната.

Нейното значение се състои 
и в това, защото тази бригада 
поникна в един край в който, 
живеят много националности, ко 
ито бяха решени заедно да се 
борят против немско-българския 
окупатор и всички видове пре
датели (дражевистн, недичевци, 
костапечанци и др). Идеите кои
то вдъхновяваха тези бойци и 
свободолюбивите традиции на 
сбратимените народи в Южна 
Сърбия дадоха подтик за фор
миране и на такива боеви части в 
— като Осма сръбска бригада.
В редовете на тезе бойци още 
от първите дни на окупацията 
бяха имената като Сима Погача 
ревич, който през декември 1941 говище, място 
година даде живота си в борба 
та против окупатора. Въпреки 
това, че Вранския партизански 
отряд беше разбит-идеята за ос

манович-Темпо. Той подкани на 
селението да стъпва в народно- 
освободителните части 
ава свободната територия.

Известни са и боевете за 
щожаване на окупаторските час 
ти в Крива Фея и съвместните 
действия на македонските, 
вските

никнаха такива Обачечасти, които 
взеха участие в боевете за осво 
бождение на Власотинци, Лес7 
ковац, Ниш, а след това и Ко
сово. На Дрина проявиха■геро
изъм и опитност 
не само на

да затци

уни
във воденето 

партизанска, а на 
фронтова борба. Преследваха и 
унищожаваха немските дивизии 
на Сремския фронт.

Осма сръбска бригада 
слави в боевете

косо
и българските партизан

ски части в тази част на Сър
бия.

вобождеиие на своя край със 
собствени сили не престана. На 
8 март 1944 година, след много пц 
беди над неприятеля, бе формц 
рана в Търговище Втора южнр 
моравска бригада в присъствие 
на Светозар Вукманович-Темпо, . 
Главния щаб на Македония, Трр 
та македонска бригада с около 
400 бойци. В щаба на бригадата 
влязоха Живоин Николич-Бърка 
— за комендант, Любомир Трай 
кович за заместник комендант, 
Владимир Вуйович-Вуя за поли7 
тически комисар и за негов заме 
стник — Слободан Цекич — Ра- 
дован за началник на щаба Ра
домир Цветкович—Раде.
По това време в Южна Сърбия Съ 
ществуваше свободна територия 

която функционираха народо-' 
освободителни отбори, а народ-* 
ната войска се бореше за запаз 
ване на територията. В края нц 
март 1944 година, също в Тър- 

където бе фор
мирана бригадата се състоя вели
чествен митинг, на който присъ 
ствуваха над 5 000 души. На тс* 
зи митинг говори Светозар Вук-

се про- 
от Гърция др 

Срем и от Трън в България, до 
Дрина. Най-големият принос, ос 
вен воения, е изграждането на 
братството 'и единството. Затовц 
бригадата бе отличена с ордена 
Братство-единство от

Въпреки опитите 
ските окупационни 
унищожи свободната територия 
и с 
ние в
ха напразни. От март до септел^ 
ври 1944 година партизанските; 
части в Южна Сърбия не само, 
че успешно отбълскваха врага] 
но те числено нарастнаха. Нас$ 
лението беше решено да се бо
ри за окончателното си освобо
ждение. Тази борба се разширц 
и отвъд . Нишава до Стара 
нина

на българ- 
войски да

това партизанското движе- 
южна Сърбия, те остана-,

първи ред 
и от нейните редове изникнаха
трима народни герои — Милан 
Зечар, Саша Яворина и Живоин 
Николич-Бърко. В. Велинов

В тази бригада се бориха и 
бойците от

пла- 
така важни 

пътища като пътя Ниш-Скопие, 
и Ниш-София, които имаха ог
ромно значение за 
Въпреки опитите да осигури 
бодно движение 
Ща, врагът не успя да пос-

Димитровградско, 
които проявиха голям героизъм 
в боевете от Ниш до Винковци.
Затова юбилея на бригадата __
25 години от формирането й ще 
се празнува тържествено

и засягаше

неприятеля.
сво

въц
всички ония общини от които 
се излъчваха бойци за бригада-

по тези пъти-

тигне това.
От невъоръжени 

1941 година в Южна Сърбия из
та.части през

Б. Николов
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СТОПАНСКИ ТЕМИ

Какво ще е развитието
на Димитровградско тази година?

КЪМ 6 МИЛИАРДА НАЦИОНАЛЕН ЛОУогт УвТО ПРОДУ«Т И 
ЛЕНО — ЗЕМЕДЕЛСКА КОМУНА Д°ХОД' ВЕЧЕ ПРОМИШ-

СЪВЕТИ
НА
агронома

ПОДХРАНВАНЕ Н1 ПШЕНИЦАТА
Когато засявахме пшениците, климатическите 

= благоприятни и се закъсня. Затова значителна
чените посеви са пред стадия на бокорене или поникване. Но в 

ЕЕ първите топли дни посевите ще продължат да се развиват,
ЕЕ развитието ще им са нужни храни.

Искаме ли добри добиви, пшеницата трябва да подхраним 
= с минерални вещества, най-много азот, фосфор и калий, които 
Е най-често недостигат в почвата. Тези вещества съдържат някои из 
Е куствеци торове, които мноз1ша производители са ползвали и до- 
= сега, за да си осигурят по-добра реколта.

Но не е достатъчно само да се хвърли тор. Торенето трябва 
| да е правилно и съобразено с определени фази от развитието на 
Е пшеницата.

Има два вида наторяване: основно и допълнително. Основно
то наторяване става преди сеитбата и по време на сеитбата, и 
допълнителното по време на растежа на тпеницаата, с цел да се 
подхрани растението. Тъй като времето за основно торене е ми
нало още есента, ще дадем напътствия как да се извърши под- 
хравапето, т.е. допълнителното торене.

Първо подхранване трябва да се направи веднага, като се упо
треби смесен изкуствен тор Н :П :К = 4 :11 ; 9, или нитромонка- 
ла. Препоръчва се 15 кг на декор.

Второто и евентуално третото подхранване трябва да станат 
обезателно преди избиване на вретенцето.

Торене след тази фаза е безполезно, защото пшеницата обра
зува клас преди избиване на вретеното, а тъкмо тогава са й най- 
необходими храни. Оформянето на класа, неговата големина и 
броят на зърната зависят покрай другото от количеството азот, 
фосфор и калий в почвата ,от която растението се храни. И за 
второто подхранване също са нужни 15 килограма тор на декар. 
Третото подхранване зависи от това какви са посевите, дали вече 
не са загубили вретенцето и дали времето позволява да се извър
ши.

Нормално е при такъв произ* 
водствен растеж да расте и бо
гатството на комуната. Нацио
налният доход, който ще възлд 
зе на около 308 хиляди стари 
динара на глава от населението 
или на около 6 милиарда об
що, ще съдействува да се раз
решат и редица въпроси от сфе 
рата на жизненото равнище г| 

се културно-битовия живот на насе] 
лението. Има изгледи за ново на 
станяване на работа, но квали-

условия пе бя- 
част от пшени-

Миналата година, както се о- 
ценява в_ кръговете на стопан
ските работници в Димитровгра 
дско, може да се нарече годи
на на прелом в стопанския жи
вот на комуната. Защо е 
нека да ни кажат показателите 
за растежа, които свидетелству- 
ват за това, че очакваните след 
рефбрмата трудности 
преодолени и е открит пътя за 
стабилност.

В Насоките за развитието 
комуната през тази година, 
то сега са предмет на обсъжда
не от населението в Димитров
градско, а наскоро ще се прие
мат от общинската скупщина, е 
изтъкнато, че:

а заоколо 7 милиарда ст. динара бру 
топродукт, докато втор отрасъл

с около 5,5 милиар-
ЩС‘

е земеделието 
да.

Защо е така, нека пак да ни 
кажат цифрите, за очакващото 
развитие през тази 

Промишленият

така,

година, 
отрасъл, благо

са вече

на
кои

бруто продукъг на комуната
в сравнение с 1967 г. през 1968 го
дина се е увеличил с 19 процеп-
та.

При това растежът 
леността е 11,70о/0, а обществения 
сектор на земеделието 
търговията — близо 707о/о и 
стното земеделско стопанство

в промиш

4,7,
в ча

1,8.
Единствено в строителството по

казателите 
1967 година.

Получава се, че брутопродук- 
тът на комуната в миналата го
дина е бил значителен над и 
милиарда стари динара, на как- 
вото число могат да позавидят 
много по-големи комуни в наша 
та република.

Количеството тор на декар даваме ориептационно. Произво
дителят сам може да пресметне колко е необходимо, като има 
предвид състоянието на посева си. Ако пшеницата има тъмнозе
лен цвят, широки листа и добре се развива — могат да се упо 

§ требят 10 кг. на декар. Ако цветът е бледожълт, листата тънички 
Ц и лични, че растенията изостават в растежа, следва да се подхран 
Е ят с повече тор, — 15 и повече килограма.
Е Ползата от този труд и разноски е много голяма. Според ня-1
Е кои данни подхранваните посеви дават добив, по-голям със 100 
Е и повече килограма от неподхранваните. А торът за трите под- 
§ хранявания струва към 18 нови динара на декар. Срещу това само 
= получените в повече 100 кг. зърно струват 100 нови динара.
Ц Кооперацията разполага с достатъчно изкуствен тор и не би-
= ва да допуснем нехайност. Срещу всеки килограм неупотребен ми- 
Е перален тор се получават много килограми зърно по-малко.

Агр. Йордан Маринков
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са под равнището на

Сенокос овцевъдството на мъртва точка

пребродените вече фицирана, работна ръка в про
мишлеността и земеделското сто 
панство, за подобряване на об
ществените служби, за нови ме 
роприятия в областта на благо
устрояването и пр. А всичко то
ва ще улеснява населението, кч 
ето е и носител на този растеж.

м. н. н.

дарение на
лъкатушения, тази година 
отбеляза досега недостигнат тук 
растеж от 48,4°/о. Каучуковият за 
вод в резултат на новата рекон

ще

струкция ще е в състояние да 
увеличи брутопродукта с 54,3 
процента, „Фабрад", който ня
колко години събира дъх, ще е 
в състояние да увеличи произ
водствената стойност с около 4 
пъти, дървообработващата с о- 
коло 13 процента. При това по
ложение промишлеността сигур
но си осигурява първото мяс
то в поминъка на комуната и 
населението.

Промишлено-земеделска
комуна

Тази година Димитровградска 
та комуна ще бъде зарегистри
рана като промишлено-земедел
ска. В досегашното й развитие 
по:голяма част от брутопродукта 
осъществяваше земеделското про 
изводство, 
че комуната е с преобладаващ 
земеделски поминък.

Данните за миналогодишния бру 
топродукт ни казват, че промиш
леността е участвувала в негово
то образуване с близо 4,3 мили
арда стари динара, а кооператив
ният и частният сектор на земеде 
лието с около 5,2 милиарда ст. ди 
нара, или с около 900 милиона ст. 
динара повече. Размерите тази го 

ще се променят. Промишле- 
ще заеме челно място с

=

Трудности в изкупуването на агнета
а това означаваше.

Променливи предпролетни цени
Благоприятни условия и за 

земеделието
И земеделието ще е в по-бла 

гоприятно положение тази годи 
на. Въпреки сушата миналогоди 

не са били ло

налага такива цени.
За илюстрация ще посочим, че 

първите агнета в Димитровград 
ско са изкупени и по 10 динара 
килограм живо тегло, докато 
днес тази цена е намалена на 7 
динара, и както . казаха специа- 
листите-откупчици, може всеки 
ден и тази цена да намалее. О- 
пасението, което изказаха те, се 
дължи на променливия пазар 
и почти редовното забраняване 
от страна на гръцките власти да 
се внася месо от Югославия.

Досега от Димитровградско са 
изкупени над 2 хиляди агнета, 
което е сравнително добро нача 
ло за тоя период, но у частните 
производители има немалък 

брой неизкупени агнета. Най- 
много са изнесени агнета от райо 
ните на Забърдие и Висок, дока 
то много по-малко от другите 
райони.

Освен това, досега цената на 
агнешкото месо е много по-изго

Изкупуването на агнета в 
Димитровградско донесе и пър
вите недозраумения между земе 
делската кооперация и частните 
селскостопански производители. 
Става дума за изкупвателните 
цени, които, както умело забе- 
ляза един селскостопански про
изводител, са променливи както 
тези предпролетни дни.

В земеделската кооперация съ 
що потвърдиха, че цените са 
твърде променливи, но поясниха, 
че не става дума за някаква си 
тяхна прищявка, а че пазарът

шните резултати
и представляват добра осно 

ва за нов растеж. Също и кре
дитирането на земеделското про 
изводство ще съдействува за то 
ва, защото условията ще са по- 
благоприятни. Сроковете за 
плащането ще са по-удължени, 

на лихвата по-малък.

ши

дина
ността

из-Производителите 
питат агронома

дна на пазара в страната, а по- 
ниска на чуждестранния пазар.

При наличието на тези труд
ности в изкупуването, някои сели 
ща в Димитровградско, на пър
во място Раде-йна, отказват да 
дадат агнетата, а чакат по-благо 
приятни дни. Дали обаче ще до 
чакат тези дни е огромен въ
просителен знак, тъй като на па 
зара, било вътрешен или чуж-

размерът 
а отпускането на кредитите ще 

определено предназначение, 
запазване и на съществувае сНУЖНО ЛИ Е ДА 

СЕ НАТОРЯВАТ 

ЛИВАДИТЕ?

при
щите досега премии и регреси. 
Планираният размер на растеж 
в частния сектор е към 3°/о, а в 
обществения 6°/о,

В другите отрасли също 
предвиждат значителни увеличе- 

сравнение е миналата го« 
Така например в строител 

очаква брутопродуктът- 
с 63%, в гостилни

Босилеградска хроника
Г. Любата училище, а 

- специалис
те в основното 
по останалите 
ти по строителство.

Курсът ще работи два ме
сеца ,а след това ще се дър
жат изпити.

сс

дестранен, все повече са предла 
га агнешко месо от различни 
краища на страната.

От преди един месец в с, 
Горна Любата, Босилеградско 
започна да работи курс за
висококвалифицирани 
телни работници. Курсът ор
ганизира Центъра за профе
сионална подготовка при За- 

заемане на работпа

Мнозина производители са 
интересували за торенето 

на ливадите и за ефекта от 
него.

Ето кратък отговор на тех
ните въпроси:

Нашите земеделски

ния В 
дина. 
ството се 
да се увеличи 
чарството с 10,9% и пр.

Ст. Н.строи
Долна Лисина

БожицаРастежът ще е резултат на 
усилия

Естествено, тези показатели за 
растежа могат да се реализират 
при определени условия. Базд 
съществува, налице е- стабил; 
ност, наследена от миналата го- 

е необходи-;

сто-
някога са про- •

Населението от най-голяма 
та долнолисинска махала „Се 
лшце" използва зимните дни 
да строи пътя в дължина от 
два километра и да се свър
же с централния и останали
те селски пътища. Старият 
път е неподходящ и минава 
през частни имоти и има спо 
рове.

Тази важна акция е орга
низирала местната общност в 
Долна Лисина.

Пътят ще бъде готов в на 
чадото на тази пролет.

вода за 
ръка във Враня.

Курсът посещават над 40 
строителни работници от Гор 
на Любата и околиите села. 
След като завършат, те ще 

по-голяма възможност 
в строителните

нани едва ли 
явили грижата да наторят ли 
вада. Имало е случаи на то
рене с животински тор - Ч 
егреци, непосредствено на ли 
вадата, но и това е било ря
дко явление у нас. А полза 

на ливадите е

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

НА ЕЛЕКТРИЧЕ
СКАТА МРЕЖАIНо към това

прибави настойчивос- 
колективите за по-органи 

за повече 
ко^

имат 
за заемане 
предприятия.

дина. 
мо да сета от торенето 

безспорна.
Изследванията са показали, 

че почвата па един хектар ли 
се получат 

се изтощава

тта на
зирано производство, 
и по-качествена продукция-

бъде съгласувана е търсе 
както и това — 

сметка за икономщ

След богата и активна работа 
през 1968 година местната орга 
низация на ССРН в Божица пре 
движда в тази година освен по 
нататъшно организационно 
здравяванс и активно отношение 
към всички обществени задачи; 
особено в изборите, и конкрет- 

по електрификацията 
на селото. Именно, организация 

сс ангажира програмата 
на електри

провеждане 
на курса заплащат кандидати 
те. Преподаватели по общи
те предмети са преподаватели

Разходите за

то да
нето на пазара, 
да се държи

В земеделското
частниците увеличението

не само зарад

от коятовада,
1.500 кг. сено, 
значително, защото от пея сч 
отделят за растенията към 20 
кг, азот, 9 кг фосфорна 
селииа, 27 кг активен калий и 
др. Тази почва си възвръща 
по природен път част от те
зи елементи, обаче не в сте- 
пена на загубеното, а по-мал-

за-
производ-ите. И В Д. НЕВЛЯ 

ЩЕ СВЕТНЕ
ки- Изворство на

ще е възможно 
очакващите се 
матически условия,

ни акцииблагоприятни клц 
но повече зч 

по-тясно сътру

• шя
Тези дни младежкия актив 

от село Извор предаде под
брана културно-забавна про
грама, която плени внимани
ето на посетителите.

Младежите от това 
вече няколко години 
жат добри резултати в кул
турно-забавната дойаост. За 
отбелязване е че те редовно 
сътрудничат с граничарите от 
местната застава.______В. В.

Години народ левляици търсеха гп.т 
„лека” електрификация.

та щС
на реконструкцията 
чсската мрежа да се изпълни ця 
лостно и да се свържат и маха 

дедичина, Гандина, Гой- 
кова. Царица и други.
Социалистическият

сс ангажира в построя

н начин за 
Вярваха хорагга на тия дето пускаха 
слух, чс и такъв лът -имало. Но ко
гато срещу Нова година в Куса вра
на светна, «а долно н валяли и 
лш „свлтна” ... Те -разбрахла чс пъ
тя до електрически юк е само един 
— да се запретнат ръкави!

В плава за работа па ССРН в на
стоящата годила, като главна задача 
с — довеждането и п 
ток. Неотдавна, ла събрание на ор- 
ра-н-нзпциятл с избрал и комитет по 
електрификация и ссгп трябва Да зп- 
почиом с -работа. Д« Кузсв

рад планираното 
дничество между кооперацията 
и частника в областта на поле-

ко.
искамеПоради това, ако 

да имаме дебел откос сено, 
т.е. високи добиви от ливади 
те, необходимо е да връща-:

везде

също ЛИТС:
И ЖИ-овощарството село

белс.
ВЪДСТВОТО, 
ВОТНОВЪДСТВОТО.

съюз същоПо-благоприят^
така ще
нането на пътя Топли дол 
вния път Божица — Босилеград. 
Предвижда се и подобряване на 
снабдяването.

за пласмент на за 
на външни

ме на почвата нужните 
ства. А това се постига с на
торяването. В един 
Щите броеве на вестника Щ® 
поместим съвет за торене н* 
ливадите.

гланите условия 
меделска продукция 
тр пазарисъщо ще имат стиму-;

въздействие върху про 
в комуната.

електрически
от следва

лативио 
изводствотоАгр. Й. М. Страница 8
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За тия, които обичат да пътуватАнкета за положението на културата
КЪДЕ БЕЗ ВИЗИ?в Димитровградско

годба за безвизов режим.
Такъв безвизов режим имаме 

със страните; Алжир, Австрия 
България, Чехословакия, Дания 
Финландия, Исланд, Италия, я 
пония. Куба, Унгария, Мароко, 
Норвегия. Полша, Румъния, Сан 
Марино, Швеция, Швейцария 
Тунис, Турция. В скоро време 
без визи ще се пътува и във 
Франция (от 1 март т.г.) и в За 
падна Германия, след като ней
ното правителство ратифицира 
постигнатото споразумение.

В СССР за единични пътува- 
пия е необходима входна 
от съветското посолство. Такива 
визи не са нужни, косато се 
пътува организирано с туристи
чески цели или служебно.

В страните, където се пъту
ва без виза, наши граждани мо
гат да пребивават най-много три 
месеца. Ако имат намерение да 
пресрочат това време, тогава е 
необходима входна виза за стра 
ната.

Всички, които имат паспорт, 
заверен за две години, могат да 
пътуват безгрижно в- много ев
ропейски и други страни. По н« 
пъв всички, защото някъде 
необходима входна виза ог по
солството на страната, в която 
сс пътува, а за някои страни е 
необходима и наша изходна ви

Културата е грижа на всички
• -ж-ч-— .ням _________________________

с

От тоя брой па вестника започваме да поместваме из 
названия на отделни лица — културни, обществсно-политн 
ческн и стопански дейци, както и мнения на гражданите, 
по въпросите на културата в Димитровградско. Делта ни е 
не да упрекваме или осъждаме някого за сегашното състоя^ 
ние на културата, а чрез различни мнения и предложения 
да намерим най-правилното решение на тоя наболял въ
прос, относно да видим кой къде вижда изхода от сегашно 
то положение.

В тоя брой поместваме изказването на председателя 
на ОК на ССРН и някогашен ръководител на културно-за
бавния център в града — др. ИЛИЯ ПЕТРОВ.

за.
По разпоредбите наша юго

славска изходна виза нс ,с нуж 
на при пътуване в страни, с ко 
ито Югославия има редовни ди 
пломатически или консулски врт, 
зки. В Европа само с две стра
ни нямаме такива връзки (Испа 
пия и Португалия) и значи са
мо за тези европейски страни 
би била необходима наша из
ходна виза.

Когато се пътува в чужбина 
следва да се получи от съотве
тно посолство входна виза за 
страната, в която се пътува. Та
кива визи не трябват за ония, 
с които нашата страна има спо-

виза

Според мен, културно-забавни
ят център нс е достатъчен зц 
по-широк културен живот. Със 
средносрочния план сс предвиж 
да построяване на обществени 
помещения, библиотека и пр. 
Трябва да се предприемат кон
кретни акции, а не само да со 
констатира.

Същевременно трябва и в от
делните райони да се търсят съ 
ответни помещения — в коопе
ративните домове или другаде, 
но винаги с обГ1Г договор, защо
то културата трябва да бъде грц 
жа на всички. Трябва още да се 
школуват и кадри за тоя вид до 
йности, защото без специалисти 
и тук няма да има особен уст 
пех. Нужни са ни специалисти 
режисьори, постановчици, сценр 
графи, ръководители на танцо
ви състави. А това изисква сред-1 
ства. Вече казах, че стопанство
то трябва да прояви интерес 
към тоя вид дейност.

Аз не искам тук да говоря зц 
това, че трябва да се набави нов 
агрегат за подвижното кино и 
нова киноапаратура, да се откри 
ят районни библиотеки и чита-) 
лища, увеличи книжния фонд 
на библиотеката, подобри ренед 
тоара на киното (тук съществу
ват и обективни трудности, кои 
то са известни), защото малки 
или повече тези неща са изве
стни на всички.

Мисълта ми е — не може да 
очакваме от няколко души да

На въпроса какво мисли за се 
гашното положение иа култура
та в комуната — др. Петров от
говори:

„Погледнато цялостно, наред 
с успехите в стопанското и об
ществено развитие, същите успе 
хи не сме постигнали в културд 
та. Защото не сме водили смя- 
тка за създаване на нужните ус 
ловия. Но и покрай това извест 
ни успехи са постигнати. Причи 
ната за неуспехите виждам и в 
миграцията, която допринесе, чс 
на село да нямаме училища, ну 
жния кадър на самодейци, пък 
и липсват нужните културни до 
мове и активисти, които ще сс 
включат в културната дейност.

От друга страна, в града ня
ма особена дейност и зарад то
ва, че не се е включила масово 
цялата интелигенция, ако иска
те и техническата. Голяма по
мощ могат да окажат не само 
литератори, но и юристи, агро
номи, инженери.

Същевременно работническата 
та класа като цяло е изпусната 
от предвид. Процесът на произ
водство търси образовани про
изводители. А това значи култу 
рата и образованието трябва да 
намерят място и в бюджета на 
общината, но и в стопанските 
организации. Стопанството вече 
е станало на здрави крака и тря 
бва да се обърне с лице към ку 
турните изисквания на работни
ците..

М. Н.развиват цяла една област, а о- 
ще по-малко от културно-забав
ния център, макар че с по-доб
ра организация и там може зна 
чително да се подобри култур
ната
разнообразие и богатство, а то
ва желаем всички, трябва и вси
чки да се наемем с решаването 
на въпроса. Единствено 
ще имаме пълен успех.“

Нашият сътрудник Харизанов освободен
клевета и обида чрез печата.

На 5 февруари т.г. Окръжния съд 
във Враня гледа делото и реши да 
сс отхвърли обвинението срещу Хари- 
зано», тъй като във въпросната ста
тия няма елементи на клевета и обн- 

Напротив, се казва в решението 
на съда, той журналистическия съве
стно с изпълнил своята задача като 
е изнел в печата истинското състоя
ние в кооперацията в Божица“.

Както вече е известно на читатели-
атство“ 
жичка-

дейност. Ако желаеме те ни. На № август м.г. в ..Бр: 
бе поместена статията. „На бо 
та кооперация не й върви*' от нашия 
коросгтодент Владимир Харизанов 
Божица, Във връзка със същата, уп 
равникът иа кооперацията даде неу
бедителен отговор, че данните приве- 
дезни в статията не били перни. Тзй

в

тогава да.

Ст. Н. беше завел и дело на Харизанов за

След незадоволяващите полугодишни резултати в Босилеградско

И в просветата са необходими нови мерки
В последните няколко години, 

а особено в миналата, просвет
ното дело в Босилеградска об
щина е в упадък. Най-слаби са 
резултатите в професионалното 
обучение. Че е така говорят про 
верките, които периодично пра
ви Педагогическия завод във 
Враня, а напоследък- и резулта
тите от изпитите в гимназията 
„Иван Караиванов" в Босилеград.

Не много охрабряващи са и 
резултатите, от първото полуго 
дие. Може дори да се констати 
ра, че няма училище в комуна
та, чиито резултати са задовол
яващи. Изненадва, че положе
нието е лошо и в училища, кои 
то имат добри материални усло
вия и кадри. Такъв е случая и 
с босилеградското основно учи 
лище, което има най-много под 
ведомствени училища. Фактът, 
че 35 % от учениците това учи 
лище имат слаби бележки тре
вожи. От 752 ученика от това у- 
чилище — само 84 са показали 
отличен и 170 много добър ус-> 
пех, докато добри и задоволител 
ни има 234.

Босилеградското основно учи
лище, което по броя на учени
ци е второ в общината също та 
ка има незадоволяващ успех. О-? 
427 ученика в централното и в 
десетте подведомствени учили
ща, 124 са показали слаб успех, 
от които повечето имат две и 
три слаби. Обаче, ако се имат 
напредвид условията, в които ра 
ботят училищата от тоя район, 
успехът е сравнително по-добър 
от оня в босилеградското учили 
ще.

Но за слабия успех има мно
го субективни причини. Да напо 
мним само, че почти в цялата ко 
муна няма училище където меж 
ду учителите отношенията да за 
доволяват. За това свиделствува? 
и бройните съдебни учителски 
дела в общинския съд в Боси
леград. Загубените дни в съдеб 
ната зала и ангажираността на 
просветните работници в такива 
и подобни цели твърде зле се 
отразяват върху успеха на учени 
ците.

Има и други драстични приме 
ри ,които трябва да бъдат ст
ранни на всеки, който упражн^ 
ява просветна и възпитателна 
дейност. Да посочим само с. Бра 
нковци, където вече няколко го 
дини учителствува човек, който 
е хроничен алкохолик. Или в 
Горна Ръжана, където цяло по 
лугодие 27 ученика не работили, 
поради това, че учителката пен 
стоянно била в отпуск по боле
ст, а не била заместена. Към те 
зи случаи се числи и църногцич 
кия, където вече две години де 
цата остават неграмотни, защото 
нямат учител.

Тук трябва да се търси и при 
чината защо тази учебна година 
над 120 ученика не посещават 
училище, макар че според за
кона, са длъжи. Сигурно е, че по 
ради посочените причини някои 
училища губят доверието на хо 
рата и те не искат да учат деца 
та си. Но по-рано това било съв 
сем незначително.

Една от причините за слабия 
успех в просветата в комуната е 
и нерешения въпрос с възнагра 
ждаването, който в себе си не 
съдържа елементи, които да сти 
мулират просветните работници. 
Става все по-ясно, че и в просве 
тата трябва да се възнагражда
ва според труда и постигнатите 
резултати, а не само проведено 
то работно време. В този сми 
съл изпъква и въпроса: какви 
качества трябва да притежава 
всеки просветен работник?

Би трябвало общинската скуп 
щина и образователната общ
ност най-щателно да обсъдят по 
лугодишните резултати и гфев-; 
земат съответни мерки. Не тря
бва да се забрави, че досега е 
обсъждана само материалната 
страна в просветата, а не и резул 
татите...

можем да кажем, че тоя успех 
е резултат от сериозната работа 
на учителя.

Много по-слаб успех бележат; 
горнолисинското и двете любат 
ски централни училища.

В горнолюбатското и подведо 
мствените 'му училища от 459 у- 

170 имат слаби белеченика
жки. Подобно е положението и
в горнолисинското училище, кт> 
дето от 315 ученика 124 имат ела 
би бележки по един или повече 
предмети. За отбелязване е, че

Човешки съдби

„БАБКАТА“ Горна Ръжана не е работило по 
подведомственото училище 
чти през цялото полугодие, ма
кар че в него учат 27 ученика. 
Виновна за това е управата на цен 
тралното училище в Горна Ли-

в
На оса мотела масичка в ъгъла на 

кафа-нето вече цяла седмица го няма 
го Давидко Димитров, когото всички 
паричат „Бабката”. В хола стои негова
та мнвалидн-а количка. Всички, забеляз 
ват нговото отсъствие. Питат дали не 
му се е случило нещо. А тъкмо това е. 
Той се опитал да си отвнеме живота, 
като няколко пъти забива нож 
гърдите си.

Сега е в болницата.
Кой е всъщност Бабка за когото пи 

щем тези редове?
Страдаща ду ща — 

дума.
Сигурно е, че съдбата 
е била толкова

били страхотии, той и дума не пус
кал. На студа му било цо-дооре и 
той незабелязано с ръце излизал на 
балкона където оставал дълго в сту
дените зимни нощи. Намирали го по 
крит със сняг.

Издържал -най-трудното. Препитавал 
се от онова, което му е давала об
щината във вид, и а социална помощ. 
Макар, че е това нс е бил много, той 
никога «е е поискал повече. Ьил е 
дори л доволен. Защото е съзнавал, 
че поради човещкн неправди неговата 
повече пъти заработена пенсия е ос 
танала там зад границата в друга 
държава, от която упорито е търсил 
(ГфОВОТО си.

Край него в кафенето, където е пре 
карвал дните си винаги са били хора. 
Те знаели .неговите неволи и го кре
пили. Все .пак той е бил осамотеи. 
мака,о че с веселост се отнасял към 
хората. На неговата масичка винаги 
са се играели карти, Той ,се щегувал, 
съветвал, а по-някога тихо н тъжно 
пеел. Това е обаче бил единствения 
начин и а който Бобка е можал 
живее. Защото неговото сърце е ску 
чаело от .болки, .На моменти едри съл 
зи са рухвали от неговите вече стар 
чесюи очи. Но само тогава, когато е 
на някой свой по-добър приятел раз
правял своята зла съдба.

В стаичката, където е живеел от
ново, е оставал осамотеи Ръцете са 
му били всичко. С тях той е слизал 
от количката, успявал да насече дьр 
ва, а дори и стаичката да почисти.

Дали оме добре познавали Бабка? 
В овоето ежедневие, изглежда сме га 
забравили. Ако не е така можеби 
не бн посегнал върху живота си. 
И тази вечер когато на осамотенага 
масичка в кафенето останал сами, 
той взел нож и започнал да цели сър 
цето си. В болницата пак онитал . . .

Без оглед иа всичко, Бабка за нас 
остава човеке, добър човек и на свой 
начин герой.

сина.
в

МАТЕРИАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОС 
ТИ НЕ СА ЕДИНСТВЕНАТА 
ПРИЧИНАказако с една

към никого нс 
жестока както 

него. Повече от десет години той жн 
вее с отсечени крака и с няколко те 

хирургически

Направим ли по-обстоен ана
лиз, ще видим, че причините за 
слабия успех па училищата не 
са само от материален характер. 
Защото не трябва да забравим, 
че преди пет — тест години ма 
термалните условия са били мно 
го по-трудни, а успехът е бнл 
сравнително по-добър. Настина, 
тоя момент не можем да отре 
чем, защото в болшинството сел 
ски училища липсват основни на 
гледни средства, а за обзаведе- 
ност на кабинети и дума да не 
става. Половината ученици в к9 
муната пътуват повече от десет 
километра, поради недостиг на 
интернати. ' •.

КЪМ

,ко преживяни 
цни.

За всички,
е човек с щироко сърце и с воля зи 
живот. А живее оам — без никой бли 
зък

опера-

които го познаваме, той

който да се старае за него. 
Някога им-ал семейство, деца, близ

ки, приятели. да
И е бил най-добър въглекопач в 

■мина Перник. Там е загубил единия 
крак, и е оставил здравето си. Като 
босилеградчанин останал е верен ма 
Босилеград и то в едно дълготрайно 
и безнадежно очакване, че съдбата 
му все пак ще се -измени Та.м къде
то е В бистърското училище изклю 

чение по успеха прави подведом 
ственото училище в Ярешник, 
където вече две години няма 
слаби бележки. Сегашната полу 
годишна бележка на това учщ 
лище е над четири. Свободно

оставил здравето си и дългите 
години през които с мъжествените си 
ръце е вадил въглища, това 
му -признали. Дори и пенсия не са 
му дали. А някога, като най-добър 
работник получавал и отличия.

Има и по-големи

не са

човещкн неправди 
— заключил Бабката н .рещил 
вее. Докато още имал 
работил много и

да жи
единия крак 

всичко онова, кое
то -можал. Но ле за дълго Гангрена 
поносила и другия му крак. И него
отсякли. 

Но той издържал. 
Имал мъжествено и рещнтелно сър 

це. Та-м в болницата, могато болките ИНТЕРЕСНА 

литературна вечер
\

В. В.

Пред над 50 ученика от димитров
градската пештазня тези дни се 
тоя литературна вечер по случай из
лизаше от печат стихосбирката „Дови 
ждане Бурел” от Борис Тодоров. На 
литературната вечер, освен журнали
ста Стефан Николов, който направи 
обзор върху кгшхоообирхата, присъству 
ва и магистърът по литература — Ма 
рнн Младенов. Живо участие в опре-

' литературата в гимназията.
След туй постът Борис Тодоров 

говори на зададени вънросл. В ли
тературната вечер взе участие и пре
подавателят 

Тази литературна вечер имаше за 
цел да насърчи младите поеги, които 
литература в гимназията.

Интересът, който предизвика лите
ратурната вечер бе голям.

В. Христова — Б. Николова

със- от-

Свободаи Н>и кояов.

делянето иа художествените стойнос
ти на стихосбирката взе участие и 
Влакггнмир Впцев, преподавател В» В.по
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й3 НАШИЯ ПЕЧАТ
V--ФРОНТОВСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В ЦАРИ. 

5Р0ДСК0 ИЗПЪЛНИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
(»Глас на българите«)

За строежа на кооперативите '
домове, благодарение на добро 
волната работа на членовете на 

бе набавен

. '
ш

г ■:

ции като цяло 
ликвидирането
тта в

допринесоха зц 
неграмотнос-

голиип 0-0ЛИЯТа" През изтеклата година ояха ограмотени
души, а в просветните 
бяха

на
строи-

материал, 602,420 пар
чета тухли и керемиди, -в при
готвянето на тоя материал бя
ха И4.517 доброволни трудоча
са, както и 2.5;14 коларски над
ници. '

фронта, 
телен 1.000 

курсове 
народ 

селата бя 
сказки.; Бяха 

селата повече от з

включени над 300. В 
ните университети по 
ха изнесени 533 
набавени за 
хиляди книги.

■ - .V.

■
1 . ,У.ч*а

т КИЛОМЕТРА НОВИ ПЪТИ 
ЩА ХИЛЯДИ ЛЕКАРСКИ 

ДА ПО СЕЛАТА ПРЕГЛЕ-

На много Места бяха постро
ени пътища, а много стари та
кива бяха поправени. Дължина 
та на, построените пътища въз , 
лиза на 133 километра. Дадени 
бяха 121.578 трудочаса и 2.559 
коларски надници..

С построяването на тези пъти 
ща на доброволни начала, 
държавата 
1,979.900 динара.

Околийския комитет 
родния фронт раздаде помощ 
на социално застрашените 19.000 
динара. В областта на 
бяха

НОВИЦА МЛАДЕНОВ: ТАНЕЦна На-

Координатите на културата в Димитровградскохигиената 
предприети редица акции 

за почистване на 
рове, построяване на 
ми, кладенци, гробища за доби 
■тък, сметища и др. В тези ак
ции бяха дадени 13.923 добро
волни трудочаса. По селата сс 
изнесоха 29 сказки из областта 
на хигиената и също така бяха 
извършени 1.000 лекарски пре- 

, гледа.
Глас на българите, бр. 5 
14 февруари 1949 год.

Културно-просветна общност или общност 

на културата?
къщи и дво- 

нови чеш-
на

бяха спестени

— Няма култура без пари —ТРИ ХИЛЯДИ КНИГИ ЗА СЕ
ЛАТА

И димитровградската култур
но-просветна общност е изправс 
на пред една дилема: дали тря
бва да съществува такава как- 
вато е, или пък трябва да бъде 
заменена от общността на кул
турата, която според неотдавна 
приетия закон трябва да бъде 
създадена до края на месец 
март т.г.

На неотдавнашното разисква
не на членовете на управител
ния отбор обаче бе изнесена ко 
истатацията, че досега в Дими-

да обсъдят културната дейност; 
и приемат съответни 
за нейното обогатяване.

Това обаче са само организа
ционно-технически въпроси, за- 
щото не засягат един основен 
въпрос: как занапред ще се фи 
нансира култура изобщо. Онези 
по-оптимистичните казват, че 
трябва преди, всичко организа
ционно да се реши въпросът, ц 
сетне средства ще бъдат изна
мерени. Песимистичните пък из 
тъкват, че ако се продължи с

да се

у някои членове, че не е нуж
на културно-просветна общност 
на общината и че културно-за
бавния център трябва да превзе 
ме ролята й.

В разискванията обаче се по- 
че нуждата от културно-

При все, че в културно-прос
ветната работа не са постигна-, 
ти по-забележителни резултати, 
все пак фронтовсккте организа

решения

11. Стефанов

каза,
просветната общност е налице, 
но без пари не могат да се раз 
гърщат културни акции, 
при компетентните служби няма 
разбирателство за нейната дей
ност, а към нея се гледа с под-

ХУМАННА АКЦИЯ Дори

Учениците и преподавателите 
от димитровградската гимназия 
„Йосип Броз Тито" се приклю
чиха към една хуманна акция, 
която се провежда в страната. 
А именно — те събират парич
ни средства за подпомагане из
граждането на училище в Суто- 
мор.

Тази хуманна акция се наме
ри и на дневен ред в самата мла 
дежка организация, която се нае 
да разгърне акцията сред всич
ки младежки активи.

Макар че средствата, които ще 
бъдат събрани от учениците ня 
ма да бъдат особено високи, то

ценение.
Накрая бяха приети и заклю

чения, според които между 1 Ц 
Ю март трябва да се устрои съ
вместна среща между членовете 
на управителният отбор на кул/ 
турно-просветната общност и Из 
пълнителния отбор на ОСРН, на 
която среща да се положат ос
новите на една по-задълбочена 
дейност на културно-просветна 
та общност. Същевременно 
тази среща трябва да се подгот 
ви и събрание на културните де

трябва

досегашната практика 
дават
общност само 
шно, то положението не че ня-. 
ма да се подобри, а ще сс вло*

тровградско и не е съществува
ла културно-просветна общност. 
Формално е съществувала град-

общ-

на културно-просветната 
500 динара годи-

ска културно-просветна 
пост, но и тя не е забележила 
особен резултат.

Всъщност, резултати в култу
рата са постигнати: и в кинофц 
кацията, увеличение фонда

ши още повече.
Едно обаче е ясно: щом за 

културата вече се говори на раз 
лични форуми и щом като с не 
йните проблеми се занимават 
широк кръг дейци от различни 
отрасли на обществения живот, 
безспорно решение ще се наме-

Ст. Н.

искреното желание да се помог
Гимназиалните преподаватели 

ще дадат пари в стойност на 
еднодневната си заработка, до- 
като учениците, според матери
алните си възможности.

УЛЛЛ/ЧЛ/ЧЛЛЛЛАЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ1

нс на населението, 
от земетресението, говори за ви_ библиотеката, 
соко съзнание и хуманост сред

настрадало на
културно-ревиал- 

ни срещи и пр., но че тези ак
ции изцяло са отчитани като ус 
пех на създадения културно-за
бавен център. Оттук и мнението

на
средношколците.

ри.йци, които всестранноНикола Николов

— Какво? Какво?
— Случвало ли ви се е да видите 

някога по мила усмивка от тази? — обяс 
нявам аз шеговито. — Тя не може да се

Универсалният магазин гъмжи от хо
ра. Шумят мъже, шумят жени, колхоз
ници, граждани — млади и стари. Какво 
ли не е нужно на хората — купуват, ог
леждат, опипват. Продавачките едва смо 
гват да разгъват, да показват, да се об
ръщат на всички страни.

И аз се блъскам заедно с хората, ма 
кар че не ми трябва нищо, Обичам па^а 
рите, магазините, 
някоя нова марка автомобил.

Хубаво е да си там, където всичко 
където хората бързат и 
много-много как изглеж- 

огледалото. Впро- 
нихцо друго, спокой- 

със себе си. 
на твойте

купи с никакви пари.
— Но как не ви е срам! А имате уж 

интелигентен вид! — срязва ме някаква 
жена със сребърна лисица.

— Какво се продава тук? Нови пло
чи ли? Полита Торес? — 
садни купувачи, които сс 
пробият път.

— Не трябват чекове! Нито пари, — 
отговарям аз весело на всеки. — Усмихва 
йте се.

разпитват до- 
мъчат да сисбраната тълпа около

г
кипи, клокочи,

- не се замислят
да умореното лице в 
чем не те занимава

А продавачката гледа от своята недо 
сегаемо висота детински учудено. Усмив
ката нежно трепти на младото лице. Но 
накрая тя не издържа и прихва да се 
смее.

но може да се занимаваш
магазинТук, в универсалния 

услуги е не едно огледало 
кова много, на всеки ъгъл ...

те са тол-
Тя се смее така сладко, че, струва 

ми се, просто бих изял смеха и като бои 
бон, като напоена със слънчев сироп ябъ 
лка.

е наредила за да-Дълга опашка се
обувки. Тази опашка е някак много 

— предвещава пролет. Ще миис 
и току гледай — зат-

МЕТОДИ ПЕТРОВИЛЮСТРАЦИЯ:меки 
весела
някой и друг ден, 
ракали новите обувки с остри като гво

МИКУЛАС СЛУЦКИС усмивка.— Усмивка. Чиста, светла 
Кой иска да му увия?

Едно момче с червена студентска ша 
пчица одобрително се обажда басово:

— Усмивка! Че това с простоУСМИВКАТАздеи точкета!
цъфти с всички своиА тук лятото

— това е басма — опитай се са- 
Сега жените це- 
копринага: Цели 
по полиците ка-

без
цветове 
мо да си пробиеш път. 
пят басмата повече от 
топове коприна скучаят 
то застарели красавици.

пари!разбирам от добре, по-добре. Но ми сс 
иска пак, още веднъж да чуя гласа й. За 
това очите ми изразяват пълно недоуме
ние.

дотягат: въпроси, отгопо- 
същи угрижени лица.

привлича

Постепенно се разведрят деловите ли 
ца на бъдещите притежатели на телеви
зори, мотоциклети, часовници.

— Ама че палячовци! — чувам а* ня

почват да ти
ри, все еди и и

Изведнъж вниманието ми
млада продавачка. Тя под- 

витрина. Покачила сс е 
стълбичка. Краката Й са дъ

една съвсем 
режда 
на сгъваема

— Витрина! Разбирате ли, витрина! 
— И за да разбие пълно недоумението 
ми, тя се усмихва.

Каква щедра и чиста усмивка! На 
нежните, гладки, без всякаква бръчица, 
бузи се образуват трапчинки. Усмихват 
сс очите, устните, веждите.

Така са ме притиснали от всички стра 
- ни, че съм плувнал в пот.

■ Знам вече как да отговоря на

от телевизори, 
спининги и въди-

Хората се интересуват 
вслисопеди, нов модел 
ци. Тук е просто Р-*.'й за мъжете.

гъмжат от купува-

какъв недоволен глас.
Дамата със златната лисица сс обаж 

да разочаровано:
— Съвсем се разпуснаха вече хората!

някаква

съ-лги, тънки и талията й е тънка 
щинска скулптура на спортистка.

Спирам. Вдигнал глава, гледам иаго-
Всички щандове

Срам нямат!
Сега обаче сс смеят всички: и моми- 

стълбичката, и студентът, и раз- 
женитс. Смеят

чи.
капнали от умора и 
като

ре.Продавачките са 
са раздразнителни 
оси.

какво_ Извинявайте, гражданино,
са пуснали?

Нс ми 
отнася за мен.

обезпокоени чето на
ните непознати мъже, и 
сс забравили за всички рядкости па упи 

Смеят сс отърсени от
идва на ум, че" този въпрос се

— Какво са пуснали?
— Май че германски пердета.
— Ви ли сте последен?

тези всрсалния магазин, 
всекидневните грижи.

Излизам от универсалния 
от свслтата усмивка

всички страни. Ка хора.Заобикалят мс от 
искат от мен? 
През

тото сияние

магазин — 
и веселия— Бързайте, хора, да си купите, до- 

като е време. Само че кой знае ще ус
пеете ли! — виквам аз високо без да сва

нова опаш- кноМоментално се образува стъкления покрив се лее жъл- 
иа слънцето, то обсипва ра- 

момичето, на което е опъната 
лъскава престилка със златни то-

понсссн - __
смях на хората. Може ли да си предста-

по-хубава покупка?
сноват

още да лежат ог 
много пердета. Ни 

Това ми харесва, 
възможност

ка макар в склада все 
спокойно по-сиокойно 
кой не пита за цената. 
Хубаво, когато хората имат

лям очи от стълбичката.
— Но, какво, какво продават?
— Е ,ис чувате ли какпо каза този 

младеж I

вишменете на 
черна 
чици.

автомобили, кои- 
сняг. Във всички 

И за да нс 
аз я скривам

По улиците 
пръскат топящия се

летят мръсни пръски, 
своята покупка.

•го
да купят всичко!

Опашките текат като ручеи, 
пролет носят всичко, което повлекат,

и еднобразис

посоки 
изцапам 
дълбоко в сърцето.

_Това не е щанд, а витрина! —
от стълбичката.

Аз съм иай-близко до пея.

пи-които
Повтарям:
— Усмивка. Първо качество!ка тя Всичко

Постепенно този шум Страница 7
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Наша фотовитринаИ N ШШ>я-тстВо ОТВСЯКЪДЕ
21. II 1060

живо-Опнтвайкн со да спасят 
та па миньор, тежко отровен е 
въглероден окис И изгорен, група 
учени на университета в Калифор
ния, в СЛЩ, използвали нов уред 
за лекуване. Поставили болния в 
компресорна камара, напълнена е 
кислород под голямо налягане. 
При това случайно било открито, 
че този метод се оказва не по-ма 
лко успешен за лекуване на теж
ко изгорели, които едновременно 
получил този миньор. Учените пре 
полагат, че излишекът от кисло- 

възпрепятствува разрушаване 
тъканите на кожата и пре- 
размножавансто на опасни

СТР. 8

С&аи 2±ж&ра ни иииге

Ама па техника!
РОД 
ТО 1Ш
чи ни 
бактерии.

*
Това што че ви съга казуйем ис бе

ше одавно и моити връсници се сечаю, 
ама нека си кюту и нека пуштс децата 
да се смега и да знаю куде смо били и 
куде смо стигли.

Тъга'й Шипата, стар вълк меджи тър
говци, учеше младите на търговиш и не 
кико гъи надума у нашият град да се 
продава бендзин. Те тека: залети ябанд- 

жи.я У град е авто и белкьи човек бендзин да купуйе у апотску у 
малечка шишетия. Ама друг зор излезс-нсма у град пуарник ку
де би могло да се набию варели с бендзин. У това време я бсо- 
дунгьерин, па йеднуш ка срето Шипуту, реко му: „Брей, Шипо| 
Нийе горе до Нишаву при пазарището праймо клозет — добра 
зградица йе, па не може ли йедно кьоше да се нарече за бенд
зин ... Оно нашите и тека и тека су научили да мочаю уз шум- 
кье! Послуша ме Шипата и тека напраише. Йедън дън, баш пред 
хотел „Балкан", гледам збрал се народ около некой лбаиджия- 
турист, гледа лъскавата кола, а он човекът плянка нещо на чужд 
йезик. Натам-навам разбра да йе гъерманъц и дека йе закасал . 
за бендзин. Йела бре, швабо, кажем му я тека шопско-гьермап 
ски, брат че ти шпрехен, во ист има дас бендзин, много зер гут, 
Он кока ме разбра, узе ме у колата и пър-пър стигомо до нашия 
кенев. Излезе човекът и поче да се дзвери и да ломоти, демек 
не му йе за мочанье, нело за бендзин узиманье. Лангзам, бре 
швабо, кажем я.тува йе и за йедно и за друго, фареи зи овам 
дайне авто! Прикара човек колата, Шипата узе цревото, муну га 
у дупку на клозетът, налегомо пумпуту и поче да иде бендзин. 
Швабата гледа и се дзвери, дзвери се и се кръсти по европей- 
скьи. Оно беше пазарън дън и у другото къоше коджа наши ссл 
яци — пуштаю човеци водицу, не може да се трайе цел дън, а 
нели и тая пуштиня за това йе направена. Шипата напълни ко
лата -с бендзин а германъциът стои йоще кико шашардисан и 
задзъртуйе ли, задзъртуйе.

Не мого да нетърпим па пита човекатога, варум он толко 
грас се дзвери и вас ист дас му нейе ясно. А он знайете ли кик- 
бо ми рече (попуцамо си я и Шипа оди «мей):

— Половин Европу съм изодил, ама теквуя технику не съм 
видел! Браво! Последна дума на техниката — оди йедну страну 
мочка улази, а оди другу — бендзин излази!

— меди-Двама млади студенти 
ци Днмнтрис Давндович и Дими- 
трис Фрущнч, напечатали във Виена 
на |!9 април 1813 година едно въз- 

покана за абониране на 
който ще излиза на сръ-панис —

вестник,
бски език. В това възванис се ка 

че „от август всеки ден ос
вен в неделя н на празник ще из 
лнзат на „сербину вразумителъном 
1езику" и печатани на новата (грл 
жданска) азбука. Във възваниего 
се казва, че само оня народ може 

просветен, кой го 
свой език.

зва

да се счита са 
има повече вестници ни

*
Лисмометър — с Уред за измерва 

не скоростта ма въздушното тече
ние, обикновено на вятъра. Същс 
ствуват следните видове ансмоме- 
три: манометричен (тръбата »‘а 
Пито), механичен — с отклоня
ваща се плочка, чашков — с вър
тележка около вертикална ос, пр# 

с въртележки около хопелсрсн
ризоитална ос, електрически — 
дукционен с 
китен — 
нсмомстър и др.

Най-употрсбяван о анемомстър с 
.чашка, главната съставна част на 
който е въртяща се кръстачка, по 
краищата на които се закрепени 
обърнати в еднаква посока лолус- 
ферпчни чашки.

ин
галваномстър, маг- 

тахимстричсски, термоа-

*
в древногръцката 

митология богиня на лова и па
зителка, покровителка 
ните 
лка
ломъдрис. 
вана
и стрели, придружена от сърна. 
Прочут бил храмът й в Ефес. По- 
късно е отъждествена с римската 
богиня Диана.

Артемида
на живот- 

, богиня на луната и пазите- 
на девойките и женското це- 

Артемида е изобразя- 
като красива девойка с лък Само отвреме-навреме могат да сс срещнат моми в такава „прем 

яна". Старата, пъстра носия е на изчезване. На снимката: Моми 
от с. Бански дол. Текст и снимка; С. Алексич

ГАБЪРЧЕТАБай Джора
ЧАЛЛЛЛ/ЧЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛА/

Конкурсната комисия на Органа на управлението на Общин 
ската скупщина в Босилеград обявява

вол на глупост — а най-мно
го тегли?*

Бяс — остро инфекционно^ забо 
ляване на централната нервна си- 
тема, което предимно напада сивото 
вещество на мозъчния ствол. При
чинява се от вируса на беса. От 
него боледуват хора и животни. 
Пренася се у човека от бесни ку 
чета (главно), котки, вълци и др.

При ухапване или чрез замърся 
ванс на рана с лиги от бясно жи
вотно вирусът достига мозъка по 
нервите.

-*
Кацнал бръмбар на трън

ка и — ... започнал да дрън 
ка глупости.

Търтеят в кошера поне ле
ти — а общественият и това 
не прави.КОНКУРС

**За приемане на. един стажант за общи и управителни
Един нашенец се опитал да 

купи и КОЛЕЛОТО на исто
рията.

Покажи марката на колата 
— и ще ти кажа кой си...

*
Мъжът и жената най-често 

са правно-правни (вместо рав 
ноправни).

работи.
Покрай общите условия от чл. 20 на Основния закон за 

трудовите отношения и чл. 3 на Правилника за системати
зация на работните места на Органа на управлението при 
Общинската скупщина в Босилеград, кандидатът трябва да 
изпълнява и следните условия:

— да е югославски поданник;

*
Идва ден когато на някого 

ще можем да кажем — ти си 
паднал от Марс ...

Момчило Андреевич
-*

Как така? Магарето е сим-— да е завършил виеше управително училище,
— да не е под наказателно следствие и осъждан,
— да е психически и физически здрав.
Личен доход според Правилника за разпределение на

личните доходи в Органа на управлението.
Квартира не е обезпечена.
Покрай молбата обгербвана с 0,50 динара кандидатът 

трябва да представи документи с които се доказват общите 
и специални условия.

Непълна документация няма да се взима под внимание, 
Конкурсът е открит 20 дена от деня на публикуването.

КОНКУРСНА КОМИСИЯ НА ОРГАНА НД 
УПРАВЛЕНИЕТО В БОСИЛЕГРАДлллллллллллллллллг

изпълнителният съвет при об 
щността по образование в 
Босилеград

Налейте сапунена вода 
след няколко часа вие ще можете да го измиете 
без много труд. - -

загорял съд йВ

Полезни съвети *
Прах по картини, нарисувани, с маслини бои, 

се почиства с мека кърпа. Много замърсената кар 
тина може да се почисти с разрязана наполовина 
глава лук.

Ръжда по ножове и вилици може да се пре
махне като изтрият с глава кромид лук.

образованиевиеше
ветен работник, с най-малко 
10-годишен трудов стаж, дър 
жавен изпит, знание на бъл-

прос- * *
Черно кадифе се почиства с четка, леко на

топена в газ, а след това със суха чиста четка. Про 
ветрява се, за да изчезне миризмата на газ, и се 
изглажда, като се подържи малко на пара.

Релефни рамки от гипс се чистят много до 
бре с мек черен хляб.обявява

Конкурс
За попълване на вакантно 

място секретар на общността 
по образование.

Условия: Виеше или полу-

гарски език.
Заявления с необходимите 

документи се подават на сле 
дния адрес: Общинска обра 
зователна общност, Босиле
град.

Конкурсът е валиден 15 дни 
след публикуването му.

*
* * Прясното мляко не бива да стои изложено 

на светлина, защото светлинните лъчи оказват не- 
благопритно влияние върху него. Научно е уста? 
новено, че светлината значително намалява вита
мините А и Ц. -

Ако килимът е изцапан със сажди, посипете 
петното със сол и след един час почистете леко с 
четка.

■йГАй-РЦ^ ч. МИНИ-ОТЧЕТБРАТСТВО
Вестник на българската 

народност в СФР Югославия. 
Излиза всеки петък -#- Уре
жда редакционна колегна * 
Директор, главен и отгово
рен редактор Асен Лазаров 
* Технически редактор Ди? 
митър Йотов -И- Издавд 
„Братство" — Ниш Ст. Пау
новия 72 телефон 25-444 и 
25-480 Годишен абонамент 
15, а полугодишен 7,5 нови 
динара. Тек. сметка 625-3-73 
Нар. Банка Ниш — Печатни
ца „Вук Караджич" — Ниш
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