
Шятеп?I
“ * ВЕСТНИК Н ™

Разписани избори за Съюзната и 

Републиканската скупщини
ь.

На гз февруари т.г. председателя на Съюзната скупщина Ми 
лентие Поповия взе решение, , с което непосредствените избори 

3А ™лНтТг СКу,1Щ,п,а да станат «а « април, посредствените
“•1 аНрИЛ Т.Г.

Същото решение за изборите за народни преставнтели на 
Репуоликаиската скупщина на Сърбия взе и председателя на скун 
щината Милош Мннич, така че изборите и за двете скупщини 
ще се състоят г> същите дни.

С отделно решение Милош Мннич разписа и общите избо
ри за всички отборници на общинските скупщини в СРС. Така от- 
броииците за общинските камари ще се избират на 13 април както 
и за отборниците за камарата на 
трупа земеделие. А отборниците

на
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„.ВСИЧКИ ИЗБИРАТЕЛИ НА 

КАНДИДАЦИОННИТЕ СЪБРАНИЯ
трудовите организации — под- 

и другите трудови организации 
за камарите на трудовите общности на общинските скущцшш 
се състоят на 15 април. ще

Симеон
Захариев: НЕРАЗВИТОСТТА РАЖДА 

ПРОБЛЕМИТЕ...
— 110 кандидати за Общинска 

та камара и 100 за Камарата на 
трудовите общности —

В Димитровградско вече 
ключи и вторият етап от

. Симеон Захариев, секретар на 
ОК на СКС в Босилеград е дело 
гат за Деветия конгрес на СЮК. 
В последно време той е погъл
нат от трескавите приготовления 
за избори за представители и 
отборници в общинската скуп
щина. Работи почти без почив

на комисията по междупациоиал 
пи въпроси при ЦК на СКС —. 
мисля да разисквам по тези въп 
роси .Именно, разликите в раз- 
витостга пораждат междупацио- 
иалми недоразумения. Равпопра 
вието на всички народи и народ 
пости у пас е гарантирано, но 
поради неразвитостта на отдел
ни области се стига и до разно
гласия. През изтеклите 20 годи
ни малко средства са вложени в 
развоя на комуната, няма добри 
съобщения 
сериозна пречка 
крак с
сля, чс явленията па междуна- 
циоиални проблеми в основата 
си имат икономически характер, 
а неприятелят на социалистичсе 
ка Югославия сс опитва да ги 
използва за свои цели.

иа ССРН през първата 
па март. Окончателно 
ване па листата

бранията на избирателите. Това 
значи, че

половина 
утвържда 

ще станс на съ-' младежите и жените 
имат възможност поне тогава да 
издигнат кандидатурата на ня: 
кой свой член за отборник в Об 
щинскага скупщина.

Предложенията за представи
тели са много разнообразни. Пре 
дложени са главно общински 
ръководни дейци и директори 
на предприятията защото изби 
рателите не познават хората от 
съседните комуни, с които съв
местно ще се избират отделни 
представители.

Заключителният етап по утвър 
даване на кандидатската листа 
започва от средата на месец 
март, когато ще сс проведат съб 
рания иа избирателите.

при*
ПОДГО-

товките за предстоящите избори 
На кандидационнитс събрания, 
които се провеждат от две сед
мици насам, в организациите 
ССРН и в профсъюзите

ОТКРИТА ЛИНИЯ 

БОСИЛЕГРАД- 

КЮСТЕНДИЛ

ка.на Попитахме го, по кои въпрос;) 
мисли да говори, ако вземе ду
мата на конгреса.

— Деветият конгрес идва из 
време на провеждането на сто
панската и обществена реформа ■ 
и Насоките, на реорганизация 
на Съюза иа комунистите и по
нататъшна борба за внедряване 
на самоуправлението във всич
ки пори на живота.

В рамките на тези процеси, из 
пъкват и проблемите иа нераз
витите краища, какъвто е и Бо- 
силеградския край. Като член

са пред
ложени и регистрирани към 220 
кандидати за отборници в кама 
рите на ОС и десетина кандидати 
за представители. 

Най-характерното е, че; 
събранията бяха

и всичко това с
тя да държи 

развитите комуни. Ми-много по- 
масови от първите, а заинтере- 

за кандидатирането 
— голяма. В повечето селища и 
предприятия- са предложени най 
дейните и способни хора, които 
ще са в състояние на носят бре 
мето на развитието на комуната.

Има обаче и повтаряния 
старите слабости, 
сред около
лица има само две жени и 
учителки и нито един младеж. 
Това говори за сравнителната па 
сивност на младежта, която въп 
реки активното участие в изби
рателната кампания не и изтък-

В събота, на 22. февруари 
т.г., е открита редовна рейсо 
ва линия Босилеград — Кю
стендил (НРБ), която 
държат транспортното 
приятия „Бесна 
Босилеград и ДАП 
дил. Според договора, рейсо
вете на „Бесна кобила" 
тръгват за Кюстендил 
сряда, събота и неделя в 9,20 
часа, а от Кюстендил обрат- 

— в събота и неделя 
в 16 часа след обед (на

ше време), а рейсовете на кю 
стенднлско предприятие ще 
поддържат линията в понеде 
лиик, вторник и петък, като 
тръгват от Кюстендил за Бо
силеград в 9,20 и обратно в 
16 след обед. Цената на биле 
тите е 8 динара.

С подобрението на съобщс 
нията се очаква значително 
да се увеличи протокът иа 
туристи между СФР Югосла
вия и НР България на грани 
чния преход на Рибарци.

М. А.

соваността
ще под 

пред- 
кобила" п

Кюстеп- М. Н. Н. М. А.
на ще

всякаИ този път От предизборните събрания в Босилеградско220 кандидатирани
то

но Много въпроси за разрешаване
П редкандидационните събра

ния във всички подружници на 
ССРН в Босилеградска община 
приключиха твърде успешно.

Като никога досега, те бяха 
масово посетени и на тях не при 
съствуваха само онези, които на 
йстйна не са имали възмож
ност. Трябва да сс изтъкне и до 
брата подготовка, която напра
ви общинската организация на 
ССРН и засилената дейност на

ко проведено събрание иай-об- 
стойио са прегледани не само 
местните — селски проблеми, но 
и онези, които стават сериозна 
спирачка за по-интензивното 
стопанско развитие иа комуна. 
Именно и затова с най-голямд 
сериозност са предлагани канди
дати за отборници. И то на те- 
зи първи събрания е изказано 
доверие на онези лица, които 
не само, че са най-добри зсме-( 
делски производители ,но и дей 
ни работници, които се ползват 
с престиж и желание да решават 
и общите проблеми на комуна 
та. По такъв начин се стигнало 
дотам, че за едно отборниче- 
ско място са предлагани повече 
кандидати. Това може да се пре 
цени като положително, защото 
ясно пролича тенденцията 
жду най-добрите да се избере 
най-добрият.

На проведените събрания най 
-обстойно бяха изтъкнати общи 
те проблеми, които най-много о!> 
ремепяват селяните в босилегра 
дските селища. Най-трудно е, че 
земеделието е слабодоходно и 
че компетентните полагат съ* 
веем малко грижи. Земеделски- 
те кооперации не изпълняват и 
най-основните си задачи.

В отделни моменти дори и 
вредят на селяните.

От 37 селски събрания само 
на три нс са критикувани коопз 
рациите. Това с факт, който не 
трябва да се пренебрягва.

В с. Дукат хората решилн 
да устроят отделно събрание, на 
което да разискват за работата 
на лпсинската кооперация. Пра
вят сс забележки на начина по 
който кооперациите вършат из
купуването, събирането и ползва 
пето на таксите за напсванс на 
добитъка, снадбяването и др.

Не е нужно да кажем, че но
вата общинска скупщина трябва 
най-сериозно да се заеме с раз
решаване на въпроса с интегра, 
цията на кооперациите.

И въпроса иа селскостопанско 
то осигуряване предизвика бро
йни разисквания. Защото то не 
само, чс обременява хората с 
пови даждия, но създава и п<> 
лнтическо недоволство. . Хората 
нс търсят то да сс отмени; но 

(Следва на 3 стр.)

нала свои кандидати.
Най-много предложени за Об 

щинската камара има в Смилов 
ци — петима, а за Камарата на 
трудовите общности във Висо- 
чко Одоровци .— четирима. По 
един кандидат е изтъкнат е из
тъкнат само в три селища.

На събранията са избрани и 
делегати за Общинската канди- 
дационна конференция на ССРН. 
която ще започне работа по из 
готвяне на кандидатската листа общинския политически актив 

Всички материали. отнасящи 
се до изборите, се обсъдиха с нс 
обходима сериозност. Най-голя7 
мо внимание привлече 
за двегодишната работа на об
щинската скупщина- нейните за 
дачи в предстоящия период, ка* 
кто и критериите за кандидати* 
райе на отборници и представи
тели.

Прави впечатление, че на вся

2)Актуално отчетъч22? 2I 221 ДЕМОКРАТИЧНО
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*

Пред IX конгрес на СЮК

ПРЕОКУПАЦИИТЕ НА ДЕЛЕГАТА: УСЪ- 

ВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА САМОУПРАВИТЕЛ- 

НИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Iдругите общини. Това е ста
новище на междуобщинската ^ 
конференция на ССРН и то ^ 
не позволява да намери израз 8 
гласоподавателната машина и л 
интерес на една или друга об 2

2

По традиции, междуобщин- 
ското сътрудничество 
ша Вранска околия винаги е

в бив-

у било плодотворно, защото из 
2 хождаше от общите интереси 
2 на нашето самоуправително 
2 социалистическо общество, за 
2 щото, с други думи, общите 
2 интереси са поставяни над су 
4 беткнвните, да не кажем, ли 

чии, желания и пртенции.
И сега в подготовките за 

предстоящите избори за на
родни представители това съ
трудничество е на лице. За
това няма нужда да се съм
няваме в способността Меж
дуобщинската конференция 
на ССРН във Враня иай-пра- 

) вилно да разреши всички въ- 
2 проси и задачи, свързани С 
2 изтъкването на кандидатите, ра 

зпределяието на мандатите и 
на изборите.

щипа.
Демократичността отива и у 

така че първо ня 2
2

по-нататък,
да се „разпределят" манда ^ 

тите, а след това да се извърч 8 
шва кандидатиране което би 8 
създало възможност за „гру- 2 
повщииа”. Предлагането на 2 
възможни кандидати ще се , й 

всички общини ^ 
камари на Рспубли ^ 

скуп.

2ма Съюза на комунистите на тери
торията на нашата община, цел 

(Следва иа 3 стр.)
Повечето комунисти в Димит

ровградска община схванаха, че 
Деветия конгрес на Съюза 
комунистите започва с 
активност върху разучаването на 
конгресните материали и тяхно 
то залягане 
миогобройнитс проблеми на сто 

обществена реформа и 
на Съюза

2 на
тяхната

2

П редкандидационни събра 

ния в Сурдулишка община
проведе във 
за всички 
канската и . Съюзната

в разрешаването на222въз осно- папска ищипа, а след това, 
ва на предвидените критерии 

възможни
2 пареорганизацията 

комунистите. За да узнаят22 как-
са тези нови качества и про

цеси в политиката иа Съюза 
комунистите на делегата на Де 
ветия конгрес на Общинската ко 
ференция иа СКС в Димитров
град Венко Димитриев, поставих 
ме три въпроса:'

за предложените 2Междуобщинска- 2 НИкандидати, 
та каидидационна кошререи- 

основа на мнения- 
общинските координа- 

тела ще утвърждава 
камара.

2 па
22ция, въз 

та наг/ровеждаието 
Впрочем, това е и интерес на 
всички общини, които има-* 
обща избирателна околия в 
район Враня.

2 срокове за отделни акции и ор
ганизирането на изборите. Така 
до 28 февруари щс приключат 
предкаидидационните събрания 
в организациите иа ССРН и про 
фсъюзнмтс организации в трудо 
вито колективи.

Тези дни политическият актив 
от Сурдулишка община се запоз 
иа със съдържанието иа доку
ментите, които разработват за
дачите, правата и длъжностите- 
на гражданите и общсствсно-по 
литическите организации както 
и тяхната роля в подготовкита н 
провеждане- на предстоящите из 
бори за отборници и пародии 
представители.

Под председателството на Ми 
лорад Таснч, председателя на ОК 
на ССРН и Джока Стойновци на 
Общинското профсъзно вече ак 
типа разгледа всички задачи к 
обстойно разисква за отгопорнб 
стта в подготовките на избо
рите,

Иа заседанието се уточниха и

2ционни
кандидати за всяка 
При това ще се държи смет- 
ка всяка община да има по
не един кандидат за прелета- 

камарите на Републи 
канската и Съюзна 
на. Да ли тоя кандидат ще 
бъде избран, това, разбира 

зависи от желанието

2
р Че ще бъде така, гаранция 
2 са досега заетите становища, 
2 в резултат иа които са еди- 
2 ино разработените начала ка- 
2 кто в правилата за избиране, 
2 така и метода на каидидати- 
2 райето.
2 Демократичността на сътру 
2 диичеството се вижда и в са- 
2 мия факт, че Вранска обнди- 
2 "а въпреки законните й въз- 
2 можиости в междуобщииска- 
2 та каидидационна конферен- 
2 чия да има повече делегати 
2 от всички други общини зае- 
^ Дио, ще има еднакъв брой с

— Как се подготвяте за Деве
тия конгрес?22кител в 2 кпндидационнаскупщи- 2 Общинската 

конференция, която ще има за
дача да разгледа евидентирани 
тс потенциални канидати и вьз 
основа на това да предложи 
кандидати ще се състои между 
1 и ю март. След тази дата до 
края па месец март предложени 
ята за кандидати, които щ<- -
ме кандидацпонпата кои |к'1Д

разглеждат до крал 
на събранията

— Когато вече съм избран зп 
делегат на Деветия конгрес, ес
тествено, че най-много съм ръз 
мислял за всичко във връзка с 
конгреса. Моите подготовки 
конгреса са насочени към иай- 
нодробио запознаване с предло- 
жените проекто-документи и дру 
гите материали, 
понеже сс водят интензивни ра 
зисквания но всички документи 
и материали в организациите пгу

2222се, ще
па избирателите.

Традицията на дсмократич й 
междуобщинско сътруд- 2

22 за
ното
ничество в бивша Вранска о- ^ 
колил досега е давала пол- ^ 
зотворни резултати. Очаква 82 Освен това, атези избори няма л ция ще се 

па месец 
на избирателите.

Следва на 2 стр.)

се, чс и в 
да бъде другояче. 2 март

А. Л. ^I



Предизборна дейностОтворено писмо на Сдружението на журналистите в Македония 

до българските журналисти Не от кое село е, 

но какъв еКъде са етичните основи, върху които се 

основава осведомяването 

на обществеността
сиоми по които няма разискпа- ■ ■ ■
ИС.

Дейни участници п дспациоиа 
лизаторската политика към ма
кедонското население п Пирин
ска Македошш

Искаме само да ии припом
ним, че е против националните 
интереси па българския народ в 
негово име да се води вражеска 
дейност срещу Югославия и Л 
негово име да се проявяват п<м 
пирации по отношение на СР 
Македония. Чувствуваме се за
дължени да изразим крайната 
си загриженост, чс така послуш 
по сс придружихте към дезавуи 
райето па димитровския курс ц 
отношенията между нашите две 
страни и огорчеността си, че сте 
станали активни съучастници в 
денационализаторската полити
ка към македонското население 
и Пиринска Македония, в разрез 
е международното право етика
та и хуманизма на цивилизира- 
иия спят и взаимните договори. 
Публичният маскарад с потнисм 
те недвусмислено ясно открива 
цялата нспринциииалиост на но 
лмтиката по отношение на това 
население, а вие с всекидневна
та си дейност допринасяте със 
сила да сс задуши живото каци 
онално чувтепо на македонците 
н този край.

Макар чс пс вярваме, чс с то
ва наше отворено писмо щс за
познаете българската обществе
ност
журналисти — както що не я за 
познавате с нашето развитие и 
както що скривате истината за 
Чехословакия, всс пак го отирав 
яме като доказателство за наше 
то желание чрез обективно оспе 
домяване на обществеността в 
нашите страни да допринесем ус 
кореното влошаване навременно 
да се спре.

Ние сме ви дали много приме 
ри на нашата демократическа 
практика в осведомяването, а 
най-новия пример е публикува
нето в СР Македония на антн7 
мак донската и антиюгославска 1 
брошура на Българската акаде
мия на науките, която вашите 
органи започнаха нелегално дл 
разпространяват в Югославия

Вторият кръг от нредкандида 
циоппитс конференции в ССР( / 
в Каменица завърши. Обсъжда
ше се проекта на изборната про 
грама на ССРН, критериите за 
избор па отборници и предста
вители, изтъкнати бяха и каиди 
дати за всички самоуправитслпц 
и представителни тела и бе из
бран делегат за общинската кан 

конференция

път, че Сенокос е по-голямо 
ло и винаги ще надгласува, 
осъдено. Изкристализира се 
но но-трезво отношение, което 
да бъде същност на критериите 
„Какво ще спечели Сенокос 
отбориикът бъде от това 
И избирателите от 
също толкова осведомени, 
кото и тези в Каменица (да се 
чете: неосведомени0. Въпрос-щ 
не е откъде ще е отборника, ко 
гато сс касае за критериите, 
с важно и от кое село е../ог- 
борницитс са били слаби, а сла
бо са ги и слушали.., „Всичко 
това е отражение на едно поло 
женис, което съществувайте в 
досегашната практика, а самоуц 
равлението с несъвместимо с та 
капа пасивност на представители 
те па избирателите. Затова е у- 
мсстна забележката на конферен 
цията: „Ако отборникът умее да 
каже нещо — всички ще го слу
шат — и селото и скупщината, а 
ако не умее — никой няма да 
го слуша".

На предкаидидационната 
ференция за отборници 
щилската камара 
Драгослав Игич, за Камарата на 
трудовите общности Александър 
Делчев, агроном.

СУ'
бс

<-*Л

ако
село. 

Сенокос сл— СР Македония е незаличима исто
рическа действителност^ неразривна 

част от социалистическата общност 

на югославските народи

кол
падидационпа 

ССРН. Ако отново биха се съжи
вили разискванията, понякога н 
прекалели, понякога нсдостатьц

н е
по - изказани, водени под „раз
пи", тогава те биха се отнасяли 
най-напред до изборната програ 

Изхождайки
вие, също неоправдано, нсприн- 
ципнално и открито вражески 

обиждахте

На извънредното заседание на 
своето Сдружение, журналисти
те от Македония изразиха дълбо 
ко си огорчение и отправиха 
протест зарад грубата антшогос 
лакска, по-специално антимаке- 
допска кампания в Народна ре
публика България.

Отзовавайки се па желанието 
на своите членове, участниците 
в извънредното заседание па 
Сдружението, проведено в Скоп- 
йе, приеха предложението до жу 
рнллиститс в България да сс от 
прави отворено писмо в което, 
между другото, се казва:

ма и критериите, 
от най-конкретните икономичес
ки, самоуиравителни и общсст- 

обстоятслства

отправяхте клевети, 
и нападахте пашата социалисти
ческа страна само заради това, 
че използваше

всно-иолитичсски 
и отношения па село и Висока, 
съмишлениците в действително
ст приспособяваха общите пача 
ла иа програмата- към своите жи

исотчуждимото1 
си право да сс защищава пред 
сталинските шантажи?"

Радио-станция „Родина" — гла 
шатай на велокобългарския шо
винизъм

територия, къзиспи условия 
дсто сс чувствуват - последиците 
па една затворена област. Фак
тът, чс в този край няма елек
трически ток, със слаби и нере
довни съобщения с Пирот и Дн 
митровград, слаб пласмент иа 
животновъдното производство, в 
атмосфера на взаимно медове-

кон- 
за об-„И днес ли сте толкова късо

гледи и заслепени да вярвате, че 
един път измамената българска 
общественост отново щс вярва 
на вашите дезинформации, кле
вети и убиди срещу югославски
те народи, конто между първи
те ви подадоха приятелската сп 
ръка въпреки свежите спомени

евидентира.ч

В българския печат п по ради 
ото умишлено се развива антн- 
максдонска и аитшогослппска де 
нност!

рис, с лошо разрешена здравна 
защита на селскостопанските 
производители и г.н. доведоха до 
там младите да напускат селото 
и да търсят хляб яо индустри
алните средища. Такива и подо 
бни забележки, критики и мие 
ния на дискутантите търсят и 
по-инаква политика в бъдещето 
развитие на този край.
В такава светлина на конферен) 

цията в Каменица бяха разгле- за 
дани и предложени критериите 
за отборници и представители. 
Мненията, че всяко село трябва 
да има свой отборник и боязъ-

За обществено-политическата 
камара в Съюзната скупщина е- 
евидентираи Методи Георгиев, 
директор на гимназията в Дими 
тровград, а за стопанската кама 
ра в Съюзната скупщина — Жи 
вко Виденов, директор на 
бинат „Димитровград“. За репуб 
ликанската камара на СР Сър
бия е евидентиран Илия Пет
ров, председател на ОК на ССРН, 

организационно-политическа 
та Георги Алексов,- секретар на 
ОК на СКС, за стопанската кама

изтъкват македонскитеза трагедията о твтората снето*/ 
иа война?"

„Чувствуваме професионално 
задължение в този загрижващ 
момент за балканското спокой
ствие открито и публично да со 
обърнем към вас, журналистите 
от съседна Народна република 
България и да ви припомним зц 
етичните основи върху които се 
основава осведомяването на об
ществеността. Свидетели сме ш) 
ускорено влошаване на българ
ско-югославските отношения в 
което вие, по наше дълбоко у- 
бежденис, активно сте ангажир.Ч 
ни. Във вашите вестници, списа 
иия и публикации, както и иа 
вълните на вашите радиостан
ции системно и умишлено раз
витие яростна антимакедонска и 
антиюгославска дейност, поради, 
което нашата общественост с 
право се пита: какви са нейните 
крайни цели и далечина на дей 
ствие.

От теиденциознато презентира 
не само на ония информации, 
които говорят за трудностите и 
стабоститс на нашия социалисти

се казва по-пата. 
гък в протеста на македонските/ 
журналисти до българските жу ком-
рналисти.

Вие сте приели навика да из
тъквате, чс стс в първата бойни 
линия на пропагандния фронт, 
тази позиция ежедневно изпол* 
зпатс за нападки против нашата 
страна и нейната териториална 
цялост. Еклатантси е примерът 
па вашата радио-станция „Роди 
на”, която сс появи в момент, 
когато Радио София премахна 
предаването на македонски език 
и която на македоскпя народ сс 
обръща с „драги сънародници''. 
С това тя е предопределена да 
бъде глашатай на всликобългар 
ския шовинизъм и знаменосец; 
на иредентистични претенции 
спрямо СР Македония и СФР 
Югославия.

Ние изобщо нямаме намере
ние да навлизаме в диалог, кой
то трябва да докаже или да от
рича нашето съществуване кат</ 

чески възход, за които ние и и- самостоятелна и свободна на- 
нак открито разискваме и пише _ Чия- както що нямаме намере*

ние собствената си общественост

ра в СР Сърбия не е предложен 
нито един кандидат. М. Б.

ПРЕДИЗБОРНА ДЕЙНОСТ В СУРДУЛИШКА
ОБЩИНА

(Продължение от 1 стр.)
На досега състоялите се пред 

кандидационии събрания в орга 
низациите и профсъюзите 
вът на. хората бе голям, което

чрез наши граждани.
Възползваме сс от случая да 

като Сдружение, да помогнем в 
ви съобщим, че сме готови, и 
разпространяването на вашия пе 
чат у нас, ако вие постъпите ре | Ще Рече, че интереса за избори 
ципрочио. Ние не се страхуваме те е голям. За отборници в пово

чето случаи се
хора, но има и случаи да се пре 
длагат и досегашните отборни
ци. Забелязва се обаче, 
зи път достатъчно не 
датират непосредствени пропзво 
дители, жени и младежи. Значи, 

‘ че политическата 
е била достатъчна 
бере значението

представители въпроса е усложнен 
в смисъл, че сега се предлагат 
потенциални кандидати за всич- 

камари на Републиканската 
и Съюзната скупщина, така ще 
има много хора които в крайнД 
сметка няма да бъдат изтъкна
ти от кандидационната конфе
ренция като кандидати за кош 
то по-късно трябва да си кажат 
думата и събранията на избира 
телите. Очаква се обаче, че прй 
обстойна политическа работа и 
тия усложнения ще бъдат разрб 
шени в духа и интересите на са 
моуправителното ни общество.

В приложение на това, политЦ 
ческата работа да бъде по-инте
нзивна говори и късото време 
което предстои 
на всички работи във връзка с 
провеждането на изборите.

М. Величков

отзи ки

предлагат новиот това че в нашата страна сс 
продават чуждестрани вестници, 
дори и ония които критически 
се отнасят към нас, докато 
вас забранили дори и оная огфа 
ничена и контролирана продаж
ба на „Нова Македония" „Поли 
тика“ и „Борба", която сс извъ 
ршваше но само известно вре- 

— се казва в отвореното пие 
мо на македонските журналисти 
отправено до българските жур
налисти.

ме, па през чудовищното омало 
важаване на - нашатанародоосво- че и тода лъжем с дезинформации за 

вашата страна"
се кандиУ. бодителна борба, вие стигнахте 

до тричане на македонска нация 
и нейната свободна Социалисти 
чсска република, в рамките па 
Социалистическа федеративна ре 
публика Югославия. Да ли за вас 
пепредставляват никакъв 
и никаква поука събитията от 
преди две десетилетия, когато

се изтъкни
по-нататък в писмото.

„Ние пе чувствуваме никаква 
нужда да ви убеждаваме, че СР 
Македония с незаличима 
рическа действителност, а още 
по-малко че е част от социали
стическата общност на югослав
ските народи. За нас това са ак-

активност 
за да се раз

на заетите ста

на

повища и по тозиисто- иачин същс- 
твува опасност бъдещата общи 

I иска скупщина по структура да 
не отрази структурата 
лението в общината. Що 
<Фе за предлагането

меопит за извършванена насе- 
се кл 

на народни

евн к ■ як маше достатъчно сили да влияе вър
ху подготовките за отбрана на стра
ната. То се опитваше с половинчатп 
мерки н с лавиране между сплит0 на 
Остта, Англия и Съветския съюз, да 
намери изход , от тежкото положени.' 
в което сс намери.

На вестта за събития в Югославия 
на Третия райх Ддолф Хит- 

ле,) веднага, на 27 март, взел 
ние ,.да сс предприемат

бовнн дни единствената организирана 
сила, която полагала усилия да сс 
даде отпор пл агресора, била ЮКП. 
На възванието на ЦК на ЮКП, кому 
кистите и множество антифашисти до 
броволно се явили във венците поде
ления. С патриотично . настроените о- 
ф и цери. комунистите на повече места 
организирали отпор на части на юго
славската армия срещу фашистките 
съединения. В тези похвати партията 
намерила жесток отпор на реакцията. 
Исканията на партийни

вождът
реше- 

подготовки 
за разгромявано на Югославия и но 
01,1,0 » политически, пс Чакайки на из 
явлението на лоялност на 
вителство./ На 6 април 1941

8.)
Мепосредно след като се състоя Па 

тя та национална конференция ЮКП о- 
щс по-решително и единно 
борбата против режима и псе 
пата му капиталистическа 
Това бе време на началото иа Хнтло 
ропатл експанзия в югоизточна Евро 
па. така че да осигури провеждане
то на разработили план 
сто на Съветския съйз. През 
ври 19-10 година, след

движение. Мо в тези опити режимът 
пе постигнал желаните резултати. Гой 
сега нс е имал само малобройна 
легална партия срещу себе си, 
роко движение на работническата 
са и други трудещи ес слоеве, кои го 
всс по-решително влизаха в политнче 
ска борба. С вече осъщественото 
нолнтно единство на своите редове, с 
дълбоки корени в народа, чисто доае 
рис спечели
продължителна борба за нейните 
пени интереси, ЮКП беше готова в 
този съдбовни часове да застане на 
чело' най-широките маси в борбата за 
запазвано и а 
мост

толство. първата грижа на 
бъдат пародиите интереси . . . 
стта, че прави елството Цвстковнч— 
Мачек е пристъпило към Трооиия съ- 

х,а 25 март 1941 година предизви
ка бунт сред патриотичните кръгове в 
страната, които предвождани 
пистите

което ще 
Ве делегации да 

сс разпредели оръжие на работници
те били

новото пра 
. година взори, стотици фашистки бомбардиро

вачи започнали злодейскн действия и 
ненадейно нападнали Белград Към 
оО фашистки дивизии минали 
цата
ки, и бързо започнали

продължи
по-отворе
политика.

не- 
по ши- 

кла
отхвърлени. Не чакайки със 

в деня -на нахлуванескръстени ръце,
то на немските -сили в Загреб и про
възгласял ването па ИДХ, Централни
ят комитет на ЮКП реши де пред
приеме всички мерки с цел да сс пре 
дължи с отпора срещу агресора. В 
този симсъл ЦК на ЮКП издаде на 
15 април 1^41 година възвание, в кое 
то обясни кунзлинговския характер па 
ИДХ и призна хърватския народ на 
борба срещу агресора и неговите ус
та шки слуги. С това ЮКП в дните на 
всеобщ разкол и капнтуланстпо сред 
вл аствуващитс кръгове, ясно израз I 
готовността си решително да продъл* 

с борбата срещу завоевателя - 
борба, в която ще се върху равин 
начала ..ще сс създаде свободна, боа 
тека общност на югославските наро
ди” Само за дванадесетина дни Ю- 
гославня бс прегазена, окупирана и 
разделена от фашистките съюзничес
ки сили на Германия. Италия. Унга
рия и България. Правителството на 
Снмовнч и кралят в първите дни ш 
войната напуснаха страната, остапяП-

юз

от кому
„ __с Редица демонстрации
аред из Югославия изразиха 
рсшеност да защитават 
пална

гранн- 
от всички посо-мо- на Югославияза нападенн 

октом-
на

нахлуването си 
в нашата страна. Още в началото на 
фашистката агресия се показало песъ 
стоятелпост иа кралство Югославия и 
капитуланството на нсЪните държа н- 

и веоиин върхово. Докато 
телят със 
зираии части

своята
пристъпването 

Унгария и Румъния в Трощния 
пакпт. германските трупи влезнали в 
тези страни. Хитлер подгтовял ннтср- 
веиия и в Гърция, която давала ре* 
шителна отпор на италианска агре
сия и същевременно засилил натиска 
на Югославия. Комунистическа 
тий на Югославия

своята нлцио 
т^г?3аВИСчМ0СТ‘ Под Ръководство ‘ 2, дойде до масово народно

движение навред из страната ..По-
добро война — отколкото пакт|” ’ По 
-добре проб. отколкото роб!” 
и подобни

с последователната си 
жица

ни иепрня-
свонтс оклопин и моторп- 

ГПМП11_„ иахлухаха. Върховната
компида „а кралство Югославия иа 

' вопннитЛ „"°1ърс,1л;1 прекретяваие иа 
ЕГн? ,СТМ,Я " Да се склПчи мирно. Немците отхвърлили 
кани и като 
тулация на

тезинационалната неза виси
на Югославия срещу предател- 
политика па управляващите кръ 

гове. Узнавайки 
то водеше

с Германия ЮКП 
кпте пародии маса 
дупреждаваЪки, 
твн измяна на страната. В 
а.нне, отправено до народите на Юго
славия към средата на март 1941 го
дина между другото се казва: ..Още 
има време да се спаси 
още има време да се размърсят про- 
тивпародинте планове 
предатели ако се
взаимна
и ако ее 
толство

лозунги отекнаха
март по улиците иа Белград. Сплит" 
Моста,р. Любляна, Цстипя, Битоля и 
много други градове. Под 
широкото народно патриотично пие бс 
внч—Ма чек

пар-
указа на неиосрсд- 

опасиост от фашистката агресия 
правителството на

ската
за преговорите, кои- 

прсдатслското правитс.т- 
прнзва 1ни ро

ма въстание, пре- 
чс правителството го

наз а натиска на при 
тези' нс-и изтъкнала,- чс 

Ц вот ко ви'ч—М а ч ек 
ка отслабва отбранителната 
пост на страната. Затова издигна 
зунга 
сплоти

двнже
свалено правителство Цвстко- 

С това югославяните от
казаха да се подчинят на диктата на 
фашистките сили и още по-решително 
влязоха в борба за отбрана 
та национална

ство
искали безусловна 

„ югославската войска
окупираната страна подривна дой 

снл1, -в3г“ различни пцедателскп 
Г." г' В Сло*с"«я бац Натлячан ошо 
на б април формирал „Народен свет"
. иС,г?СТ°,’е'Н; Държава в рамки го иа Германия. В Загреб на 10 

рил била --

със своята политн- 
способ-

к «гни

ло- своето въз..Целият трудов народ да 
в борбата срещу всички вън

шни и вътрешни неприятели, а за съз 
даване па първа народна власт”.

В началото на 1941

се
на своя-

незавнспмост.
Събитията от 27 'март ясно показа- 

че в Югославия е минала ерата 
на буржоазията и че ръководната 

поема работническата 
наза най-съзнателна

независимостта ха. ан-
провъзгл асена усташка Не 

зависима държава Хърватско” В Чг- 
рна Гора на 17. април 1941 година бил
комитет3" Време"ен административен комита с цел да възстанови ..Нсз,- 

к-рна Гора в рамките на ф, 
шнетка Италия . В тези тежки и съд'

година господ- 
все по-ствувлщият режим стига до 

остри стълкновения с ЮКП стремей
ки се

ро-
класа и ней

на народните 
създаде съюз за 

съюз
ля

ки ..своя народ” на милост н неми
лост па фашистките завоеватели.

да прилага най-драстични мор- 
да попречи па разширяването 

демократическо! о
помощ със съветския 
изгони предателското прави

част комуни
стическата партия. ..Новообразуваното 
правителство на 
мовнч,

ки за 
пп революционно генерал Душа» Си- 

прозападио ориентирано,н възстанови народно прлвп- БОГОЛЮБ ИЛИЕВ 
— СЛЕДВА —

пя-
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ч
Много въпроси за
шаване

Димитровградска предизборна хроника

КОИ КОЛКО ОТБОРНИЦИ ЩЕ ИЗБИРА?■:

(Продължение от 1 стр.)
„а се разширят правата на оси- 

понс за най-основнитд
Да получат 

Избор 
въпрос, както 
Любата 
Груинци е 
тРифнкацията 
чена и

Общинската скупщина в Ди
митровград на сесията в минал
ия понеделник с три решения 
утвърди окончателно колко от- 
борници ще

ток. На 
това е бил събранието 

Централен 
ив Барйе. Г. и д 

и Долно Тлъмино.

как е разпределението за 
стоящите избори:

По един отборник избират: Се 
лата Бански дол, Грапа и Пла- 
ниница общо; — Барйе, Било и 
Верзар; — Бачево и Градини; — 
Бребевница и Пъртопопинци; — 
Врабча и Скървеница,- — Болев 
дол, Брайковци и Изатовци,- — 
Вълковия, Горни и Долни Криво
ДОЛ;

в пред,- ници за камарата на трудовите 
общности. Здравният 
теката

гурените, 
неща.

Събранията направиха забело 
жки и върху здравеопозването 
а особено на теренните амбула
тории, в които все още 
ботят постоянни медицински ли

дом и ап- 
едии отборник, а об

ществените служби (управление
то на ОС, съдът, митницата и 
обществено-политическите орга
низации) — двама отборици.

м. н. н.

визтъкнато, 
още не е 

това създава 
между хората.

ИЗзН« са и ДРУГИ оправда

Горнотлъминчани търсяГда^е»ус„с „1о5ус за «
Да се държи по-голяма сметка 

Дисчиплинвд на шофьорите
■ своеволия“0'0 ПЪ™ ТС Проявяват’
ник ^Уралев0 искат свой отбор- 

к'па„ „Што досега с Брестни 
Ца. Причината е тази. че той 
се застъпвал за тях, а пак и от
ношенията с бреспичани винаги 
оили лоши.

Барчани търсят

има новият състав, 
кои избирателни единици се ут 
върждават за 
бори ,по 
избират

че елек?
приклю 

недоволствоне ра- предстоящите из- 
колко отбориика ще се 
в тях, и колко време 

ще трае мандатът им.
Четиригодишеа

ца. ниВ повечето села бе, изтъкнато, 
че данъкът е особено голям, а 
жизненото равнище на хората Записано на събра

ние на ССРН
мандат се оп

ределя с новото решение за из- 
общинския статут 

на всички отборници от ОС. То 
ва значи, че вече 
двегодишен мандат както беше 
досега. При това се 
едно изменение в разпоредбата 
по чл. 129 от статута, като се 
постановява

Горна и Долна Невля; 
Искровци и Петачинци; — 

Лукавица, Прача и Сливница;— 
Каменица и Сенокос — Мъзгощ 
и Моинци,- — Одоровци и Гуле 
новци; — Петърлаш, Пъскашия 
Куса врана сама; 
и Радеина,- — Драговита сама. 
само;;

менение наслабо. Това е така, защото 
сификацията на земята е била 
субективна и нереална. Грешки 
те ще могат да се отстранят, а- 
ко с.е проведе ново премерва- 
не на земята.

Голямо внимание събранията 
заделиха и на това как да се по 
добрят условията на живота ц 
селата. В тоя смисъл пътищата 
имат . отделно и по някои въпро 
си решавашо значение.

Изтъкнато е преди

кла

няма да има

КАКВО ИЗМЪЧВА 

КАМЕНИЧАНИ?
внася още Смиловци

- Трънско Одоровци са 
Поганово.

Двама отборници ще изберат 
заедно селата Гоин дол и Желю 
ша.

не „Никой не може 
да се избира за отборник на об 
щинската скупщина 
два пъти последователно." Съг
ласно с това решение се прекрат 
ява мандатът на всички сегаш
ни отборници, независимо дали 
са избрани 
преди две години. Мандатът на 
всички изтича с изборите през 
април.

В общинската камара 29 отбор 
ници ще се изберат във всички 
селища на Димитровградската 
комуна. Повече села ще съставл 
яват изборни единици групово, 
а само, няколко по-големи села 
ще избират отборник сам.

МО;

Да бъдеш отсечен от света то' 
ва ме е лесна работа. Тов а го 
знаят всички. Знае го и рейсово 
то предприятие в Пирот и Ко
муналното предприятие „Услу
га" в Димитровград. Едно вре
ме беше хубаво. Идваха автобу 
си от Димитровград, но до пър
вия снег. Сега не идват. Хората 
казват, че нямат зимни гуми. 
Затова сега този въпрос отново 
се разисква на конференцията 
в Каменица. Предизборно е съ
брание и хората разискват. Е- 
дин казва, че е забравил как из 
глежда рейса от Пирот, 
твърди, че от два височани пад 
нали на земята. Затова сега ви
сочани не смеят да се разболят, 
не отиват в общината, и социал 
ното. Стават и други и остро кри 
тикуват снабдяването в Камени 
ца. Ето сега няма газ. Става 
след това Асен Рангелов и пос
тавя въпроса за междуселския 
път през „Барйе", който коопе 
рацията поорала. Както узнават 
каменичанй управителя на коо
перацията казал да се пооре 
пътя за да може да бъде а, •• я 
целостен ... Стават хората, ра
зискват и осъждат тази постъп 
ка ...

Става Илия Ранчев и пита за 
електрификацията. „Едни села 
вече получили ток. Тук община

повече от
„ да се
завеждащият местната 
Рия в Горна Любата, 
шото му отношение

смени
Трима отборници ще избере 

Димитровградски трети район 
Петима отборници ще изберат 

Първи и втори район на Димит 
ровград.

канцела- 
поради ловсич

ко, значението на пътя към Вла 
сина,” за тлъминския район пътя 
към Крива Паланка, за Любат- 
ския към- Търговище, както и 
всички други селски пътища.

Електрификацията е също 
жен въпрос, който бе засегнат 
на повечето събрания. За разли

към хората, 
ва сега предизборната дейност 

върви нормално, без
преди четири или

някои за-
трудйения. Събранията 
кват и разис- В КАМАРАТА НА ТРУДОВИТЕ 

ОБЩНОСТИ СЪЩО 29 ОТБОР
НИЦИ

В Камарата на трудовите об- 
ност ииндустриалните предприя 
тия ще дадат 15 отборници, зе
меделското стопанство — 9, про 
светата и културата 
ално-здравната група — 1 и об 
ществените служби — 2 отборни 
ци.

По един отборник ще се изби 
ра в изборните единици:
— В предприятие „Братство"; — 
в „Балкан", ПТТ, банките, мотс 
ла, „Траншпед”, „Югошпед" и 
другите малки организации об
що,- — в „Градня"; — във „Фаб 
рад"; — в „Услуга", бръснарска 
та кооперация „Спорт", занаят- 
чийкия сервиз „Металац", сто
ларския сервиз „Услуга" в шива 
шкия сервиз „Прогрес" и част
ните занаятчии; — в ЖП гара 
и секцията по поддържането на 
линията.

По двама отборници ще из
бират: „Свобода", „Циле", а в 
каучуковия завод „Димитров-, 
град" ще се избират петима от 
борници.

Селското стопанство ще изби
ра 9 отборници. В района на 
цеховете на кооперация „Сто- 
чар" ще се избират:

По един отборник в цеховете: 
Каменица, Поганово, Барйе, Тръ 
нско Одоровци.

Двама отборници в цеха Сми
ловци и трима в цеха Димитро 
вград.

Всички училища и културни.у 
център ще изберат двама отбор

предлагат и лица, които 
могат да бъдатв а кандидати за 

и съюзни пред'републикански
ставители.ка от преди, сега повечето села 

изразяват желание й готовност ДругВ. в. Ето 2, соци
Пред IX конгрес на СКЖ

УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА САМОУПРАВИТЕАНИТЕ ОТНОШЕНИЯ?
(Продължение от 1 стр.) 

та ми е колкото се може повече 
да чуя какво мислят комунисти 
те в нашата община и по-отблц 
зо да се запозная с техните пре 
дложения и забележки.

Мога да кажа, макар че рази 
скванията още не са приключи? 
ли, че комунистите положително 
оценяват предложените конгре
сни документи защото представ 
ляват солидна основа, върху ко
ято конгресът може да изграж) 
да политиката на Съюза на ко
мунистите в по-нататъшното об
ществено-икономическо и поли
тическо развитие на нашата об-

ти отиват в чужбина говори, че 
проблемите на разпределението 
и някои други, не са адекватно 
поставени и решени.

— За какво мислите да рази
сквате?

— Разбира се, както и всеки 
друг делегат, готвя се, а 
ще взема думата, зависи от мно 
го фактори, преди всичко дали 
ще има време на самия конгрес.

Доколкото взема думата, това 
ще бъдат проблемите, които из 
несох. Някои размишления 
областта на развитието и орга
низирането на Съюза на кому
нистите, въз основа на собстве?

най-висшите партийни форуми. 
Трябва да се обясни защо чле 
нския внос е голям.

Това не е всичко. Мисля, че в 
Съюза на комунистите, както и 
другите обществено-политичес
ки организации и до днес не 0 
разрешен въпроса на самоупрап 
лението и разпределението в тру 
довите колективи на форумите 
на тези организации. Професир 
налните функционери и профе* 
сионалните работници в тях по 
чти са вън от принципа на само? 
управление и разпределение. Тц 
ва е още по-неразбираемо п 
неоправдано когато знаем, че 
тези организации най-много се 
застъпват за същността на обще 
ствено-политическите и иконо
мически отношения. По мое мир 
ние, това е един от елементите) 
които до голяма степен накър- 
яват престижа на самите органц 
зации, бих казал, този въпрос 
тъкмо зарад това заслужава виц 
манието на конгреса.

далц

из
та помагала. Ние сме вече ста
ри хора. Защо и нас не помог
нат. Сигурно е, че с електрифи 
нацията ще се върнат и млади
те .. .

Асен Антов поставя

ния опит, ме навеждат на мисъл 
да кажа нещо и за това. Забеля 
зва се явлението някои членове

щност.
Проучавайкй материалите, за- 

белязах, че в тях малко се говори 
за проблемите на селското стопан да напускат редовете на Съюза 
ство и селото и че те, дори бих

въпроса
за плащането на водната общно 
ст, за
няма къде да проведе конферен

на комунистите. Покрай извест
ни причини, един е високия чла 
нски внос. За това е необходимо 
членовете на СК да бъдат добре

казал, са поставени на второ мя 
сто. Това особено се забелязва 

ако се имат на предвид матери
алите, отнасящи се до разрабо-1 
тката на концепциите на разви
тие. Онова, което е казано 
проблемите на селото, повече са 
отнася към относително по-ната 
тъшните перспективи, а 
малко към акутните и сложни 
селскостопански проблеми на се 
лото, особено в планинските пре 
дели и слабо развитите краища.

помещенията... Селото

изразходватзапознати къде се 
средствата от членския внос.

ция.
за-

М. Б. Б. Марковпо почвайки от организцаиите до

много ЗАДАЧА
Тъй като Социалистическия съюз и по закона е основен но 

сител на изборната дейност, задача на комунистите е, в рамките 
на тази най-масова организация, да се застъпят за кандидатиране 
и избор на най-мзтъкнатите борци за реформата, за развитие на 
самоуправлението, за последователно провеждане политиката на 
национално равноправие и единство. Повече от когато и да е по- 
раио това трябва да бъдат хора, които в самоуправителната прак 
тика са проявили и потвърдили своите способностите и принци- 
пиадност, а по-специално знание и умение в осъществяването на 
политиката на скушцинските тела.

КОМУНИСТИТЕ И 

ИЗБОРИТЕ— Като делегат сигурно има
те свои преокупации. 
жем ли да знаем нещо за 
тях?

Мо-

— Колкото подготовките са по 
-сериозни, все повече ме преоку 
пира проблема на по-нататъшно 
то развитие и усъвършенствува- 
не на самоуправителните и об
ществено-икономически условия. 
Факт, е че системата на самоуПр.) 
вление

Изборите са пред прага, а избирането иа целия състав па 
представлява обемпа работа, която изис 

най-много на комунистите. „Считах 
бе казано нс-

всички скупщински тела 
ква пълна акция на всички, а ИЗИСКВАНИЯме за съществено и необходимо в този момейг — 
отдавна .ш ХП заседание на ЦК на СЮК - покрай общите зада
чи на организациите и членовете на СК, в политическата предиз- 
бппна дейност в един документ ясно да се определят задълже
нията и правилата за поведение на комунистите в предстоящите

За да могат новите скупщини успешно да изразяват съвре 
мерните изисквания на нашето общество и неговите най-прогре- 
енвии интереси .необходимо е в представителните тела да бъдат 
значително повече непосредствени производители, жени и младе
жи отколкото досега. Това изискване ие трябва да се схзане като 
наблпгане за задоволяване на формалната структура на скупщи 
ните, но като желание в скушцините наистина да бъдат застъпе
ни всички категории на населението, съгласно техния принос в раз 
питието на страната.

Никой не може да пренебрегне факта, че жените са всс 
по-активни в нашия обществен и икономически живот, но съще
временно техният брой в скушцините е все по-малък.

изцяло е пред по-ната- 
тьшно укрепване и усъвършен- 
ствуване. Конкретно, мисля 
принципа на самоуправителното 
Договаряне, което на целокупна 
та система дава ново и по-широ- 
ко съдържание .В предстоящия 
период, по мое мнение, в тази 
област ще се води битка за укреп 
®ане на самоуправлението в ус
ловията на влиянието на паза- 
Ра. в действителност, това с бор 
оа на комунистите и всички прц 
тресивни сили за по-нататъшна
дсетатизация.

Предмет на моите размишле- 
,,ия също са и някои явления 
8 областта на управлението и са 
моуправлението. Касае се за про 
олеми на управлението изобщо 
^то понятие, което съдържа в 
-ебе си и самоуправлението, и 
Управлението и ръководенето.
Р7 друга страна, по мое мне?
пе, необходимо е в цялата си* 

Стсма на

избори".ос» “
тагодишните избори

и а
коитоотправили до всички

се говори за активността на комунистите в 
за скупщински обществено-политически общности.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Миналите избори показаха, че 
и лутания на СК, така че на места
зГ^,Ис”ИсТъздадеС^ГоСстранстМвоПзаИдействуваие на разни групи и

самозмни „лидери" 1Щ^тделнИрКраища^рга^и3ираи0 да сс Застъп 
дълг на ко у атически политически отношения в из

ят за Развиванбе *наД демократическа борба комунистите ще сс 
борните. В публ ,,рйгтпуване извън Социалистическия съюз нпротивопоставят на Ловуваш, ™№0%ганизнранв „а извор
избврщгав правила, на ^вся ^ касае За комунисти, които така се 
ни „щабове и РУ _ за фракцИоина дейноот, която под-
2сжи на политическат^отговорност, утвърдена с устава на Съюза,

„а съюзът яа комунистите ще сс
в ^ затваряне и решаване в тесен кърг организа

стапя на опити 1 комунистите, защото топа може да
ЧИИ ” лТмокрагизма и плияпиего на трудещите се и да създаде
стесни демо Р я на политическия живот от страна на

използват името и престижа на Съюза па

имаше доста неясни работи 
се правеха опити Съюзът на 

на пасивен наблюдател. СЪСТАВ

Съставът на бъдещите скупщини трябва да бъде в съгла
сие с политиката на пълно равноправие на народите и народнос
тите у нас, и комунистите трябва да се противопоставят на всеки 
опит за разединяване иа трудещите се и гражданите върху на
ционалистическа основа.

Затова е съвсем ясно, че СК щс влиза в открита и решител
на борба с всички ония, които в течение на изборния процес дей
ствуват от националистически нозицни.

От особено значение е активното участие на всички кому
нисти в изграждането на критсри и публично предлагане 
дидатите. В случаи когато това бъде необходимо, местните, об
щински и други организации на СК могат и трябва колективно на 
утвърждават своите становища за целесъобразността на кандида
тирането на отделни членове на Съюза на комунистите. 1леп 1 
комунистите ие може да приеме кандидатура или да води ак \ 
в това направление без съгласие на организацията на СК.

на кан-
противо-

„ — разпределение да се
"еРят такива решения, които 

иого повече и по-добре ще- 
„^Улират творческия труд на 

Ки човек. Явлението, че го- 
бРОй най-добри специалис-

условия 
отделни групи, които 
комунистите.

Д. Р.
Лям
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Сесия на ОС в Димитровград
I:со> ш ши, сс 'д° 2Ш га :ш г ^ Да се държи сметка за новия състав

! редие в плащането на здравната
НО АИ11ПМ11Л10Т0 осигуровка за лица, които три
НИ КК\/М1МИНЛ I П бва пи сс снсмат 07 листата на
II1А 1111 | 11 ид VI11и I М земеделски производители по

» ■ разни причини. За това са иуж
ни по-добре осведомени хора' 
— каза тоСь

На сесията бяха разгледани и 
други въпроси. Заслужава да бъ 
де отбелязано решението на ОС 
по въпроса за третирането на 
нужните кадри в управленчески 
те органи. Именно взе сс стаио 
витце, че за критични работни 
места, не бива да се прилагат 
разпоредби за приправничество 
и намаляване на личния доход, 
зарад трудов стаж, защото има 
опасност да се остане без кадри, 
а тода нанася вреда на населе
нието. Примерът, че мнозина, 
завършили къщите си, не могат 
да се настанят в тях, защото ли 
гГсва съответна инспекция за 
прегледи при общината, обясня 
ват.достатъчно ярко колко е ну 
жно да има такива служещи, I 

Наскоро трябва да се състои 
още една сесия, на която ще се 
разгледат насоките по развитие
то в тази година и вероятно об
щинският бюджет за 1969 годи-

м. н. н.

I
«<Преко пита погача

И
Правото на работа у нас с гарантирано на всеки. Но пико- 

МУ нс е гарантирано (пито с конституцията, пито със закон) пра
вото да избира работа. Доклокото с имало и такива случаи въве
ждането на стопанската реформа премахна тоя опит. Защото, при

заемане, всс по-трудно сс намира, а камо

Първата тазгодишна сесия на общинската скупщина в Ди
митровград сс проведе в миналия понеделник. В дневния РеД **а 
сесията бяха между другото Отчетът за работата на ОС през ми
налата година. Програмата за работа през тази година, решение- 

никои разпоредби от статута на ОС Димитров 
град и решението за утвърждаване броя на отборниците в ОС и 
па избирателните единици в общината за предстоящите избори.

Имаше и редица текущи въпроси, които бяха разгледани, 
и сс приеха съответни решения.

наличие на ограничено 
ли да сс избира работа.

Случаят, за който ще стане тука дума именно за такъв слу
чай говори — за избиране на работа.

След обявения от страна на общинската скупщина в 
тровград конкурс за референт по социални и борчески въпроси, и 
слсд разглеждане на конкурса — на работа бива приет кадндатъ! 
Владимир Николов. Да напомним, че в конкурса сс дава възмож
ност да участвуват и млади хора (съвсем правилно като се имат 
предвид общите стремежи у нас да се приемат млади хора), без 
нужния трудов опит.

Но, за съжаление, трябва да констатираме, чс сега конкуц-
жал-

то за изменение на

Дими- I!

устрояваисто ма своя район.
В изказванията пролича едно 

недоволство от рабо+ата на от
делни отборници, които недоста 
тъчио са осведомявали. 
избиратели за решенията на об 
щинската скупщина. Отговор, ко 
'йто прозвуча и' като обективно 
оправдание, даде Костадин Пет
ров, отборник от Брайковци, ко 
йто каза, че не винаги силата р 
знанието на отборника са на ну
жната
нитс въпроси 
на района и страната ни. „Как 
во мога да обясня на селяните, 
гато поставят въпрос, защо из
купуването не върви или цените 
са низки, или защо с това без-

Пай-миого време бс посветено 
точка от дневния 

по отчета за работата и;( 
година. На

пече съобщи за

па първата
ред —
ОС през миналата 
шият вестник 
този отчет, но са интересни и 

на отделни отбор, 
които

своите
се обжалва, и то от лице, което е заето. Става дума за 

— иск на Иван Зарков да се погаси конкурса като незако
сът
бата
нен, защото приетият кандидат, според правилника за системати
зация, не изпълнявал условията т.е. нямал трудов опит.

Но нали именно с допусната такава възможност? Нали об
щинската скупщина, (твърде похвално за нея) на дело е показала 
че трябва да се приемат млади хора?

Искът на Иван Зарков да сс погаси конкурса може би не 
се коси с официалните закони, дори може да има и законна юсно 
г.а. Но освен писани има и етически закони, конто понякога са 

писаните закони, защото почиват върху общоприети

изказванията
п представители,11ИЦИ

присътвуваха на сесията.
Представителят Бошко Богда

новци » изказването си за сво- 
работа изтъкна, че му е бията

ло невъзможно да установи един 
постоянен контакт с избиратели 
те от селищата, защото значи
телна част от времето му е от
немала дейността в Скупщтина- 
та, къдсто с правил изказвания 
по всички наболели въпроси от

Прсд-

висота да обяснят слож- 
от икономиката

ПО-СИЛНИ II ОТ
човешки принципи и начала. А според едни от тях — всекиму тр.ч 
бва хляб. И как да разберем тогава, че един иска да мени т.е 
избира работа, а друг да няма основни средства за препитание? 

Нашият народ с казал за оня, дсто е недоволен от онова.
пога

на.
икономически характер, 
ставитслят Мирко Златановци съ 
що изтъкна, чс много въпроси 
нс са рещепи и па повия състав 
на скупщината п Димитровград 
и в републиканската скугш^.ча 
предстои да се заемат с реша
ването им. Той изткъна, чс и о- 
биколил почти всички селища 
в комуната и добре познава ко
муналните проблеми, които тря 
бва да решава самото население, 
защото то с носител на благо-

което има, а то му е достатъчно, чс търси преко пита 
ча. Нс търси ли н Иван Зарков такава погача? Понастоящем та 
работи в конфекционното предприятие „Свобода", къдсто, меж
ду другото, личните доходи са сравнително високи. Освен това то, 
ияма по-голяма степен на образование от приетия кандидат.

Може би нямаше да засегнем случая ако постъпката на И 
ван Зарков беше първа ог тоя род. Но не е така — и други път 
е настоявал да бъде избран той, а не някой незает.

Безспорно, общинската скупщина ще разгледа жалбата м;- 
По не трябва ли накрая явно да се каже, че това общество е ху 
манно и че първо излиза насреща па най-угрозените.

Босилеградската община НербаАНО

планиранеи данъчното облагане
Босилеградската община 

6.700 данъкоплатци. От тях 5.500 
са земеделци. Те най-много за
плащат данък. От 5,75 милиона 
нови динара съвкупен кадастър- 

те заплащат на общи 
3,20 милиона данък. Това

истина не са имали възможно
ст да изпълнят своя Дълг.

Трябва да се изтъкне, че да 
нъчните дългове 
отделно много поради 
стопанското осигуряване. От ед
на страна това осигуряване обре 
менява земеделците, а от друга 
и онези, 
ност не искат да го платят, за
щото го не ползват. В много се
ла хората изтъкват, че ще йзна 
мерят начин някък да си запла
тят данъка, а заосивуранието и 
дума да не става.
Занаятчии, които гребат милио

ни и заобикалят закона

има

се натрупват, 
селско-

Ст. Н.

ски доход 
ната
означава, че различните даждия 
възлизат над 50 на сто от када

Из трудовите организации
които имат възмож-

стърския доход.
Всички земеделски производи

тели не заплащат редовно данъ 
ка си. Главно поради това, че но 
са в състояние. По тази причи
на нито една година общинския 
бюджет не се изпълнява цялост 
но. Това разбира се, донася тру 
дности особено на бюджетните 
потребители. Отделни усложне
ния стават поради това, че нере 
ализираните дългове се прена
сят от година на година, без да 
се определи, кои наистина могат 
да се. осъществят. По такъв на
чин данъчните дългове се натру 
пват. В тази година изнасят 700 
хиляда нови динара.

Неразбираемо е, че във всеки 
нов бюджет се плануват и тези 
дългове. Това е излишно, защо
то възможностите да се осъще
ствят са никакви.

Би трябвало общинската скуп 
щина тоя въпрос да регулира с 
някое свое решение. Защото с 
тези дългове общината сама на 
себе си най-много навреднява. 
Републиката когато заделя дота 
ции има напредвид и тези несъ 
брани приходи.

ДОБРА ГОДИНА ЗА »ЦИЛЕ«
потребители, но привлече и но- 
ви. Така също, въведе и нови 
произведения като — футбол на 
маса и различни типове биля
рд. Разбира се ,на мебелите да
ли по-съвременни линии, което 
задържало вниманието на потрС 
бителя.

Работническият съвет обаче 
още не е доволен с качеството 
на продукцията и търси от все
ки работник да произвеждат по 
качествени стоки. Защото, каче 
ство държи пазара, което ще 
рече
мулация. За да се създадат усло 
вия за такова производство, пред 
колектива се поставят два важ
ни въпроса, които изтъкна рабо 
тническият съвет: модернизира
не на машинния парк и подобр 
яване на квалификационната ст 
руктура на заетите. Малко е на 
правено в това отношение досе 
га. В действителност, бъдещето 
на предприятието е в разреша
ването на тези два ключави въп 
роса. Органите на самоуправле
ние насочват вниманието си в 
тази насока.

Главоболията, които дълго из 
мъчваха колектива на Димитров 
градското мебелно предприятия 
„Циле' миналата година изчез
наха на края. Заключителният 
баланс показва, че работниците 
в колектива са успели да прео
долеят основните причини, кои 
то предизвикват болките. Успе
хът става още по-значителен ако 
се знае, че конкуренцията на до 
машния пазар е голяма.

Икономическите категории, с 
които се измерва деловия успех 
за една година, за убедителни. 
Реализацията е по-голяма с 29 
на сто, отколкото с производс
твения план е предвидено. За 
предприятие, в което почти вси 
чки операции се извършват със 
застарели машини, с неадекват
на квалификационна структура 
и технологически процес, това 
не са малки успехи. Увеличение 
то на производството спомогна 
да се изплатят някои стари ануи 
тети.С това фондовете на акумц! 
лацията до голяма степен са об 
лекчени, защото от фонда амор
тизации з аануитети са изплате 
ни 65 милиона стари динара (за 
делени от общия доход през по 
следните две години).

Успехът на предприятието най 
добре се вижда от някои сравни 
телии данни. В края на 1963 го
дина трудовата организация има 
ла големи загуби. Стойността на 
производството по един зает ра 
ботник възлизала на 8,100 дина 
ра. Стартната основа по работ
ник е била 120 динара. Минало 
годишните икономически кате
гории из основи промениха по 
ложението на предприятието. 
Стойноста на производството но 
работник възлезаше на 32.000 
стари .динара. Общият доход е 
четири пъти по-голям от този в 
1963. Личните доходи, също.

Тази година вече има десет со 
бствени магазина, а преди пет 
години имаше само един. В та
зи магазини е осъществен обо 
рот на собствени произведения 
за над 2,000,000 динара. Лагерът 
е незначителен. Според заключи 
телната сметка общият ходох в 
трудовата организация възлизал 
на над 196 милиона стари дина 
ра. От тях — за лични доходи 
са изразходвани почти 1,815.000 
динара. Тези резултати са пости 
гнати в условия на увеличение

на цените на произведенията за 
произведенията за повече от 5 
на сто.

Реформата подпомогна хората
органи Частни занаятчии дължат на 

общината над 100.000 нови ди
нара във вид на данък и други 
даждия. Тук най-много се касае 
майстори — строители, които са 
ползвали чужда работна 
повече отколкото позволява 
кона.

та и самоуправителнитс 
сериозно да се замислят на своя 
та съдба, която на първо време 
нищо добро не обещава. Но уси
лията и риска дадоха резултати. 
Произвеждайки и занапред ме
бели, като основно производство, 
и търсейки изход в намаляване 
себестойността на продукцията, 
както и опипвайки пулса на пл-

ръка.
за-

Такива лица не само, че 
на непозволен начин обогатява
ли, но не са изпълнявали и дъл 
жностите си към обществото. 
Например един майстор — стро 
ител от Горна Любата по такъв 
начин'само за един месец е ус
пял да зграбчи з милиона ста-

създава по-голяма аку

-

ри динара.
Да кажем, че средно в година 

та къмч 2.500 босилеградчани оти 
ват“на сезонна строителна рабо 
та и почти редовно са .препусна- 
ти на такива майстори, както 
тоя от Горна Любата. А само ня 
колко такива лица са зарегистри 
рали своите частни работилници 
при данъчната общинска служ
ба. Останалите работят нелегал-; 
но. Такива от тоя бранж има 
над 60. Те са останали незалове 
ни, защото позволение за рабо
та са имали, макар че данък на 
никого не са плащали

Подобно е и с останалите ,~ди~~ 
ви" занаятчии, които за своята 
дейност нямат позволение, нито 
пъК са зарегистрирани при ком 
петентната общинска служба. 
Например не е зарегистрирана 
нито една шивашка работилни
ца, а подобно е и с дърводел
ците, ковачите й др. Тези без
правни занаятчии нанасят голя 
ма вреда и на останалите легал 
ни свои колеги, които си запла
щат данъка. Между „дивите“ за 
наятчии има и такива, които са 
заети в стопанските и трудови 
организации, а непозволената де 
йност практикуват след работно 
си време.'

За щастие, .тази година по те
зи въпроси много неща се про
менят и то в положителен сми 
съл. Органите на общината, съ
гласно на републиканския секре 
тариат за финанси ще превземе 
редица мерки. Някои са вече и 
превзети. С педантично водене нй 
книги, непозволяване никой сво 
ята зарегистрирана работилница 
в тази община да пренася в ДРУ

С все по-високи лични доходи
Дължат и онези, които са по

чинали
По въпроса на данъчните дъл 

гове съществуват и някои пара
докси. Например има много слу 
чай когато е някой починал и 
вече няма никого, а в данъчни
те книги все още се регистрира 
като дължник. Дори му се зас- 
мятва и лихва на незаплатения 
данък. Налице са и такива слу
чаи, къдсто не съществуват ни
какви възможности за наплаща- 
не на данъка, единствено ако се 
не продаде имота. Такива слу
чаи има най-много и то в мно 
го села. Има дори и такива, ко 
ито от общината получават со
циална помощ, а се водят като 
данъкоплатци.

Съществуват и 170 случаи, къ 
дето се касае за дълг от 150.000 
нови динара, които никак не мо_ 
гат да се наплатят. В село Рика 
чево от 75 земеделци, които сс 
дължат с данък, половината от 
тях не са в състояние да го за
платят.

Миналата година данъчните 
общински органи са направили 
111 пописи на добитък 
щнина, а в началото на тази към 
20 за незаплатен данък. Напра
вени са и четири публични про-' 
дажби за наплащане на данък 
от 75.000 нови динара. Във вси
чки тези случаи дължниците на га.

зара
само че запази досегашните си

трудовият колектив не
М. Б.

ЗЛОУПОТРЕБА НА ДОВЕРИЕТО
Тодор Данев, член на колектц 

ва на „Димитровград" е злоупо 
требил доверието на своите дру 
гари. Именно тей 
мед от „Медекс" — Любляна на 
членовете на профсъюзната ор-( 
ганизация, но парите още не са 
стигнали в люблянското 
приятие.

Неотдавна той е заявил, че су 
мата от около 700 хиляди дина
ра не е внесъл, а за част от па

заключителните сметки, това сс 
открива и единственото решение 
е да се работи един ден, за да 
сс покрие производството, т. е. 
повече платения личен доход. 
Значи не става въпрос да се ра 
боти за „Тотин мед" М. Н. Н,

е продавал

пред-

Във „Фабрад“ най- 

сетне е избран
рите си е купил мотор.

-Засега, както ни съобщиха в 
профорганизацията на предпри
ятието, е подаден акт до проку 
ратурата, а профорганизацията 
е обсъдила целия случай. Всъщ 
ност предприятието и профорга 
низацията нямат нищо общо с 
парите.

директор
„Фабрад" вече има директор] 

Миналата седмица работничес
кият съвет на предприятието е7 
динодушно реши за директор на 
„Фабрад" да бъде назначен До 
бривое Николич, дипломиран и- 
кономист от Ниш и добър 
навач на проблемите на метал
ната промишленост в Нишки ре 
гион.

зашото „Медекс" 
плащал на Тодор Данев опреде
лен процент за продажбата.

Но във връзка с това в пред
приятието бе разпространена ед 
на дезинформация, че зарад „То 
тина мед" работниците трябва 
да работят по един ден безплат 
но. Истината обаче 
през февруари миналата година 
по грешка е платено на всички 
повече от произведеното. Сега в

си поз

Др. Николич дълго години е 
завеждалу отдела метална про
мишленост при Стопанската ка
мара в Ниш и като такъв отдав 
на познава проблемите, с коитр 
се бори предприятието.

и покъ-

е друга

м. н. н.
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||олнолисински предизборни
Предизборното събрание в с 

долна Лисина ще бъде забеле- 
жено като още един успешен до 
говор. Прави впечатление, че туй 
хората са много по-сплотени о* 
другаде.

В училищната стая нямаше 
места за всички .Бяха дошли над 
200 избиратели. л

Повечето стояха.

I ширазговори
!

Овошките да 

не се оставят 

на себе си
градина, която 
на, определен 
нови, динара. 

Това

с същата големи 
ми е данък от 15 ки. Обсъжда се работата на мч 

стната общност. Нужни са сред
ства — изтъкват някои. Щс ги 
обезпечим. Местното самооблага 
не е голям източник на работна 
ръка. Пък и общината ще по
могне. Да свържем с добри пъ
тища всички махали. Това е ху
баво предложение. И приема се. 
Имотите са разхвърляни и всич- 

пътища всички ползват.
Три трудодни самооблагане за 

мъже и два — за жени.
Който не отработи — щс зап

лати. Изключения няма да има. 
Съветът на местната общност 
ще държи сметка за това. Всич
ки са съгласни.

Да подредим селото и да му 
дадем по-хубав изглед — казват 
други. И това е добре. И водо^ 
провод да строим. Поне там, къ 
дето липсва хубава вода. Пред
ложенията се приемат ...

Въпросите се изчерпват. Вес
ки е казал по нещо. И, разбир* 

една годи- се, дал предложение за- решава) 
тир съществу- не. В помещението вече става
ила нянптт^г. рр°6Щ'10СТ е П0СТР° задушно. Дим от цигари. Зимна
вела гппа 0 селски пътища, въ та вечер нахлува през прозорци

« 8 ^|илиЩето и др. те. Събранието приключва. Хо-
1гип, с апРе^- • Предкандида- рата хващат баирите.
, съ®Рание 110 въпроса Доволни, чс са решили нещо.
за изборите приключва. Продъл 
жава

»1"3: '«НиЗН’ -класификация на земята е край 
но необходимо. ^

Да се запази 
бирателството 
ясно и гласно 
лите. в *- 
въртим в кръг.

И единодушно за отборничес- 
кандидат предлагат 

ного. Нека това бъде 
ният ни отборник и председател 
на оощинската скупщина Владя 
мир Стоичков. Имам доверие у 
него. По;добър нямаме. Имаме 
в него доверие да ни застъпва.

Важно е единството да се за
пази. И в селските организации'.
В местната общност — най-мно- 
го. Това е нашата

овошки, които в комуната по-слабо се засаждат.
Въпреки внушителното число декари и дръвчетата, годиш

ната продукция на овощия, според статистиката, не възлиза на 
повече от 1,5 милиона килограма, а това говори, че нашето ово
щарство е нископродуктивно, въпреки възможностите. Средно от 
декар овощни градини се получават 100 до 150 килограма плодо
ве, въпреки че възможната продукция е и над два вагона от ю 
декара, т.е. 20.000 килограма. Това говори, че овощните градини 
по нашия край са в лошо състояние и че работата на стопаните 
се състои само в това да съберат плодовете, които им е дарило 
дръвчето. Истина, има стопани, които пръскат овошките, но те са 
редки, макар че за пръскането се искат минимални средства.

Овощните дръвчета винаги са в угроза от редица вредни 
насекоми и болести, които ги нападат. Най-много вреда причиня
ват ябълковият смотавец (червнви плодове), ябълковият молец 
(голобръст) листните и щитните въшки, а в някои години и ябъл 
ковият цветояд, който атакува органите на цвета, които са за офо 
рмянето на плода.

От болестите по растнеята овощните дръвчета са угрозени 
от овощната пламеняча и моиилията (гниене на плодовете).

Защитата от болестите и насекомите е възможна. Най-ефи
касно е в този смисъл зимното пръскане, което може да започне 
сега и да се извършва все до появата на пъпките и дръвчетата.
За пръскането могат да се употребят следните 
масло и креозан, които се намират в земеделските аптеки.

За плодове с костилка тези вещества се употребяват като 
разтвори сдържащи 1—1,5°/о от веществото. За ябълки 
процентът на тези вещества в разтвора е по-силен — 1,5 до 2“/».

Пръскането на овошките трябва да става при тнхо време, 
когато температура е над пет градуса над нулата.

За лошото състояние на овощните градини не можем оба
че вината да сваляме само върху производителите. Интересът на 
производителя за пръскане на овошките е налице, обаче малко 
пръскачки има и затова се пръскат малко площи. Кооперацията 
не проявява особен интерес да услужва на производителите 
своите пръскачки, а и да иска не може да обслужва ефикасно, 
защото и тя не притежава много такива. Производителите сами 
се не са в състояние да ги пуят, защото те не са евтшш.

Интерссуването за овошките и от страна на производителя 
и от страна на кооперацията не бива да се явява само когато 
плодът е готов. Растенията искат постоянна грижа и агротехни
ка, която цели да ги запази от вредните насекоми и болестите, 
обаче включва и нужното хранене на овощните дръвчета с изку-

Й. Маринков

единството и раз 
между хората — 
говорят избирате 

противен случай

Владееше пълна тишина. Чува 
шс се само гласът на оня, който 
докладваше по документите 
ти за изборите.

Изглежда, че те щяха да бъ
дат по-разбираеми, око бяха пи
сани на български език. Така хо 
рата по-трудно ги разбираха 
Стилът и бройните термини съ
що е трябвало да се 
бят за болшинството

ки
ще севзе

ки само ед- 
досегаш» 11приспосо- 

хора се
2ляните.

Но все едно, когато вече е та
ка.

И веднага стават разисквания. 
Не абстракти, а конкретни. Ре
дуват се въпроси, предложения. 
Протоколистът дори не 
да запише всичко казано.

Необходими са мерки 
дслието. Не може

втора общи
на — казват хората. И то не без 
оправдание. За само 1

1
успява на самостоятелно
в земо 

повече така 
— казват хората. „Печалбарство 
то“ не е вече материална 
ция, а и на него трябва да со 

. плаща данък. Хората се обръ
щат към земята, макар чс е гя 
е изпосняла, неплодородна и от
несена от пороите. Но ако й об
ърнеш

гаран- препарати: жълго

да работи, но по други точ
!В. Велинов и круши

Селскостопански перспективи в Димитров -внимание и положиш 
грижи — няма да те излъже.

Земеделците търсят кооперацп 
ята от Горна Лисина да ги снаб 
дява с торове. Присъствуващи- 
ят зоотехник обещава. И 
щата да ни се подобрят — изтъ 
кват присъствуващитс.
Затова влащаме високи 
Не е право всички да взимат ог 
нас, а никой нищо да не ни връ 
ща. Ако не се полагат грижи и 
от други, селото ще си остане и 
като преди.

— За една нива заплащам 110 
нови динара данък. За овощна

градско

СЛЪНЧОГЛЕДЪТ — доходно 

ИНДУСТРИАЛНО РАСТЕНИЕ
паси- със

Затова
такси.

Онова, което преди няколко 
години в Димитровградската ко
муна имаше изгледи да станс 
масово селскостопанско индус
триално производство 
път, днес, по всичко личи, е на 
път да отстъпи място на едно 
друго индустриално растение — 
слънчогледа.

Защото, за разлика от остана 
лите селскостопански' отрасли, 
производството на слънчогледа 
се ползва с две твърде важни 
за селскостопанското производ
ство преимущества^ стабилни 
цени. и сигурен пласмент, относ 
но пазар. Че това е така, иай- 
убедително ни показва животно 
въдството, където цените на ме-> 
сото почти ежедневно се менят. 
Докато за
тановепи постоянни цени

изводилети, които не искат 
вземат пари, ще могат за сто ки 
лограма слънчогледово семе (ко 
лкото минимално се получава от 
един декар) да вземат 25 кило
грама слънчогледово олио.

да
I

тютю-
| стесни и животински торове.

СЛЪНЧОГЛБДЪТ ТРЯБВА ДА 
СЕ ЗАСЯВА ВЪВ ВСИЧКИ 

КРАИЩА НА КОМУНАТА От годишното събрание на профсъюзната 

група на „СТОЧАРсс

Работниците заинтересовани за работата 

на кооперацията

ЕДНА НЕВЯСТА 

ДВОИ СВАТОВЕ Интересно с да се отбележи, 
чс слънчогтсдт все още ис
проникнал и не сс засява масо 
во в района на дерскулскптс сс 
лища: Трънски Одоровци, Куса 
врана, Петачинци и др., макар 
чс климатическите условия съ
ществено не сс

е

Починът за електрификация 
на тези две села се родил в 196-1 
година. Тогава Милевци и Гру- 
инци били една местна общ
ност. Формирали и общ комитет 
по електрификация.

Отначало всичко тръгнало до

различават от В Каменица се проведе засе
дание на синдикалната органи- 

кооперацията „Сто-

твуванс на недоверие между ра
ботниците и ръководството, а 
разлика в заплатите с 1:5. Ня
кои взимат незаработени пари.
❖ Много заключения, . които 

се вземат на конференциите не 
се изпълняват.

* Синдикалната организация 
е на становище, че въпроса с учи 
лището в Каменица и предложе 
нието за неговото закривание е 
нспромислен акт, напълно пера 
збираем.

В разискванията взеха учас
тие Кирил Митов, Бора Костич, 
Фердинанд Велков, Кръста Йо: 
цев. Никола Георгиев, Тодор Га 
нчев, Иван Найденов.

Накрая сс избра ново ръково

климатическите условия в ония 
бурелски селища, където произ 
водството на

слънчогледа са ус* 
ки-' зация при 

чар". Доклад за работата изне
се Светислав Панов, а финансов 
доклад Кирил Митов. На конфа 
ренцията работниците показаха 
голям интерес към проблемите 
на кооперацията. Изтъкнаха се 
проблеми, които са от първа не 
обходимост за работата на ко
операцията. Между другото се

слънчогледа вече; 
си е осигурило завидно място, 

Още повече, че ако при от-
бре. лограм слънчогледово семе се 

изкупва от селскостопанския про 
изводитсл по 1,25 динара.

Оттук и причината, че тазго- 
план на земеделската

В акцията живо се включили 
и общинските отборници. 
Изготвен бил проект, трасирана ли 
нията, определено място за тра- 
фопост... И общинската скуп
щина се притекла на помощ — 
отпуснала общо към 30 000 нови 
динара ... Събрани били и сред 
ства от населението (само "Милев 
ци е събрало 8 600 дин). И всич 
ко вървяло добре докато един 
ден (не така скоро) дошло до 
кофликт между отборницитс.

За беда, следствие реорганиза- 
общност се 
всяко село

глеждането на слънчогледа ос
вен минерални торове се употре 
бят и естествени торове, които, 
както изтъкват специалистите, 
могат да удвоят добивите — да 
се получат и до 200 килограма 
от декар.

Налага- сс обаче, както и по-

дишният 
кооперация за производство на 
това индустриално растение пред 
вижда увеличение от два пъти 
— към 500 тома слънчоглед.

Миналата година, при наличие 
то на сушаво лято, от Димитров 

бяха изнесени около 220 
слънчогледово семе. В зе*

изтъкнаха и следните въпроси:
*Н Синдикалната организация 

мс е доволна от своята актив
ност. На конференциите не при 
съствуват всички работници.

* Дисциплината между работ
ниците с на ниско равнище. Нп 
кои хора не схващат своите за 
дължения.

рамо за тютюна, агрономи и сед 
скостопамски техници, 
обществено-политически 
да поведат по-широка разясни, 
телна акция наред с договорите, 
които вече се сключват с частни 
те селскостопански производитс 
ли. Макар че отзивът за' произ- 
бото на слънчоглед е висок, той

както ц 
дейци.

градско 
тона
меделската коперация считат, чс 
тазгодишното производство

бъде удвоено без да сс;
МО*

цията, и местната 
разделила

дство на синдикалната органи
зация. За председател е избран 
Александър Делчев, секретар 
Светислав Панов, за касиер Ки
рил Митов. За делегат на общин 
ското синдикално вече бе из
бран Фердинанд Велков.

же да
увеличват площите под слънчо- 

Според плана, тази година
сега

общност.местнапредставлява 
Акцията по електрификация за 
мряла. За сметка на това — 
вяли старите недоразумения, въц 
никнали нови, създало

глед.
п обществения сектор що бъдаг 

100 ха,- от които се очаква

* Цеха на вкооперацията 
Каменица няма „свободни ръце" 
за решаване на някои въпроси, а 
много въпроси сс дирижират от 
Димитровград.

всс още ис стигнал до онази сте 
пен, на която може напълно да 
бъдем доволни.

ожи засети
добив от около 200 тона слъичо 

300 топа, тряб Б. Марковсе едно глед. Останалите 
ада се получат 

ха, колкото 
сея т селскостопанските 
собственици.

* Някои изтъкнаха за същссСт. Н.от около 300 
сс очаква, че щс за

лошо положение. в
И сега, вместо да се запретна-!; 

ръкави и с общи усилия да про 
дължата започнатата работа

отдават сс

Трудовите организации в Димитровград досе
га в това отношение не са направили много, да ис 
кажем, нищо. И покрай налучкваниято около об
щата акция за изграждане на спортния център, 
в който техните работници да упражняват разли
чни спртове, досега не намериха обш език. Мал
ко думи са казани и във връзка с лекуването на. 
болни работници, а малцина са препращани в по
чивни домове и подобно. В това отношение най- 
назад са синдикалните нодружници. Органите на 
самоуправление в комбинат „Димитровград", “Свц 
бода" и „Циле" са помагали спортната дейност на 
работниците. Но досега не е имало система в ор
ганизирането на почивка.

Създаване на определена концепция като част 
на политиката на трудовите организации и под- 
ружниците, става необходимост на деня. Още по
вече когато се има предвид, чс личните доходи на 
работниците в Димитровград всс още са такива, 
че те не са в състояние (те които са най-нсоохо? 
дими) да обезпечат собствени средства за почив
ка, лекуване н рекрсация.

Създаването иа „Бюро за почивка на раб - 
циците“ може само да подтикне всички фак 1 ■ 
в политиката на комуна, а особено трудовиое V* 
типизации, да намерят източници ма сред * •
фондове за помощ па ония работници, ! а 
наистина с и необходима когато сс касаем една 
така хуманна акция.

В духа на конгреса 

на синдикатите
частни

те се разединяват, 
на груповщина. Отделни групи 
постоянно отиват при председа-

ПО-БЛАГОПРШ1ТГШ УСЛОВИЯ 
ОТ ЛАНИ

тсля на общинската скупщина, 
секретаря на Общинския коми
тет на СКС, и доказват, 
ино те имат право.

Обществено-политическите
танизации в Милевци и Груинци 
трябва сериозно на обсъдят въз 
никналите недоразумения, да оу 
странят слабостите и отново да 
сс тръгне напред. Не би тряб- 
вало да се позволи тази полезна

В духа на У1-тия конгрес на синдикатите съ
ветът на синдикатите в Югославия сформира в 
Белград „Бюро за почивка иа работници“. Бюрото 
е образувало трудови единици, които имат за цел 
да оказват професионална, техническа и друга по 
мощ на синдикалните подружници и трудовите ор 
гаиизации за почивка по иай-достъпни цени. Това 
ще рече, между другото, при най-подходящи ус
ловия да организира помощ на организациите и 
подружииците за годишни почивки по бани, кли
матически лечебници, иа морето, да помогне в 
лекуването на болни и изиемощяли работници, да 
организира неделни излети и така нататък

Значи, организационните форми и съдържание 
иа работа на тази институция и нейните клонове 
са дадени напълно в унисон е решенията иа Ше
стия конгрес на синдикатите.

С това обаче проблемът за отдих и почивка 
па работниците ис е разрешен, ако не сс постигне 
пълно съгласие с трудовите организации и сипд,. 
калиите нодружници в ъздаваисто иа материална 
основа за реализирането на тези хуманни иден.

Земеделската кооперация раз- 
слънчоглсд с) 

главно върху 
на коопе-

чита иа увеличеноче име)
во производство
подобрените условияор частните селско стопариране със 
нски производители. За разлика 

когато сс-от миналата година,
беше вносно и доста скъ- 

зсмсдслската ко
мето
по, тази година

безплатно се-операция щс давя
— оригинал-репродукция. Ос 

обезпечени) са и иуж 
минерални то-

мсакция да се провали.
Кирил Костов, дългогодишен 

Сборник от Груинци 
ЛРУги негови съселяни казват 
стигнали сме до положение че

пращаме

вей това
нитс изкуствени 

а и
и някои изкупуването ще ста-) 

след прибирането
ровс,
не веднага 
реколтата, и то в районите, къде 
то сс произвежда. От друга ст*

селскостопански про

па

„за една невяста 
Д»ои световс" ,.,

рана, ониям, Андонов

братство * зд февруари «ва"
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ФОТОХРОНИКАНАШИ СЕЛА

ПРЕСЕКА
българи •18.') души, Отношенията 
на едните и другите жители от 
етническите групи са много до 
"бри.

показ-депия. от турско време, 
ват, че селото се намирало 
200 метра по-иагорс от днешно
то е название 
рите жители които водят своегс 
потекло днешните 
Пресека се наричали: Пстринци.

Гьорин-

Прссека е селище отдалечено 
•Ю км на юг от Пирот. Намира 
се на вододела — Ерма и Власи 
на и същевременно на югослав
ско-българската етническа гра
ница. Принадлежи към Бабуш- 
нишка община. Според преброя
ването от 1948 година селото е 
имало 93 домакинства, 1961 го
дина всичко 130, а 1968 година 
142 домакинства. Същевременно 
числото на жителите се движи
ло ОТ 606 (1948), ДО 647 (1961) И 
637 (1968).

Селото се формирало в плачи 
нски и живописен край на над
морско равнище 760 до 840 мет 
ра. От северната и южната стра 
на се намират планинските маси 

Църни връх (1461 м.) и 
това,

на

Локва. Най-ста-

Начнп на живот и тип на сели
щето

жители на

Цвоиловци, Гущерци,
Велковци, Здравковци и Вуч 

ковци. Имали са значи седем рб 
са имали общо ела1

Недостатъчни условия па зе# 
подтикнал и жителитеци. мсделис

ма това село още от края на 19 
столетие да се ориентират към 

(псчалбарство).
да и всички 
вянско и християнско 
В навечерието на освобождение 
то от турцитс село Локва е 
ло 80 къщи и намирало се на 
мястото къдсто сега се намира. 
Предвид на околностите, които 
настъпили след освобождението 
от турцитс новата сръбско-бъл
гарска граница пресекла селото 
на две части. На българска стра 
на останали 60, а на сръбската 
20 домакинства. Разделените се
ло Локва прсммсиовали споето 
село в Пресека (пресечено село), 
което и днес носи. През следва 
щите 40 години до 1918 година, 
когато цялото село отново вле
знало . в границите на Югосла
вия жителите вече били издефе 
ренцирани па сърби и българи. 
Дори настанали малки нюанс:# 
в говора .На българската страна 
казват дъжд, а на сръбската 
„киша“, на българската „кикво')' 
а на сърбската „какво“. Но до 
съществени различния в говора 
и културата не е могло да дой
де в тази среда, която културно 
и историческо в менталитста и 
обичаите нзрастнала на съща ос 
нова. Днес (1969) Пресека им.; 
376 жители от това сърби 152 и

потекло:
строителство 

Днес с тази работа се занима
ват 250 жители от селото или о- 

95п/о от актиниите мъже на 
селото. В печалба отиват още оп 
13 години до 60 докато са трудо 
способни. На'й-чссто работят в 
околността па Белград,

семейни и обществени

има

ко

къдсто
Ето, така изглеждаше Долна Невля през миналата седмица. Снягм 

беше над колене и малко хора сс мяркаха из пътя. Ддижсха сс тия, кои го 
им беше нужно, и тия, които не могат да изтраят да седят до печката, без 
да потърсят партньор за карти или за шеги.

ви на
Китка. (1123). Предвид на 
че Пресека сс намира на пламни 
ски вододел т.с. между 
най-високо 
край и предвид на това, чс кли 
мата е старопланинска и сухо- 
планинска условията за земеде
лие
Жителите затова са 
освен със земеделие да сс орен 
тират на горско-скотовъдно сто- 
панствЪ и особено на сезона ра
бота (псчалбарство). В разпореж 
дането на повръхннните на птг> 
ра на обработваеми площи 
намира 52%. на гори 38% и иа 
необработвасма площ 5%.

строят
сгради. Други отиват в Нови Сад 
и Бачка Паланка, но работят и 
в Банат. Останалите са заети в 
околността па Зайчар и самия 
Зайчар. По-добри майстори мо
гат да изкарат и по два до три 
милиона стари динара за едм'1 
сезон. По-мтадитс заработват зил 
чителпо по-малко — 15 до 20 дм

села е 
положение в този

Първнгс, които видяхмеса твърде неблагоприятни.
принудени

. бяха Тодор Куката и Вла-
да Велинов. Но тъй като
тук всеки си има прякорнара дневно.

Предвид на топа, 
са пъп от селото, земята обрабс) 
тпат Жени и по-възрастни хора 
и децата. Доходите от селското 
стопанство па ниски, около 600 
кг. пшеница ио едно домакин 
ство през годината, царевица не 

Животновъдният 
фонд също така е беден, около 
3,5 глави говеда и около 5 ов
це иа домакинство.

Въпреки това, чс сслскостопан 
скпя доход е писък и въпреки 
псчалбарството,

па него му викат „Кънча".чс мъжете
Приказваха си нещо до в:>
деницата на Куката, който
му бе съобщил, че щял щ

СС бе повярвал и като че му
И сто, тойза воденичар.

Белград да държи изпит
„Остави се огказвашеНякои специфичност в разви

тието на Пресека
повече.що

Пресека е село с дълга и инте 
ресна история. Най-старите све:

миграционния 
процес е захванал селото заедно 
десетилетие по-късно отколкотоЗаписано във Висок
останалите села в Димитровград 
ска и БабушниШка община. За 
последните 20 години 
сс 35 домакинства. Предимно сс 
отселяват „майсторските“ ссмей 
ства, които купуват ниви в Пи- 

Зайчар и там строят

Само да духне южнякът изселили
■ ■ ■

организации. За всеки нраз- 
бенк* приятно. Народа беше по 

единствен. Сега обаче самодейност га 
е слаба Младите обаче сега не ра
ботят. Те трябва да са организатори 
на забавния и културния живот . .
Сега обаче когато наближи някои пра 
зннк ц1пцо сс не чувствува. Органи- 
зашппе не се готвят за прослава. Та 

почти във всички села вън Ви

Хората бързаха някъде . . . Бърза
ше и чичо Стоян, педесетгодишен чо
век с нросрсбяла коса.

— Зимата се показа мека н прият
на даскале . . .

секции 
вик 1

рОТ ИЛИ
каза тон. ВПрно е. 

че по приятно е в града отколкото па 
село . . . Планина е това. раздуха се 
вятър, мъглите се повличат, а студът 
щипе ли щипе ... •*

След това питат загрнжено за рей- 
ска н дали ще пристигне. Вятъра ши 
баше лицето му . .

— Слабо се мисли за 
продължи той.

КЪЩИ.
Пресека е село разделено на 

■махали. В условията, които е да
ка ла топографската среда местния 

е правилно
сок.

Така разказваше моя събеседник и 
поглеждаше времето във Видлнч. Ила 
шоше се да не духме вятъра, да не 
донесе нов сняг и спре рейса, защо- 
то очакваше Да дойда сина му. Но 
южнякът духаше полека н па моя сь 
беседиик изпълява сърцето с радост.

Още същата вечео сина му пристиг
на от Пирот.

поста-орган пзъм
вей и развит. Доминантен 
къщи е „на ге“, модерен тип, ко 
ито те строят и другаде. Нишав 
ско-моравският тип, който пре 
ди десетина години бил 
пен в около 30% къщи днес на
пълно изчезнал. Промени в ар-

ссляннте 
Преди някоя ТИПгоди

на хората идваха по-често при нас. Ус 
тройваха се събрания, запознаваха ее 
производителите. Упътваха се да се 
централизират, послушахме ги . . . II 
аз бях по градовете и отново се вър 
нах. По-рано беше на село друго, по 
сега е по-трудно. По-рано работеха застъ-Борнс Марков

После тръгнахме в кръчмата. Но отвсякъде му подвикваха: ,,Кука... 
Бй Куле . . н тон спираше и си правеще вицове.. Децата чак от горната 
махала го изпратиха до кръчмата. — Хубаво приказва и хубаво лъже Ку
ка"

Изкупът на агнета хитектурата настъпили предвид 
иа това, чс хората се занимават 
със строителство, а в селото и- 
ма строителен материал и пора 
дм трудолюбието, с което се от 
личават жителите иа Пресека.

рекоха те.
В кръчмата беше весело. Цанко царът вече беше на царски кеф и 

щом видя Куката, сс заприказваха. Много са невлянските шеги и измисли
ци. цяла зима трябва да се стои в кръчмата.
Но една част научихме и за двата 
каже Куката, когато се стопи снегът. Не е лъжа.

Никой не е доволен от цените за да ти ги разкажат всички.
Обаче щс оставим да ги раз-часа.

Тазгодишният изкуп на агнета 
не радва нито селяните, нито ко 
операцията в Димиторвград. Це 
ните много бързо паднаха и поч 
ти е безполезно да сс продава, 
защото по изчисления, сумата 
не покрива ни разноските, кои
то са направени докато агнето 
стигне за продан.

Въпреки това досега са изку
пени от производителите над ч

хиляди агнета, като съвсем мал 
ко количество с изкупено по 1000 
стари динара за килограм живо 
тегло. Сегашната средна цена с 
към 650 динара за килограм, но 
не с сигурно, че ще се запази и 
занапред.

По данни на кооперацията в 
Димитровградско има още 8000 
агнета за изкуп.

Йован В. Чирич Текст и снимки: Д\. Н. Н.

Писмо от Пъртопопинци V

I

АВРАМ И НЕГОВИЯ КАНТАРм. и. н.
В настоящия момент в нашия

край се провеждат предизборни 
събрания. Не ми е целта д(а 

за тези събрания, но какво 
може да се чуе на тях...

Присъствувах на събранието 
Пъртопопинци, състояло 
11 февруари т.г., на 
съствува и секретаря на общин
ската скупщина в Димитровград. 
Под точка разни се засегнаха 
кои „болни"

Това беше достатъчно събра
нието да се превърне в съдебен 
процес на който подсъдимия Ад 
рам отсъствуваше. Хората започ 
наха да се оплакват и 
ят неща за неговата „съвестна” 
работа. Другаря Р. В. забелязал 
че агнето по леко за два кило
грама от тежестта 
След това се видяло, 
била така поставена

ТЕЖКО БРЕМЕ ката на Аврам. Всички предлага 
ха как да се стане на път на то 
зи човек. Някои предлагаха то
ва да се съобщи на директора 
на кооперацията, други предла
гаха да се дадат заявления. Ме

пиша

да изнасв
се на жду много гласове чух и този, 

— Да пишем в „Братство“ . . . 
И ето аз направих това. Да 

прибавим само това — до кога 
ще позволяваме такива явления, 
Защо нашите хора да бъдат жер 
тва на такива спекули?

което при-
му в къщи.

че вагата 
да мери на 

десет килограма за два килогра 
ма по-малко.

Хората са огорчени от постъп

IIЯ
Между

другите беше и въпроса за соци 
алните осигуровки. Но имаше и 
други, които

въпроси.

И. Борисовхората поставяха 
и искаха да чуят и „по-горните". 
В момента проблем 
пето на

т. ОДОРОВЦИ
е изкупува- 
Откупчикът 

„Сточар" Ав- 
име не 
известен

агнетата, 
на кооперацията 
рам, чисто Всички мостове отнесени от Ерма

През миналата седмица 
лата от топещия се сняг 
дове Ерма причини 
щети на населението от горното 
й течение в Димитровградска 
муна.

Освен наводнението 
брежните ниви

фамилно
зная, но той е толкова 
и затова е достатъчно да му спо 
мена само името.

надош 
и дъж 

значителни

границата до Погановски манас 
тир.

Хората от селищта край Ерма 
вече се заловили с работа да по 
правят мостовете, защото така 
е спряно всяко движение през 
реката. Акците са доброволни, а 
хората бързат и защото снабдя 
ването е затруднено значително.

М. Н. н.

о&йш, На събранието един другар ка коза :
— Другарю секретар,

начин Аврам краде нашия 
труд. При всеко премерване на 
агнетата той ни краде.

по ка на край- 
и ливади Ерма 

е отнесла или развалила четири 
от петте моста в протежение от

къв
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От заседанието на СОФК-а в Сурдулица V

СРЕЩУ ОБЩ ЗНАМЕНАТЕЛ 

ЗА МЛАДИТЕ
!За омасовяване на физическата култура. А

■ ^ . '
ч По инерция ли, по капкво ли, 
свикнали сме постоянно да упрек
ваме младите, да им държи м уро
ци по морал и поведение, да ги 
обвиняваме в лошо държание, без 
вкуси ца и още какво ли не. До
статъчно е само един младеж да 
се‘провинн,- па веднага да нададем 
тревожни викове, веднага да съдим 
цялото поколение млади хора, да 
говорим и^ доказваме как „у 
ше време” подобна постъпка би 
била немислима и да правим 
ключение, че днес младите са раз 
пуснати, че им липсвал вкус, не- 
рдзбирали кое Има художествена 
стойност, а кос няма.

С тази бележка обаче нямаме на 
мерение да защитаваме 
прояви у младежите. Но 
дно сме срещу всякакви обобще
ния за младите, срещу традицио
нните предрасъдъци 

< под общ знаменател на 
младежи, в това число и ученици
те.

Всъщност правият повод е да 
, кажем, че и младите имат вкус, 

определени критерии, когато ста
ва дума за стойност. Именно 
совото си присъствие на неотдав- 
вна състоялата се литературна ае- 

( чер, от една страна, и от друга — 
с твърде слабия отзвук за

чер, и 
лсное на музикалното прсдстав- 

присъствуваха над педесет 
младежи и девойки, и то на ли?е
ниш.РНаТа ВеЧер изключително уче ници, а на музикалното представ
ление имаше и младежи от града, 
зи,® ав™ Учебните стаи в .гимна
зията бяха почти тесни да прис-
т^ваВСИЧКИ жели'ощи Да прием- твуват на литсршурна вечер, 
над псдесстте млздежи и девойки 
“ ^ало,на на КУЛ ■ урно-забавния це 
нтър (където между другото мо
гат да станат 540 души) просто 
се бяха „загубили” и сякаш 
това представление никой 
съствуваше.

Не говори ли това убедливо, че 
учениците — младежи имат здрав 
музикален вкус, могат да различа 
ват хубавата музика от лошата.

Ьез оглед, че прнсъствуващитс 
гимназисти на литературната ве
чер не взеха особено 
разискванията

!На 23 февруари т.г. се състоя 
годишно отчетно-изборно събра 
ние на организациите за физи
ческа култура в Сурдулица. В 
доклада за двегодишната дей
ност бе засегнато значението на 
физическата култура

СОФК-а, една от Планинарскияг 
съюз и тр ипарични награди в 
стойносто от над 10 хиляди ди

на спортните дружества с млади 
хора.

От друга страна — търси се 
повече разбирателство за нужди 
те на физическата култура, от-1 
носно да се заделят повече сре
дства за награди и редовна дей
ност на отборите.

Накрая бе избран нов изпъл
нителен; отбор на СФОК-а от 23 
души, в който влязоха само че
тирима; души от стария състав. 
В състава на новия ИО са влез
ли предимно изтъкнати спортни 
дейци. I

нара.
В разискванията по доклада се 

изтъкна нуждата от възобновя
ване дейносттана спортното дру-; 
жество „Партизан", построяван^ 
на спортна зала в Сурдулица, ка

в про
изводството, здравословното със 
тояние на младежта, боевата го 
товност и пр, бяха отбелязани кто и спортни зали в училища- 
успехите и пропуските.

Доколкото бъдат решени ня
кои материални проблеми и на
чина на финансиране, както и 
кадровия въпрос и въпроса със
спортните терени, то успехите шат спортните терени, както и 
ще бъдат още по-големи. Досе
га дейно работят: планинарскр 
то дружество „Ерозия”, клубът 
на плувците „Радник“, футбол
ния отбор „Польопривредник", 
повечето училищни спортни дру 
жества, както и няколко спорт
ни активи на село. Същевреме
нно бе възобновена дейността 
на футболните отбори „Мета- 
лец" и „Напредък", както и (ед т0 
ноимените) отбори по тенис и 
ръчна топка „Радник”.

През отчетния период постиг

тоиа-

за-

та, подобряването на физическо 
то обучение в училищата и но- 
дойното включване на препода- . 
вателите в омасовяването на фи

на
не при-

лошите
решите- зическата култура, да се завър-

1

и слагане 
всички

:• М. К.да се опреснят ръководствата
■участие в 

— внимателни и дн 
сциплинирани, учениците — младе 
жи с това опровергаха 
та на мнозина, в това 
някои преподаватели, че им 
свал вкус 
стойности.

Изводът е един: младите в Ди
митровград разполагат с реалност 
и ние с нея трябва да се съобра- 

От друга страна 
интерес, и вкус, нужно е 

само да намерим начин да ги за
интересуваме. А не да търсим най 
-лесния път: пренебрегване, обви
няване, отричане.

по Подготовките започнахатвърдения 
число и на

ЛИ11-
и интерес за културни• ма

също
неотдавна гостувалия в града сле 
ктронен състав „Фантоми” от 
Нищ, учениците от димитровград- 

: ската гимназия не само, че опро
вергаха мнението за безвкусица, 
но показаха, че са почитатели на 
ценното.

Защото н на литературната ве

да се загубят ценни точки.
Съвсем е разбираемо, че пър

вите хубави предпролетни дни 
ще послужат и за тренировки 
на открит терен, особено за по 
вишаваде на стрелческите въз
можности на нападателните 
рачи, защото неефикасността 
пред противниковите врата пок
рай физическата неиздържли- 
вост бе втората причина, че ди- 
митровградчани не заеха едно 
от челните места в междузоно- 
вата група.

Същевременно първите трени 
ровки, освен че ще излъчат най 
-добрите играчи, трябва да по
кажат колко играчите са готови 
да възприемат съветите на сво- 
'йте треньори, понеже своеволни 
ченето също беше отрицателна 
привичка на повечето играчи, р- 
собено на по-възрастните.

С други думи — първите под 
готовки ни обещават, че и ръ
ководството, и играчите, сериоз
но са решени да се борят за по- 
висок пласмент. \

Пролетният дял на футболно- 
състезание в междузоноватц 

група, където се състезава и ди
митровградският футболен от
бор „Асен Балкански", ще запо
чне на 16 март т.г. След есенна
та част на състезанието димит- 
ровградчани се намират на пето 
място. Всички са убедени — и 
ръководството, и футболистите, 
че заетото място през есента не 
е действителното отражение на 
силите, па затуй са решени из
губеното през есента да си въз
върнат през пролетта.

За да се класират по-високо 
димитровградските футболисти 
тези дни започнаха е подготов
ки. Тъй като климатическите у- 
словия не благоприятствуваха, то 
между ръководството на спорт
ния клуб и димитровградските 
училища бе постигнато споразу
мение за тренировки в спортна
та зала на училището. Всъщ
ност, е тези подготовки се цели 
повдигането на физическа из
дръжливост на играчите, която 
в есенната част на състезанието 
беше една от главните причини

зяваме. 
имат и

те

нати са известни успехи и в по
строяването на спортни обекти; 
ограждане на футболното игри 
ще в Сурдулица й построяване 
на помощно игрище по малък 
футбол и ръчна топка. В двора 
на техническото училище са по
строени терени по ръчна топка, 
баскетбол и малък футбол. Съ
щевременно в повече села са по 
строени терени за малък фут
бол и волейбол. Общо — за по 
строяване на терени са изразход 
ван икъм 70 хиляди динара.

Особена масовост е забележе-

Ст. н. ит-

МИЛКА ХРИСТОВА
*

ОБИЧАМ ДА ПИША СТИХОВЕ, 
ХУБАВИ, ПРЕКРАСНИ, ДОБРИ. 
НО КАК? — САМА НЕ ЗНАЯ, 
МИСЛЯ, МЪЧА СЕ И МАЯ.

'
у на на различните спортни състе 

взеха участие 
над 18 хиляди души. Между по- 
успешните спортни акции е ак/ 
цията „Всички на сняг!", както 
и състезанието на Божица, Кли
сура и Вл. Округлица в пет спо 
ртни дисциплини. За отбелязва-1 
не е успешният поход на плани 
нарите в югоизточна Сърбия.
За досегашните успехи СОФК-а 

в Сурдулица е получила три по 
хвали

зания, в които

ЗАЩО МЕ Е СТРАХ? — ЩЕ ПОЧНА: 
РАЖДА СЕ ДУМАТА, ДВЕ, ТРИ,
ЦЯЛ РЕД, СТИХ, КУПЛЕТ,
А СЪРЦЕТО ТУПТИ, ТУПТИ ..., -

Ст. Н.републиканскатаот

При народния герой Саша Яворина
на най-хубавите си години дадо 
за най-святото на своя народ — 
свободата. За нейната огром на 
партийна и обществена дейно
ст бе провъзгласена за народен 
герой на 9 октомври 1953 годи-

Б. Николов

рад това да я питат как е пре
карала този ден, как се чуетву- 
ва, как се бори с ревматизма.

Сигурно е, че съвсем случай
но бившия боец от нашата Ре
волюция сега живее в улица Про 
летерски бригради. Има сиволи- 
ка в това съвпадение. Тази же-ЗА ВОЙНАТА НЕ ОБИЧАМ ДА ГОВОРЯ ■ ■ ■ на.

бригади далеч на юг. Далеч от 
нейния роден край. Тя се сра-1 
жава в Егейска Македония. През 
юли 1944 година става политиче 
ски
която тези дни чествува 25 го: 
дини от формирането тя се бор; 1 .
за освобождението на много ме 

Сърбия и на Космст. Пред

„Полет", мла-"™““КГ„Ггоди^.'"р”»Р»т» партизан- 
много наши градове и села 

живее в Белград

Някогашната
дата скоевка, затворник от 
ка, борец за освобождението на 
САША ЯВОРИНА — народен герой, сега

\
Г- комисар и е тази бригада,1като пенсионсрка. г

своята съДтна, която свърза 
ба с дейноста 
да приказвахме 
ната квартира на улица 
терске бригаде“ 25 в Белград, й 
уютната квартира със скромни 
мебели, каквато е самата дома
киня до крайност скромна, юс- 
топриемна, започнахме разгово-

Посещението ми при Саша Яво 
рина не беше съвсем случайно. 
Тя беше политически комисар 
на Осма сръбска бригада по вре 

борбите за Вучи-трън, ко 
Нови Пазар,

на ЮКП искахме 
дни в ней 

„Проле

ста в
очите й са живи картини, като 
че ли дне се случват случват от 
боевете
Ниш, Лесковац,
Приштина...

Войната свършва.

тези
I за освобождението на 

Нови Пазар,ме на
совска Митровица,
Прищинаи други градове по вре 
мето когато във състава на 
ма сърбска бригада бяха много 
бойци от Димитровградско, г 

говорейки за Саща Яво. 
рина ние същевременно УД® 
летворяваме желанието на 
го бивши бойци от Димитров 

спомнят за 
комисар, за

Страната 
същински ренс) 

се строи жи!
ни преживява 
санс. Навякъдс 
вот. И в тази борба Саша е пър 
ва. В града където сега живее
_ Белград, тя ф°РмиРа първите
партийни организации, става се 
кретар на Трети район. А след 
това партиен работник в Заечар, 
Светозарево...

— Няма, действително няма зц 
какво да ви разкажа. Така е би 

съвсем обикновено —•

^_ Какво да ви разкажа,
по? това е вече история, 
ло.' Войната е нещо най-неприят 
но което човек може да д 
вее затова не обичам да прикд 
звам за нея ... Все пак, задължц 
на съм често пъти да говоря з 
тези военни дни. Етс. преди ня3 
кой ден получихме военната хро 

Църна трава. Моя
чете и често 

илц
очи започ- 

от вой

как-
мина-

|.
затова

градско, които си 
своя политически 
жената боец.

11
син ло, нещо 

война. Сега да оставим това, то- 
иа е минало. Не искам да си спр 

за войната. А ако се ви
дим в Търговище когато честву 
ваме формирането на бригадата 
може би ще се срещнем с мно
го бойни другари, ще си спом- 

много детайли от тази

ника на
я взе започна да 

ме запитва 
и пред моите 
изпъкват картини

* *
за еднопътиСаша Яворина е роденаI през

1918 година в ссл° 5^ УДсемей- ват да 
Госпич, в Хърватско, -
ство на бедни селяни. За Гос 
е случайно, че момичето 
пич, кздбто УЧИ гимназият ^ ^

мла- 
за соци

мнямдруго

НЗИ така неволно Саша започна 
да говори за събитията преди 
четвърт столетие. Когато катц 
член на Областна комитет нц
тпкп за Косово през 1943 годг 
Ю минава в района на Кумц 

Тук става полити 
на Косовската 

борби в Южна

ним за
война и тогава може да запише 
те, а сега какво да приказвам ..

Домакинята поднася кафе. В 
уютната стая, украсена с някол 
ко оригинални художествени ка 

става още по-прятно, Със

през 1936 година се
йността на прогресивната
деж за по-добър жив0*'Г/1ипгт тя на тя 
ализъм. За тази своя дейност ^ ново и Враня. 
бе арествувана през 1837 г ди чески комисар 
на два пъти, когато и стана бригада, в тези
иа Комунистическата паР^ия 4] Сърбия и Македония тя Р
Югославия. А когото през 19 вява небивал героизъм. Пр
година започна борбата против ГОдина бива ранена в бос,

^ 2*-р— •*«—фшшс
конто « включиха В тази бор
ба. > ■*.

За този боен път иа една же-

ртини
Саша може всеки да приказва 
като стар познат. И този разго
вор постоянно прсскъсва звъненц 

телефонна. От различни 
на Белград обаждат се

то на 
краища
стари бойци, приятели само за-

отвежда за ОТ 22 ДИВИЗИЯти. А тогава пътя я
партизанските отряди и

Жени — партизанки
едно с Страница 7
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!
храна, хем солидно трудово възпитание и 
подготовка за домакинствуване. 
рекоха
Червен кръст —■ олио, учениците по 204 
динара на месеца, родителите по четаьрт 
метър дърва годишно. Но иска им се д:, 
си имат свое стопанство и да си нроизш 
ждат каквото им е нужно. Може би коо 
перацията има някъде >гакова парче, кое 
то не обработва?

„Дава-.,
учителите, всички по нещо".НАШ РЕПОРТАЖ

важни събрания ста-Много пъти на 
ваше дума за долноневлячекото училище 
и неговите учители. Разбира се. хвалеха 
ги. даже и на учителския събор през де 

мнозина упрекнаха другите учи- 
■гопа от Долна Псв-

.ишЩ. Г_^|_
кември 
лрхца с успехите па * .ля. АЧ *И сто, отдихомс да видим и учили
щето. и учителите, долпоиевлянските дах. 

както ги наричат съселяните им,
денонощна

ГЧЙ .
Не обичаме официалните заседания, ка 

за директорът Еленко Тодоров. Много не 
ща ги решаваме така открак, но всички 
заедно. Няма размирици, не ни остава 
време за тях.

— А заплатите, как са?
— На учител 74 средно, а на препо

давател — 90 хиляди ст. динара. Скром 
по е, ио ние и не делим това, което сне 
стим през годината, макар да имаме пра 
во. Повсчето го оставяме за учебни по
магала. Ето сега имаме един млянон ди
нара по заключителния баланс. Ще го у- 
потребим за нови чинове — рече дирек
торът пред целия колектив. А така са 
правили с години.

В деня, когато ги посетихме, имаха 
отчетно събрание на профорганизацията, 
Поприказваха си за успехите и проблеми 
те и свършиха бързо. Когато има какво 
да се отчита, приказките свършват бързо, 
А носле в късните вечерни часове всички 
се събраха на другарска трапеза край не 
влянски печено агне. Нашата група им 
гостува. Още веднаж ги видяхме единоду
шни и сплотени.

А единодушието е втората тайна на 
техните успехи, зарад които ги хвалят 
навсякъде.

кали,
свикнали с тях и с тяхната
грижа за училището.

Видяхме всичко, 
и добре снабдена работилница, скромно 
обзаведена физкултурна зала, 
ки стол, чисти и добре обзаведени учеб* 
ни стаи н пълни шкафове с нагледни п 
други средства, между които и такива, ко 
иго не ще сс срещнат в много други но- 
богати училища. Между другото да спо
менем, че стойността на тези средства въ 
злиза на около -3,2 милиона стари дана- 
ра, събирани години и години.

Как са събрали, средствата? С песте
не на сухата пара и със сметка на всеки 
динар, който може, но и не е нужно да 
се даде на друг.

Когато трябвало да строят нови' помс 
щения преди няколко години, учителите 
си направили сметка. От треските, конт^ 
остават при дялането на гредите ще со 
грее училището, а от парите за огрева 
ще се купува нужното за сградата. От ши 
пки събирали пари за плащане на май
сторите. И сградата била готова.

Но това с първата стъпка към разу
мното харчене. Сетнешните са още по 
целенасочени. Например следното:

Трябвало да сс обзаведе построеното 
помещение за ученически стол. (Да ка
жем, че такъв нямат много училища). 
Стигнало се до масите и пейките. Пита-

косто имат. Хубава

учсничсс-

НЕВЛЯНСКИ ПЕЙСАЖ

ДОЛНОНЕВЛЯНСКИТЕ ДАСКАЛИ
с много. Можем да купимтоваскъпо им излизало. Учи ляди

нещо за училището“ — рекли и решили 
вземат някое кило ракия и вечер, 

когато ис сс работи да поставят пода в 
стола. За две вечери го направили и това.

имат солидно обзаведен 
него топла храна, която сами си 

под надзор на учителките. Хем

ли тук-там и все 
телите решили въпроса — „имаме си ра 
ботилница, щс вземем материал, ще плц 
тим топа, което ие можем сами, а друго
то с доброволен труд“. И спестили към 
250.000 динара. За дъските да поставят на 
пода им искали 100.000 динара. Посъвет
вали сс учителите помежду си. „Сто хи-

да си

Сега децата 
стол и в 
приготвят м. н. н.

Младите и самодейността 100 години учебно дело в Димитровградсконна литература, както в гимна
зията, така и в основното учили 
ще. Още повече, че в учили
щата години наред съществуват 
литературни, рсцитаторски и дра 
матичпи секции и учителите по 
литература знаят способностите 
иа повечето ученици.

Може би първата аудиенция 
няма да даде нужния резултат 
— масово записване в самодей
ният театър, но това никак не 
трябва да обезкуражи ентузиа- 
стите, които са се наели с тази 
задача. Напротив — първите ус
пехи трябва да бъдат насърче
ние и за останалите културни 
дейци да подкрепят това хубаво 
начинание.

Училището прера
ства в прогимназия

Избор на млади таланти
це, относно акция на културно- 
забавния център, а не плод на 
предварителни и всестранни под 
готовки.

Без оглед обаче на тоя факт, 
все още не е късно приемането 

театрални

Тези дни самодейният театър 
„Христо Ботев“ в Димитровград 
предприе хубава инициатива — 
обяви, прием на млади таланти 
за младежката сцена на театъ
ра .относно за драматичното сту
дио за младежи и пионери. При 
емът на млади хора в самодей
ния театър съвпада с общите у- 
силия, които в Димитровградско 
напоследък се полагат за възо
бновяване на театралната само
дейност, чиито традиции са голе 
ми.

Основното училище в Цариброд бързо напредвало. От броя 
на учениците се вижда, че интереса за просвета и образование 
би лголям. Затова Цариброд така рано получава прогимназия. 
Ето как става това.

Още през учебната 1890/91 година по време когато дирек
тор бил Дончо Паунов в Цариброд се открива трети клас. Все 
до 31 август 1914 година училището в Цариброд се именовало ка 
то — третокласно народно училище.

На 1 септември 1914 година идват важни преобразувания в 
училището. Министерството на народното пресвещение с писмо 
номер 15022 от 29 юли 1914 година преименува училището в про
гимназия, а за директор си останал.Георги П. Николов, който още 
през учебната 1911/12 година бил назначен, тогава непълно трето

на млади таланти 
самодейци, рецитатори и пр. — 
да стане грижа на всички. В та
зи насока особена помощ да о- 
кажат преподавателите по бъл
гарска, югославска и чуждестра Ст. Н.

Младежта в с. Градини и нейните проблемиРазписването на аудиенция е 
интересно и от една друга стра 
на — след толкова години отно КУЛТУРНО-ЗАБАВНИЯТ ЖИВОТ-В МАЗЕво се повдига въпроса за откри 
ване на пионерска сцена, относ
но куклен театър, който просъ
ществува в няколко следоосво- 
жденски години и забележи ху
бави резултати.

-Трябва да констатираме оба- 
инициатива

класно училище.
През учебната 1911/12 година училището имало в първи, 

втори и трети клас всичко 294 ученика, и то: - 
103 ученика и 31 ученички,
71 ученик и 24 ученички,
49 ученика и 16 ученички

Младежкият актив в с. Гради 
ни, наброяващ двадесетина ду^ 
ши, е един от по-дейните младе 
жки активи в Димитровградско. 
Точност, редовност, дисциплини
раност и привързаност към ра
ботата са характерни черти на

повечето младежи от това село. 
За това свидетелствуват успехите, 
които през последните 
бяха забележени. Особени успе 
хи са осъществени на културно- 
забавното поле. Младежките пред 
ставления винаги са привличали 
и увеселявали селяните от село 
то, а тази година с подбрана прд 
грама гостуваха и в съседното 
село — Бачево.

първи клас 
втори клас 
трети клас
От тези сведения за броя на учениците може да се види

години

че, че засега тази 
на самодейния театър е резул
тат на ентусиазма на отделно ли

/ .-Лт:■*>

Проблеми на учебното дело в Божица
Напоследък обаче тоя 

в своята работа среща сериоз
ни трудности. Макар че младе
жите работят в мазе, което не 
ваканция две до три танцови за' 
бави седмично, то зарад липса 
та на помещения, работят при 

условия. Младс-

актив

Броят на учениците 

намалява мено да не се закриват отделни 
класове, така че и през следва 
щата година да сс запази сеган) 
ното положение. Изключение ще 
се направи само за осми клас, 
където паралелките ще се нама 
лят — от две на една. В тоя слу 
чай броят на преподавателите 
също ще се запази, както в та

много трудни 
леите работят в маза, което не 
може да събере много зрители, 
а да не говорим за хигиенични
те условия.

Членовете на Съюза на кому
нистите в селото 
на брой — вместо да помогнат 
и насърчат дейността на млади 
те, чиито досегашни успехи не 
'дмично само веднаж да се устро 
йва танцова забава.

Освен това, неразрешен 
проблемът за спортуване на млц 
дите. Миналата година те напр,-}-- 
виха игрище за волейбол. Нас
коро обаче трябваше да се от; 
кажат от тренировките, защото 
уж нанасяли вреда. А да не гои 
ворим за игрища по ръчна топ 
ка и футбол . ..

Тези и още други неразреше 
ни проблеми сериозно се отраз 
яват върху работата на млади, 
те, чиито досегашни устехи не

Тъй като населението в Божица, 
зарад миграцията, постоянно на 
малява, от година на година, все 
по-належащ става въпроса за 
броя на учениците в основното , зи година.
училище „25 май" в Божица. Трябва да се отбележи, че то

Това намаляване ще продължи ва обаче е временно решение и 
е през настоящата година, таке че то няма да се задържи задъл
че през идващата година от об
що 360 ученици ще останат към 
330 души.

Този проблем бе тема иа неот 
\ давна състоялото се съвещание

—среща между председателя на и за 
съвета за просвета при ОС. пред 
седателя на Изпълнителния от
бор на образователната общност 
и референта по просвета, от ед
на страна, и представители на у- 
,чилище'то — от друга.

В разискванията беше изътк- 
нато, че ако се намали броят на 
паралелките, създава се нов про 
блем: някои от преподаватели го 
ще станат без работа.

След всестранно разглеждане 
на наболелия въпрос бе прие
то съвместно заключение, с ко, 
ето се препоръчва на образова-, 
телната общност, съвета за пре) 
света при ОС в Сурдулица, вре1

шестнадесет

е и
1 го, ако и занапред мигрирането/ 

на населението продължи с досе 
гашния темп.

Същевременно на тое разго
вор-среща бе обсъден въпросът 

преподавателския 
който до 1970 година трябва сто| 
процентно да бъде застъпен със 
специалисти по съответните пред 
мети. Засега професионално са 
застъпени повечето предмети, до 
като общотехническо, музикал
но и изобразително образование, 
зарад малкия брой часове, препо-

Изглед от Димитровград

що етогава колко голям е бил процентът на ученичките. От 294 
ученика, колко е миало училището, ученички били 71. През тази 
учебна година училището е имало девет паралелки. А в учили
щето са работили 11 преподаватели — 6 учитела и 5 учителки. 
През 1913 година били назначени учителките Кирчева, Колчакова, 
Накова и Кабакчиева, вместо дотогавашните учителски Мака ве- 
ева, Гладиева и- Априлова. През същата година директораът на 
училището отправил иск до Министерството да се открие още 
една паралелка защото се предполагало, че училището с десет 
паралелки ще обхване 315 ученика.

П отози начин училището се увеличило. То станало същин 
ска просветна институция с добър колектив и добра учебна про-

двадесет. предмета: закон бо
жи, български език, френски език, аритметика, алгебра, геомет-1 
рия, педагогика, обща история, българска история, география", 
физика, химия, естествена история, домашна икономия, русува- 
не, краснопис, нотно пение, гимнастика и ръкодилие.

кадър,

са за подценяване.
Може би идно съвместно ра* 

зискване на различните органи
зации в селото ще даде и нуж-

грама. В училището се изучавалидаватели с други специалности. 
Все още .'е нерешен въпросът, 
как тези предмети ще препода
ват специалисти и след 1970 >го-

ния резултат. Инак докато се 
мълчи проблемите ще си останат 
висящи, а младите недоволни.дина.

,м. к. в. X. Тодоров Б. Пик.-•г *
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Какво ни предлага културннта 1969

Театрално образование
година

Тазгодишният план на самоде 
(шият театър „Христо Ботев“' в 
Димитровград, за разлика от ла
пи, предвижда едно по-широка 
дейност, особено сред

боти 1!ърхУ политическото
' Ното0 пУ °бразованс- както 
и пк, Я ан ИЗКЛ5очително ще и общото му познания 
зависи от това колко 
пански

и сто скулптура, приложно изкуство и
пр.

Освен тях, излагането на рс-младитс
_ ученици — средношколци и
пионери.

Освен драматичното студио за 
младежи и пионери, което през 
годината трябва да даде две 
миери и да гостува настрана, в 
план е създаване на куклен- теа 
тър и рецитаторска секция. Най 
-добри рецитатори ще бъдат 
брани след едно общинско съре 
внование на рецитаторите. 
късно те биха подготвили съот
ветен рецитал, а също и устро
или „Вечер на поезията".

При положение, когато 
ствително несъществуват форми 
на масово систематично театрал 
но и литературно .образование 
на младите нуждата от създава 
не на драматичното студио е не 
отменима. Защото, преди

продукции също е облик на ицсамите сто 
готови тересно художествено възпита.организации са 

Да съдействуват. ние. Могат да се взимат разл»ч
ни циклуси — развитие на изс>; 
бразителното изкуство, течениг.1 
изобразителни елементи или пънПодобрение на музикалнатапрс самодейност изложби на репродукции на зиа

Музикалното образование с 
изключение на учениците — 
зиканти в гимназията, 
зваидно равнище. Ето защо, 
турно-художественото 
при културно-забавния 

, си е възложило

менити художници.
Същеврменно се предвиждамуиз една изложба на ученици от ое-ие е на

новните училища, за която при-По- кул
дружество 

центът 
тази година да 

възобнови дейността на фолкло 
рната секция, мандолииия 
тав, оркестъра за забавна

ложенията ще осъществят чрез
конкурс.’ Предвижда се тази из
ложба да бъде преглед на най-Дей- успсшните художествени карти-със-

и на
родна музика, както и да прив
лече повече изпълнители 
бавни

ни на учениците.

Възобновяване ч дейността пана за-
мелодии и народни псс- повече секции

всич
ко, оттук трябва да се черпят 
бъдещите таланти за самодей
ния театър, а същевременно мла 
дите биха минали едногодишно

ни. .
Според предвижданията 

два пъти през годината биха се 
представили 
също биха обиколили и райо
нните центрове.

Не изключва се възможността 
за повишаване на общото музи- 

равнище на гражданите 
които са запланудувани и гс^ту 

; вания на известни ансабли — за 
народна, забвана и сериозна му 
зика.

Едип от тазгодишните належа
поне на културно-забав-щи задачи

■ ния център е да възобнови дей
на гражданите, а ността на повечето секции: изо

бразителиата секция на млади-училнщ, където по-обстойно ще 
се запознаят с художествения го те художници (където ще се из

насят различни предавания, ус-вор, изпълнение, постановка. От 
друга страна, биха се запознали 
и с отраслите в изкуството, коч 
то са основа на театралното из
куство, както й с историята на 
театралното изкуство.

тройват дискусии и практичес-
кално ки акции), фото-секцията (обуча

ванс на фото-аматьорите, изда-
фото-иовини). радио-ване на

клуба и пр.
Да се изпълни обаче тази про

грама ще са нужни към 40 хиляВсестранно издигане на 
работника

Художествените изложби — най 
-добра форма на изобразително

то изкуство

По време на зимната ваканция, 
нашия художник Свободан 
ров прекара двадесет дни в Рим. 
където след успешната му излож
ба на акварели бе ангажиран за 
портретираме на някои 
от Рим. Портретите на 
много се харесаха в художествени 
те среди на Рим, столицата на въз

раждането, където раоотехади динара, средства, които тряб 
ва да се обезпечи общинската 
скупщина съвемтсно със стопац

Соти- го видни художници.
Той нарисувал 28 портрета — 

стел и 13 портрета (масло). Съще 
временно той получил нови поръ- 

Б. Ник.

па

Планът на народния универсу 
като секция при културно- гражданн

Сотиров
чки.Димитровградско е дало и и- 

ма голям брой художници. От
тук и благоприятната възмож
ност за постоянни изложби на 
наши художници. Досега обачо 
тези изложби са устройвани вед 
наж през годината. А, какво се 
предвижда, би трябвало да ес 
устройват изложби по различни 
отрасли на изобразителното изу

ските организации.тст,
забавния център — изхождайки 
от това," че трябва да оспособи

На снимката: Синьора Валентина 
Оренни, РимСт. Н.

възрастния човек за по-добро 
производство, да развива произ
водствените му функции _и обо-

По повод статията »Ненужна тревога«
гати знанията от специалността 
му, както и да създаде културна 
личност с високо морални, естс-

зале-
ПЛЕМЕ I ПАЛЕЩ СА ЗА ПО-А0БМ РЕШЕНИЕ

тически и интелектуални 
жи, чрез' своите катедри ще ра— куство — графика, маслени бои,- лчо Делчев, Богосав Димитров, преподавател да преподава пове

че предмети, защото всеки пред 
мет си иска специалист, че до-

-Чувствувам се задължен пред 
колектива и пред себе си да дам

връ-!
неотдавна публикуваната 

заглавие „Ненужна

Лиляна Петрова и др.
За да се уверят всички в ста 

новището на преподавателите по 
тоя въпрос, ето някои извадки 
от протокола, воден на учител, 
ско-родителската среща на 16 
януари т.г. Отговорите е дал дч 
ректорът в името на целия ко
лектив. На въпроси: защо се за 
крива училището през идната 
година, да се отмени тогава обе
зателното школуване, да се на- ведоми читателите 
мали броя на преподавателите, 
па един преподавател да препо 
дава повече предмета, е отгово 
рено:

„Затварянето не може да сс 
проведе без съвместно съвеща 
ние на съответните органи, роди 
телите и преподавателите. Задъл 
жителното обучение е гаранти» 
рано с Конституцията и не мо, 
же да се отмени и по тоя начин 
създават неграмотни хора, а по 
неже обучението не може един

въвизвестни пояснения 
зка с веждане на ученици от града с / 

невъзможно, че броят на учени 
ците всяка година намалява иОТЗИВИ статия под 

тревога".
Някои другари че трябва да се намери решение 

за обучението на децата, което 
да не бъде толкова скъпо без 
оглед дали ще се реши чрез пре 
возване, интернати и подобно...

Целта на тази статия е да од 
за станови

щето на просветните работници 
и тяхната работа, а не че е про 
тив интерната, ако разбира се, 
той даде по-добри условия за 
обучение и същото не бъде по 
скъпо и обремени родителите 
с нови разноски.

Значи, и ние сме за по-добро 
решение.

от общината

ШКРИТИЕн ЗА ПРЕПОДАВАШЕ 

ПО МАТЕМАТИКА
преподавателите отсмятат, че 

основното училище в Каменица 
са подстрекатели за устройване 

съответните конференции в 
ССРН, не взимайки под внима-- 
ние грешката, направена с нас
рочване на съвещанието на съве 
та за просвета през ваканцията, 
когато мнозина от преподаватели 
те са били на задочни изпити и 
не са били на работните си ме 
ста. От друга страна, тези които 
са били на конференциите не са 

да кажат нищо, понеже

на

Милан Ракич: Сборник задачи по математика 

за V, VI, VII и VIII клас на основните
училища могли

ме са били осведомени за станс 
нището на съвета. Аз смятам, че 
е трябвало да се осведомят пре 
подавателите.

понеже еднообраз-е оправдано, 
ната работа насърчава умствена 
та ленивост и спречава правил!

развитие па ученика,- чрез 
разнообразни задачи увеличава 
участитето на практическите зиа 
ния при математическите проб- 

държи сметка за разви, 
всички ученици; не пра 

на ма-

Ако една книга за късо вре 
няколко издания йме доживее 

бъде отпечатата в тираж от ня 
колко дестетина хиляди, тогава 
това значи, че от практиката р 
приета извънредно, и съответно, 
е полезно учебно помагало. ПО7 
добен, 6 случаят със „Сборника 
задачи по математика" от Ми
лан Ракич, дългогодишен опи* 
тен възпитател и признат матс: 
матик. Тази година в срок о* 
близу една година тази книг 
претърпя три издания в тираж 
от общо педесет хиляди екзем- 

Само тоя факт убедител 
тоя

Васил Гърговчс коленото Защото, едни смятат, 
ктивът не иска да дава обясне 
пия, а други, че преподаватели

учили-) Възрастните и образованиетозакриване нате са
леми; 1ЦСТ0.

Търсимс съвет как да отгово- 
двете противоположни В КАМЕНИЦА РАБОТИ ВЕЧЕРНО 

ЗЕМЕДЕЛСКО УЧИЛИЩЕ
тието на
ви строго разпределение 
тематическите дисциплини пре-

пов-
рим па 
мнения.

Струва ми сс, чс обяснението 
за слабия успех не е подкрспс-! 
ио с факти. Само се казва, чр 

е слаб и че в Димитров

дотвратява, механическото 
таряне на математическите 
рации, а развива логическото ма 
тематическо мислене, обобще-

и дедуктивно-индуктивнотс)
на изводи.

„Математически кръ 
и „Редът при изпъ.4 

смятане“

опе

Отнеотдавна в Каменица ра- математика, 
боти вечерно земеделско учили 
щс, което засега посещават 56 
души, предимно работници на зе 
меделската кооперация „Сто- 
чар". Освен тях има посетители 
от всички села на район Висок те ще получат 
и може да кажем, че всичките 
са редовни и внимателни на ча
совете.

Според плана, трябва да слу
шат 120 часа, слсд което ще дър 
жат по следните предмети: по- 
левъдство, животновъдство, орга 
низация по хигиенично-техниче
ска охрана, сърбохърватски и

успехът
град ще бъде по-добър. Изли- 

просвстиите работници ц 
Каменица не работят, не са спе 
циалисти, въпреки чс в сравне
ние с другите районни училища 

училище има най-вече спс 
циалисти. Нужно е да се види 
където е причината за такъв ус 
пех. А тя е: в условията, при 
които , се работи, нагледните сре 
дства, с които разполага учили
щето, броят на учениците и раз 
бира сс критериите, които при
лагат преподавателите от това 
училище. Като доказателство за 
работата на този колектив дос
татъчен е показателят , чс има 
голям брой паши ученици сега 
учители, отлични студенти на 
различните факултети и специ
ални училища и чс наши уче
ници па различни съревнование 
са заемали завидни места, какъ 
нто с случаят с Игнат Гацев, Де

Преподаватели в земеделско
то училище са агрономи на ко
операцията и учители от основ 
ното училище в Каменица.

Ползата е голяма — курсист 
знания, нужни 

за съвременно обработване 
земята, отглеждане на добитък, 
заседание на дръвчета и пр. Без 
спорно е., че тези знаия по-къс- 
нотс ще пренасят и върху оста 
палите селскостопански произво 

които не посещават ве-

ниеиляра. правене 
Отделите 

стословки”
няване действията при 
представляват нова димензия в 
решаването на задачите.

И накрая, определените зада! 
чи развиват аналитичсско-синта- 
тическата способност на учеии- 

и самокрш

качествата на
говорим за дей 

Но всс

за, чено показва 
сборник, а да не 
ните конкретни качества, 
пак, щс се спра тук върху 
кои от тях, които тоя наръч

специфичен, съвременен

ня-
натова

правят 
и нов.

Преди всичко, насърчава уче 
пика към работа, развива съ 
пението му, а на преподават - 
те улеснява работата; из ' 
математиката като предмевзаимно-противопо
ложни връзки; ускорява актив
ните методи; прави процеса 
обучението по-ефикасен н Р 
махва вербализма в мате < 
ката; съдържа изисквания _ 
високо равнище на трудност , 
но вместо за време води Д 
татъчио сметка за мярката 
тези трудности, прави сюг 
тии учебният материал да сс 
нава с ускорен темп — по то

ните за критическо 
тичсско оценяване на собствения 

който раздвижва творчес- 
способности и възпитава д<1

дители,
черното земеделско училище.

Б. Марко*
труд,
китенай-богати йността.

Наръчникът може да се купи 
динЬра в книжарниците 

„Научна книга",за пет
на издателство 
чийто адрес е: Издателско пред 

„Научна книга", Бел- 
Кнсз Михайлова бр.

\\
-приятис 

град, улица *С' V

&40.на
Слободан Василев 

педагог
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СТР. Ю * китайският календар 
дни от най-старите календари, 
рпоиачално лунен, а по-късно лу- 
нно-слънчеп. Китайският календар 
е тясно соързна със сроковете на се 
лско-стопанската дейност. Създа
ден с по времето на Инскага ди
настия (8—7 в. пр. н.е.). За изчи- 

китайците 
служат с десетичния и дваиадесе- 
тичния цикъл. Има сведения, че 

календар е бил заместен с

е е-
иъ

.1

Я5аи ни шиие
сислепне на времето

Буредски
'.V. " • У

експрес

лунният
лунно-слънчев през времето на ди 
наетия Джоу (7—3 в. пр. н.с.) из
ползван до 20 п. Научно уточнява 
не на лунно-слънчевия 
етапа през 7—0 п. пр. и.е. Древни 
те китайци броят годините 
кръг (цикъл) или по управление
то на своите императори. Всеки 
цикъл съдръжа 00 години, в кой го 
всяка година има свое название. 
Цикличното летоброене п Китай за 
почва от 2637 пр. н.с.. Първоначял 

месеците на

календар

ио

' д> • но китайците делели 
три декади, а денонощието 
12 ч. (по 120 мин.) Днес с въведе
но общоприетото делене на 
цн и седмици, а денонощието на 
24 часа. Слънчевата година и сега 
се дели па 24 сезона, твърдо усга 
нопени още от 3 в. пр. н.с. с раз- 

нпзнании напр.2 ..начало
..дъждов- 

4. март),

на

. месе-

Нскико тека сс случи, та кига космоиаутитс наближите с 
ракьетс до Мссечинуту, тегай и до Н^плю стижс първият авто
бус за човеци. Тегай мнозина от моите земляци рскоше, дека 
техниката верно много е поваркала.* ••

У неделю беше папразпичапо,.. та" ото до мойте роднипс у 
село (разгьеле увати йедьп джин), пимо и 'йсдомо ко човеци, а 
с-върну и при Драгана Кузева да чуйсм пскою приказку. Илсзе 
се кпко требе.

Ка не върчанье — леле мале, и тужпице боже! Автобусът, 
демек бурслскп експрес, кпко солем старовремски каптор, а : 
род кико на сабор. Йощс на пърпуту ртаницу поче чушкапьс, лс- 
лечанье и пцуваиьс. Човеци се чуткаю с големе кроните, коко- 
ткьс пъраю и кокодачу, петлопе- кукуричу, прашчина квичу. 
шовьбрът надндза, на йедпу жепу църисме 1лушне сс разнизалс, 
па гьи некой згазнл, па ка залютело-у автобусът та душа излази 
н народът саде къра, копка свити >ле уватила магарешка 'каш
лица. *

и ;■лични
пролетта” (Я—18 фон:); 

пода”, (1Й феп. —ма
насекомите” (г>~ 

рапноден- 
' стпне” (20 март — -I април и ти )

,,пробуждане на
|Г| март). ,,пролетно

е

ЛЮБОВНИ 
ПИСМА“ на португалската калуге 

пек и старата

па ■ * ЗАПАЗЕНИТЕ

рипа от шссмпссти 
музика на Албинония са използвани 
от Пук Вучо за да направи интс- 

телиш,знойна драма нарече-ресна
„Ададжо”. Всред далматинския 

и камък и с по 
хубяния изглед на Ду- 

Жсгарац и плътния глас на 
Спиродоновиич е постигнато 

любовната о-

нл
декор на слънце 
мощта на1-1 а другуту и трекюту станицу пакачи сс йош народ и йош 

ептън добитък. Мене па шиюту йсдиа невеста ми навали големо 
цедило, ама нема кудс да мюрдам, отп отпред ме подирел йсдъи 
е ягне около шшоту. Съглам гмьстеница, а покрай това пъшканьс 
и онодсньс: душа сак ада излази иа нос, ама разгелс пое тссъп, а 
душа широка, па нема накуде.

На йедпу иреглабицу тека иаяшнмо йеднн па другьи, дека 
я си помисли: изгьибосмо без барут! Йедна жена писну; „Леле, 
шеесе яйца ми строшисте. шсесе чуме да ви увате! На черку съм 
понсла. на унучетия!“ Некой друг во'й подвърльи: „Ако, ако, тека 
бъркана, че су по-добра и тамън йедпу неделю да има да 'йсдете 
пържена яйца!“.

Тамън я мислео да се умешам у кавгуту и да почнем да 
псуйем шовйорите, дека су пушлити толко народ да мре у туя 
пущиню, ка осети дека нещо студено ме подлази по гърбинуту 
и полък-полък се муну под учкурът. та убаво ми намокри седло
то кока съм се, с опроштенье, помочал. „Леле, жено, — окну я, 
— померай се с цедилото! Нещо тече оди ньега!“ Опа па пегде 
одозад мм дума: „Бай Джоре,_чс прощаваш, ама стожер ако мър 
да та и я. Удървена съм. Ако нещо тече топа йс сигурно цвик, 
оди смреньето. Понела съм на учениците сирснье у найлон кю- 
лавку. па реко и цвик да турим, та да може да* дейаии повечко. 
Язък, че истечс цвикът, язък. Барем да га бео дала на прашчи- 
ната да га изручаю!“ И поче она да мсльс и понатам, а я се дзве 
рим кикъв че из излезнем, киква че ми йе кошулята и гачетс, а 
най-много ме е яд и стра, да не пробие цвикът и до купъчкьстс 
дрейе, оти я само йедне си имам, кси е су ми и за оп и за 
гроп!
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* С ДУШАН ЙЕРКОВИЧ СЕ ГОР 
ДЕЕ ис само Сърбия, но и цяла
та наша родина. Като 
ма Ужичкия отряд

командир 
водил с победо- Двама братя от с. Звонци в един ден сключиха граждански брак 

в местната канцелария в Звонцн. На снимката Тодор Миланов м
Иван Миланов.

На 29носии битки срещу немците.
1941 година геройски загнноември 

иал
загинали 
ботническия батальон от Ужицс.

на Кадиняча, Заедно с 
всички бойци от

него
Ра-

* СЕЛО ИЗВОР, БОСИЛЕГРА- 
ДСКО има осем махали. Това са 

Мутавджнйница. От следващия 

брой ,,Братство“ 

в нова форма

Сушичка махала,
Дълга ораница, Бранксвска. Коли- 
бска, Джорговска и Брекинска.

* ПИРОТСКАТА КРЕПОСТ ,,МО 
МЧИЛОВ ГРАД е получила

прочутия хайдутин Момчил,
имст

си по
който в тоя край сс борил против 

Той бил В служба на царврага.
Душан. В някои приказки и

че Момчил постро-
леге-

нди сс говори, 
ил крепостта и затова 
„Момчилов град”.

я наричат

* ЗВОНСКА БАНЯ се намира 
на 630 метра надморска височина.

Б. Н
Ако теквия автобуси прайе и за Мссечинуту, я никигаш не

ма да се наванем дапутуйсм.
хипермаганат. След това го изплаквате в няколко 
чисти води.Н Ил е з 

в е т
о *Бай- Джора

Когато заправате чай (руски), сложете в не
го една бучка захар — чаят не потъмява а става 
но-вкусен.Изправка ис ъ *

Овчето месо има специфична миризма, ко
ято не всички попасят. Ще я премахнете, ако пре 
диарително накиснете месото за един час в прясно 
мляко и след това го намажете със счукпан че
сън.

В миналия брой на това място бе пу
бликуван конкурс за един стажант в 

органа на управлението на Общин
ската скупщина в Босилеград.

Конкурсът се отнася до стажант в 
отдела на вътрешните работи на ОС.

варите картофи увийте предварител
но капака на тенджерата в плътна кърпа. Картофи 
те стават по-вкусни.

Когато

*
охонзеейкЕец месо никога не се слага да ври 
в студена вода, тъй като при бавното загряване 
то губи вкуса и витамините си.

Стари кокошки или пъдпъдъци по-бързо ще 
уврят, ако ги сложите веднага след заколването с 
главата надолу в студена вода. Когато ги печем, 
фурната отначало трябва да бъде гореща и поете 
пено температурата й се намалява.

Твърдото месо бързо омеква, когато по вре- 
време прибавите във водата една кафенаме на 

лъжица чист спирт.
*

Лошият дъх на месо може да се отсрани, кога 
то го измиете във вода с няколко зрънца калиев
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