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ТИТО „50 ГОДИНИ РЕВОЛЮЦИОННА БОРБА 
НА СЮК”.
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* МЛАДЕЖКА СТРАНИЦА
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* ПОВЕЧЕ ДОВЕРИЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЙЦИ 7
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ДЕВЕТИЯТ КОНГРЕС НА СЮК 6

ИЗДЪРЖАХМЕ, ЗАЩОТО ИМАХМЕ НАРОД 

КОЙТО ЗНАЕШЕ, ЧЕ СМЕ ПРАВИ ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ В 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ ПРИВЕТСТВУВАТ 

КОНГРЕСА НА СЮК

В ДОКЛАДА ЗА 50-ГОДИШНИНАТА НА СЮК.

ждане иа демократическо со
циалистическо самоуправитсл- 
но общество. Това същевре
менно е половин столетие от

Деветият конгрес на СЮК предизвиква голям интерес 
в цяла Чехословакия. Стотици телеграми и писма непрекъ
снато пристигат в нашето посолство и другите наши пред
ставителства в Прага. Трудовите колективи, партийни и дру
ги организации, изразяват желанието техните привети 
се предадат на Деветия конгрес.

„Неизмерио ценим вашия народ, и становището нд 
СЮК в борбата за правата на народите и за човешка сво
бода, които това показаха в борбата си срещу фашизма, 
империализма и срещу политиката на великите сили" —.

членовете на профсъюза на фабриката за въздушно- 
технически апарати в Милевско. „Много успехи на вашето 
заседание в борбата за равноправно международното 
рудничество и стремеж да не отстъпите по пътя в социа
лизма, който сами сте начертали" — 
ците от ремонтния автозавод в Острава.

В телеграма на комунистите от машиностроителния 
завод в Седечана, се казва: „Ни сме за искрени, откровени 
другарски отношения между нашите партии. Ще неправнм 
всичко никой да не опетни тия отношения".

Почти във всички телеграми се изразява съжаление 
поради това, че делегация на КПЧ не участвува в работата 
ш» Конгреса.

историята на Югославия 
течение на която народите и 
народностите в нашата стра; 
на минаваха през съдбовни и 
бурни събития, преживяваха 
кризи и сътресения, и благо 
дарение тъкмо на зрялостта 
и силата

в

да
Деветият конгрес на Съюза 

на югославските животите см за освобождени
ето на страната. Родолюб Чо- 
лакович след това даде дума- 

за- та на председателя на СЮК 
седание, посветено на 50-годц ЙОСИП БРОЗ ТИТО 
шнината от основаването

комунисти 
започна в Белград на и март 
след обед с тържествено на работническото пишаткойто. движение и неговия политич

изнесе доклад за 50-годишниц ки отряд, юкп, т.е., СЮК —
сът-

«IШ: 1 пожелават работни-'

НЕОБХОДИМИ СА ДЕЙНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
От момента когато приклк» дати за отборници и пред- 

предкандидационните ставители. 
събрания, координационния 
комитет и изборната коми
сия при общинската органи- силена дейност ще улесни ра 
зация на ССРН в Босилеград ботата на кандидациопната 
имат много работа. Особено конференция. Той вече с об- 
много с зает координацио- съждал и поотделно за всеки 
нния комитет, който постоя
нно е в контакт със същите 
изборни органи в останалите направел подбор от множес- 
комуни, с които Босилеград- твото предложени лица. То 
ска община ще избира съв- гава ще се установи 
местни представители за Ре- окончателната листа, защо- 
публиканската и Съюзна скуп то до гласуването още съще 
щина. Тези договори, както и ствуват възможности за изме 
и онези, които устройват неиия и излъчване на нови 
ръководствата на общество- 

организа-

чиха
Сигурно е, че координаци

онния комитет със своята заПредседателят на СЮК Иосип Броз Тито докладва пред конгреса

революционен път на Съюза 
на югославските комунисти.

„Изтеклите 50 години не са 
важни само от становището 
иа развитие на една работни 
ческа революционна партия, 
която през това време изми
на тежък, но славен път на 
борба, на собствено изграждц 
не, на идейно узряване и зака 
лка в огъня на жестоки борби 
за да си обезпечи решаваща ро 
ля в историческите събития 
в течение на Втората светов
на война, в нашата социали
стическа революция и изгра- 
не само че извоюваха и запа

Комунистическата партия на 
Югославия. Конгреса откри в 
17 маса председателят на 
СЮК Йосип Броз Тито съд 
следните думи:

„Другарки и другари, от
кривам Деветия конгрес на 
Съюза на югославските кому 
писти ...

Тия първи Титови думи 
прекъснаха звуците на Инте
рнационала, който пееха съ
вместно е- хора, всички при- 
съствуващи делегати и гости.

След като овациите малко 
стихнаха, председателят на 
СЮК, Тито, продължи:

„Тази година навършва по 
ловин столетие от основава-, 
пето на Съюза на югославски 
те комунисти. Имайки напре 
двид значението на тази го
дишнина за Съюза на кому
нистите и за нашето револю
ционно движение, предлагам 
тази първа сесия на Конгрд 
са да бъде тържествена и по 
светена на 50-годишнината 
на ЮКП. Председателят на 
СЮК след това предложи пре 
зидиум на юбилярната сесия,

На тържествената сесия 
председателствуваше др. Ро
долюб Чолакович, виден югс) 
гчавски революционер, който 
в редовете на. Югославската 
комунистическа партия 
тъпи 1919 година. Той от и- 
мето на Президиума привст- 
ствува всички присъствуващц 
делегати и гости. Също така 
осведоми Конгреса за приве1 
тствията, които му отправи
ха партии и движения, които 
не са били в състояние да из 
пратят свои представители.

Конгресът след това с ед
номинутно мълчание почете, 
паметта на десетки хилядц 
членове на ЮКП и стотици 
хиляди бойци, които дадоха

Зиха своята независимост, но 
осъществиха и дълбоко об
ществено преобразование, о-1 
безпечиха развитие, на което 
няма равно в тяхното мина
ло и постигнаха голям пре
стиж в света."

Тези думи на другаря Ти
то на тържественото заседа
ние на Деветия конгрес бяха 
най-късо резюме ма неговия 
доклад „50 години революци 
опна борба на югославските 
комунисти". Доклада на дру 
гаря Тито поместваме в спе
циална притурка.

предложен кандидат за пред
ставител. По такъв начин е

кандидати.
Координационният комитет 

дава предимство иа онези ли 
ца, които преди всички са об 
ществено-политическн дейни.

конфе
ренции във Враня и Влади- 
чин Хан щс уточнят кандн-

но-нолитическите 
ции имат за цел да се на
правят възможно най-добри
подготовки за провеждане на 
изборите.

Така щс е до м март, ко
гато ще се устрои събрание датната листа за представите 
на общинската кандидацио- ли, която отново ще обсъдят 
има конференция, за да се събранията на избирателите.

Междуобщинските

Димитровград

ПРИВЕТИ ДО IX КОНГРЕС
в. в.установят листите на канди-По случай IX конгрес на СЮК в димитровградските 

предприятия и учреждения бяха устроени митинги и събра 
ния от които бяха изпратени приветствени телеграми с по
желания за ползотворна работа на Конгреса.

Учащата се младеж от гимназията „Йосип Броз Ти
то" в редовете иа която има много млади комунисти, прие
ли неотдавна партийни билети, изпрати също телеграма, в 
която между другото се казва:

„Ние се гордеем, че смс членове на демократично об
щество, в което има пълни права и възможности за раз
гръщане на творческите сили. Нашият Съюз на комунисти-/ 
те е наш вдъхновител. Той ни влива вяра и ни показа ис
тинския път иа човешкото развитие. Той се бори против 
всички деформации в международното работническо дви-, 
жснис и в нашата страна, като изхожда от жизнения опит, 
а не от вкаменели догми... В самоунравитслния социали-, 
зъм ние виждаме своето бъдеще. Затова с възмущение из
дигаме глас на протест против критиците на нашето обще^ 
ство, на нашия самоуправителен път, които нямат слух за 
бурното дихание на епохата, особенно против българската 
бюрократизирана върхушка, която петни Партията на Бла
гоев, Кирков и Димитров.

Иначе работата на Конгреса живо следят всички гра
ждани в комуната. По селата хората не оставйт транзисто
рите, а в града и близките села иа групи следят 
шюто предаване от Конгреса.

пос-

толевизмо-
Проявява се жмв интерес за изборитеК. Трайков



От изборните црограмиНЕ САМО ГРАНИЧЕН 

ИНЦИДЕНТ
/<*

СОЛИДНА ОСНОВА %: И-ЩГЬ1Ш РАЗВИТИЕ
по 2 600 ооо динара.' Само през ,*щ ена и детска градина. Също 

_: социална дет"-ЩХ0/; осигурей1» И 25 000 000
дадени 280сгоо!ди- динара, за реконструкция иа 

. . „Димитровград". Когато и -те
Трудовите организации успешно зи каПИТаЛОВЛОЖвНИя

Изборните програми -.ма Со 
циалистическия съюз дават

сведения ,за досега ш «** защита са
нара.

налита година за
ОСНОВНИ
нитс успехи- в развитието на 
Бабушпищка 
градска община. Тс. тряб- се 
ва да констатираме веднага, 
са твърде важни -и представ
ляват солидна основа за по
нататъшно развитие ма тази 
област, която и покрай инду 
стриализацията, все още е не

се реа
включат, в стопанската .рефер- лизират, производството -ще 

ма и успяха да. сс стабилизират,, нарасне почти колкото . е сс- 
Прак||Н1ескд, тс «а-юуюдали баря ГЯШНОТО ЦеЛОКуПНО ПрОИЗВОД 
за по-натат-ьшно развитие. Така ство В комуната. Товй ЩС ре- 
за химическата индустрия „луж- че — гумарската промишле- 
ница’’ с дадено одобрение да сс НОСТ ще Стане наЙ-СИЛНИя И- 
оборуди съпрсм-.нио За около кОНОМИЧеСКИ фактор В КОМу, 
8 <170 ооо, а за реконструкция са ната и ще съдействува за ПО' 
отпуснати 1000000 динара. Ф^кги ускореното развитие на общи 
чс-ски, всички усилия и на трудо» ната и повишение на жизне- 
внтс организации и, на обществе- ното равнище на население/ 
но-политичсските съвместности са то.

и Димитров-.

развита.
В Бабушпишка община 

националният доход на гла
ва от населението в 1965 то

на ■ 1 170, а 
1 180 дина-

дина възлизаше 
през изтеклата 
ра. По топа време средните 
лични доходи нараснаха ог 
420 — па 673 динара, докаго 
средствата за образование сс 
увеличиха от 2 494 000 па 
3 472 000 динара. Тс нредим-

Пътищата на развитието и'насочени към преодоляване на нс
развитостта и последиците от нея. на едната и на другата общи

на са ясни. Битката за пови, 
шение на благосъстоянието 
продължава. С Други думи 
казано, пред новите самоупра 
вителни органи се поставят 
много по-сложии задачи, е

Съвкупното производство в 
Димитровградска община 

през 1956 година възлизаше 
на 4 670 000, а 1967 - 98 200 000 
динара! Топа нещо ясно го
вори за динамичното разви
тие на комуната. Капиталов чието успешно разрешаване 
ложенията в промишлеността ще продължи нашето обще- 
възлизат на 25 ооо 000 дина- ствсно-икономическо 

До ра и обезпечиха участие на тие.

но се изразходват за издър- 
жка ма 125 класове в основ
ните училища с общо 3 760 у 
ченика и 12 класове в гим- разви-

М. Б.назията с 330 ученика.
днес в общината са изградс- промишлената продукция 
ми множество комунални обе общия доход от 35 на сто. Ус 
кти. В модернизирането
птт

и

Тържество в 

чест на
кръводарителите

индустриализация 
промени структу

рата на населението, а ведно 
_, с това създаде и нови, мно

го по-сложни комунални про 
средства- блеми. Димитровград

акумулатор, на селското насе

на корената 
значителносъобщенията са вло

жени 700 000, в модернизира 
мето на пътя Бабушница 
Бела паланка 3 ооо ооо (600 хи 
ляда от общински 
и населението), за поправка 
на пътища от П, Ш и IV ра- ление, защото чрез иивссти- На 6 т.м. в залата на общи 
зряд са изразходвани 500 000 райе в новите производствени нския комитет на СК в Дими 

поддържане мощности стана твърде лрив тровград- бе 
лекатслен. Сега в
има на 2 600 заети на работа, на благодарност за многокра 
Жизненото равнище расте. V тно кръводарение общинскн- 
1960 година националният до ят отбор на Червения кръст

в сътрудничество със Завода
за ра, а в края на 1967 — някол за социално осигуряване орга

2 070 низира прием и раздели знач 
на динара. Стс'йността на потре ки на деветнадесет граждани 

блението възлиза на 20 мили от Димитровградско, които са 
она динара годишно, коетф давали кръв повече от пет 
ясно говори, че покупателна- пъти.

стана

организирано
комуната скромно тържество. В знак

а за тяхното
средно се изразходват по 
400 000 динара годишно. По
настоящем в общината има 
30 рейсови линии във всички 
посоки. Построена е и бензи ход възлизаше на 410 дола 
ностанция в Бабушница,
която са израходвани 350 000 кократно повече, към 
динара. За регулирането 
река Лужница са израходва-

на Усури, в която стана инци 
дентът, е един от тези пунк
тове, който днес и едното и 
другото правителство считат 
като „своя национална тери
тория".

Защо днес, след 100 ил!| 
200 години, се повдига въпро 
са за „изправяне на неправ- 
дини", стари няколко века. 
Този въпрос сигурно не нс- 
ше да бъде поставен ако ня, 
маше крупни песъгласия ме 
жду китайското и съветското 
ръководство по мпого съв- 
ремепни въпроси за отноше
нията между социалистичес 
ките страпи.

На снимката: Антисъветски 
демонстрации в Пекин.

Тежкият инцидент на ки
тайско-съветската граница и 
по-нататък привлича внима
нието на световната общест
веност. В центъра на внима
нието не е само трагичното 
стълкновение кран Усури, и 
което загубили животите си 
много войници от двете стра 
ни, но и причините и послед 
ствията, свързани с този ин
цидент между двете страни.

На почти 7000 км дългата 
китайско-съветска граница се 
намират редица „спорни" те 
ритории, които руските и ки
тайските царе са оставили в 
„наследство" на социалисти
ческите правителства на две 
те страни. Граничната област

ни 220 000 динара. С ангажи 
рането на населението в Ясс 
нов дел, Вучи дел и Врело са 
построени 
сгради,
зооооо динара е построена 1966 година имаше само 144!

.Преди няколко години частни 
автомобили почти нямаше, 

на здравна станция, за която са Сега има 80. Само в обще- души, дали кръв повече от
пет пъти. Бяха разделени съ
що и 18 писалки, подарък от 
Завода за социално осигуря- 

М. Н. Н.

Седем златни значки на 
бяха дадени 

на граждани, които са давали 
кръв от десет пъти нагоре. 
Засега па челно място се на

та мощ на населението е уве 
личена силно. Сега броя на кръводарител 

нови училищни радиоабонатите е над 1 400, 
а в Бабушница за на ТВ-абонатите — 440, а и

мира Цветан Еленков с 16 да 
рения. Сребърни значки бя
ха разделени

физкултурна зала.
Във Велико Бонинцн е построс- на дванадесет

изразходвани 220 000 динара, 
изтеклия период за здравна охра

в ствена собственост са постро
ени 190 жилища.

Миналата година бе постро ване.на годишно се израходват средно

Б. Илиев ЮКП в периода 

на НОВ и революцията
един от основните лозунги, с ко
нто ЮКП тръгна в борбата. Вър 
ху тези основи партията работеше 
още в началото на 
борбд -срещу окупатора н 
те сътрудници и даде основните

чки покрайнинскн 
въстанисто. 
кедония.

Съвещанието, 
на Посип Броз Тито. 
ло развитието на 
делни покрайнини н 
жни решения и 
веща името ре шило 
към
подделоюия като на места където 
въоръжената борба е взела широ 
ки раз-мери в състава на .партизап 
ските отряди да се създадат чети и 
батальони, след това органи 
снабдяването, санитарни 
и тн. С оглед на степена 
г.итнетао на въстанието и

ръководства нп 
с изключение на Ма-

въоръжената 
негови под ръководство 

анализира* 
яъстаиието в от 

взело ч ред ва 
заключения. Съ

да се мине 
създаване на здрави военни

черти на въоръженото въстание за 
коренно преобразование на югос 
ланското общество.

Провеждането
ска революция стана историческа 
немннуемост и основна предпоста

мери подходяща почва особено по ред в тила, да ръководят със сто ппогпм* развитис ”
време на оку па горските и куизли ланския живот и .просветна деп- ' ОтлР * народи.

Още в началото ма освободител нговск-н офанзиви и репресии сри нает. да се стараят за жертвите , "“чалото па оороата пар
ната война, окупаторът бил при- щу народа. от фашисткия терор и избягали- п^и и внимание пос-
нуден на бойното поле в Югосла- При такива обстоятелства ЮКП те. Чрез органите на народна власт пп,,1л .,а Р Д НСТО И орга1П,зи
вия да докарва нови подкрепле- трябваше да води борба за еди- ясно се изразяваше революционна . ъоръжсио въс1а,,ие и
ния от главните фронтове. След- нен освободителен фронт и брат- обществено-политическа ориента- п!,атя ‘ ооювансто. В усло-
саие такива големи размери и ус ство между югославските народи. цня иа въстанието „я-п 3 стРа,,ата и ,чуветвител-
пехи на въоръженото въстание. Ръководителите на въстанието Чрез народоосвободнтелннте от- гл надмощиост на окупатора, и
на 1(3 септември Хитлер издал царе се свързали с политическите и бори. пишеше ..Борба” от 18 ок пиеш • 11 П° °РЪЖ,,<!' партията
ждане въстанието веднага да бъ- други представители на тези бур- томари 1941 може да се обедини е партизанският начин на
де потушено. До края на 1941 го жоазни гарнитури. търсейки от пелия народ, всички обществени •,?,!? ,1° б,1л вяипетвепият
дина немското главно командване тях да се ангажират в борбата редове, всички честни хора да по осъществяване
предприели множество офанзишш срещу окупатора. Особено тряб- ложат усилия час по-скоро да за т, лГ-Ук, '1?ли
действия в Западна Сърбия и Шу ва да изтъкнем усилията на Цен върши народоосвободителиатя боп '-а мото развитие па пар
мадия, в Банат, Орем, Славония, тралния комитет на ЮКП и Глав ба. тизатесгеата волна даде възмож- - •
I орски Котар, Далмация и дрч- пия щаб на народноосвободител- ___ „ пост постепенно да се мобнлнзн- шаоово, а Главният щаб
ги места. В тези действия окупл ните партизански отряди в Юго на’цшяРОнапоп<>6няпгпкъп,1е пг. отбори рат вси'™н сили п страната наро дпоосвободителннте
торът е извърши много зверства. славия по отношение четниците "а !.,,!! ,?рл навсякъде прие ра- дът да се дигне на въстание
Опожарил цели селища, масово на Дража Мнхаиловнч. които все ?^Ята народиа^зсТи^шлля'1 мо ла та^ава въ°Ръжсма
унищожавал цивилното население, повече* се организирали срещу въ- * ™а" „ мо ла- ккоято да бъде в състояние да
не щадейки ни деца. жени н стаиието В тази борба срещу оку Р н™ 607,11 И прп твърдс тежки °б-старци. Десетки хиляди души би патора и дошашнитА предатели се Н3 Родоос^во(боди т елин те от стоятелства и
ли закарани по концлагер в стра сплй«Д«а ^ ^ Тх/

г, в концлагеРИте из Евро развивайки идеята за югославско "Г побс А ата на лУ» акякггий геккг гад* лгалгв даг-”
асн около ЮКП. Още от начало огромна роля изиграха бойни*ге

то въстанието показало, че Парти оргаии' на власт, които сс явява-
за Аа. се °' ха ”авРед из страната още от пъ-

Г80 нак КаЛ'ш*‘Р°' роите дни иа въоръженото въста-
“ в б°Рбата ср*: ние. По почин на партията, на

^ тпоЛпГ'!1Ге Домат- всичка) освободени територии запони слуги, ще трябва да води ре- чнаха да се създават народоосво
“А“''8 0,111Я бодител|ги отбори. Тяхната осно-

„ лЮ^СЛа^ката буржоазия. ва задача беще да мобилизират
япиУ.о Це Са„.?^?ГЛа^1н с Не^*!ата Широките народни маси на борба
и м юпжм^ита" Тш м СРЕЩу .окУпат°Ра « домашнитене на ненужни жертви Тази п«ро слуги, да се грижат аа' снабдява--
поганда за ..решителна борба" на „ето на войската ■ да въдворяват

на социалисти че

ло
служби 
на раз
на все

по-гол ям ата роля. която в ръко
воденето н планирането на бор
бата са .имали покрайиннекнте ръ 
ководства, било рошено 
и Херцеговина, Черна гора и Хър

на- в Боснана дълго- 
на освободнтелиа-

ватско да се организират главпп. на наро 
отряди в 10- 

въви да гослаиня да се преименува 
Върховен щаб. Отнбво 
чертано, че борбата в Югославия 
посредством

си-
6с под-

съот но щение на си 
лнте. По решение на Централния 
комитет на ЮКП, сс състояло иа
26 септември 1941 година в Стол и родна война за окончателно осво
ЦСКРЙКПРУГ Глашгнян^ща^ ^ц б°ЖДС,111е "а 

с представители иа

масовото въстание 
трябва да се превърне в общона-ната

състоеше същността пасе
НОПОЮ вен- СЛЕДВА —
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Димитровградска предизборна хроника Из организаците на СК
\

ЦИФРИТЕ НА ЕДИН АНАЛИЗПоложителна оценка за досегаш
ните подготовки

Един анализ, направен 
Комисията за развитие и ре
организация на СК в ОК на 
СКС в Сурдулица, 
цифри, които говорят за със 
тоянието на

16 не са си правили 
се обновят. От

от ТРУД да 
всички прие-, 

ти 59 /е са работещи в общсс 
твения сектор и само 3% а 
частния. Другите са вън от те 
зи дейности. Най-много 
приети служещи, след тях рц 
ботници, а само 
ученици и студенти. Това го
вори, че селските партийни 
организации не са направили 
усилия да приемат нови мла
ди хора от село в редовете 
на партията. По национален 
състав 81% са сърби и 19*/» 
са от българска 
което и

съдържа

— 258 КАНДИДАТИ ЗА ОТБОРНИЦИ. — УТВЪРЖДАВАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ СЛЕД 
ТРИ-ЧЕТИРИ ДНИ. НЯМА ПОЛИТИЧЕСКИ

партийната ор-
КРОЕЖИ, НИТО ЗА ОТБОРНИЦИ, НИТО ЗА ганизация в тази комуна. ОТ 

П РЕ Д СТАВИТЕ ЛИ.

са
криват на първо място дина 
мичен живот през миналата 
година както в отношение на 

За представители в Съюзната провеждането на реформата,
така и в борбата за идейно 
политическо издигане на чле 
новете на СК.

Особено значителни са ре
зултатите в приемането на но 
ви членове. За и месеца през 
1968 г са приети в. партията 
152 членове, от които 22 же-1 
ни. В сравнение с 1967 г. бро 
ят на приетите е 4 пъти по- 
голяма. Но не всички орга- 

от низации са приемали нови хо 
ра. Това са го направили са- 

с.| мо 26 организации на СК, а

четирима са
Докато

до читателите, ще бъде при
ключен още един етап от пре 
дизборната кампания — 
завършат и заседанията 
общинската и междуобщин- 
ските кандидационни 
ренции

. скид съюз. Три-четири

вестникът стигне те кандидационни КОнферен дати, от които една жена. 
ции.

Понеже ВСИЧКИ делегати СО скупщина са предложени: 
за явно гласуване ществено-политичсската 

кандидационната комисия 25 кандидати, 
предложи тридесет делегати, 26, за 

конфе които бяха 
Социалистиче- но.

за об-
ЩО изказаха камара

за стопанската —. 
социално-здравната

на
ни

за културно-просветната 
— 4 кандидати. Общо за 

След това бе дадена оценка представителски
жени 55 кандидати.

приети единодуш т° един, народност, 
съответствува на чи 

сленостга на населението.
Миналата година е имало и 

33 изключени от партийните 
редове, 8 души са се самоиз» 
ключили, а само един е на
казан.

на
четири 

са предло-ДНИ места

Трябва обаче да 
че само неколцина кандидати 
са предложени на повече 
пет събрания на ССРН 
фсъюзите,
предлагани на по едно 
две събрания.

се каже.

и про
а останалите м. В.

или

Денят на жената
Празник за помнене в 

Димитровградско

При всичко, както 
кна в разискванията 
бранието, кандидатирането не 
е имало никъде никакви 
знаци на политикантски 
ежи

се изтъ
на съ-

при 
Кро-

и хората са пристъпват
Нищо пресилено няма в 

надслова, защото отдавна, ка 
изключим народностния 

фестивал, не е имало по-шу
мен и по-весел празник, по
весел от посрещането на Но
вата година даже.

ца, Невля, Одоровци и дру
ги села.

ли към предлагането с пъл
но съзнание заг значениетр то *му.

От Димитровград рано сут
ринта група жени замина на 
посещение на граничарите 
при Верзар, а към десет ча
са почти във всички предпри 
ятия бяха организирани скро 
мни тържества за жените про 
изводственички.

В комбинат „Димитров
град” на приема присъству7 
ваха над 150 жени от произ
водство и гостенки. След поз

Междуобщинската конфе
ренция на ССРН и СКС, съсго 
яла се в Пирот още на 
март, даде първа

*
От едно събрание Информациите, които полу 

чихме от районите, ни каз
ват, че най-весело е било в 
село Смиловци. След посещс 
нието на граничарите на по
ста при Мъзгош, където сми 

те в Пирот от 4 март, Ди- ловчанки занесоха подаръци
купени със собствени пари, е

инициати
ва за окончателно определя
не, коя община какви

след това започват кандида- 
ционните събрания на изби
рателите, когато окончател
но ще се утвърдят кандида
турите за отборници и пред
ставители. А после остават из 
борите.

за подготовките на изборите,
— Бс казано, че са проведени 80 

предкандидацноннн събрания 
организациите на ССРН, 60 събра 
ния в профсъюзните организации 
и две в организацията на Съюза 
на бойците.

— На събранията са предложе ма двама представители в ре 
ни за 29 отборници в общинската публиканската
камара

пред-
о ставителски места трябва да 

има. Засега, според разговори

митровградска община ще и-

БЕЗ ПОЛИТИКАНТСКИ 
КРОЕЖИ скупщина и е- 

дин в Съюзната. В републи-125 кандидати, от които
4 жени и то в града.

канската ще има представи
тел в републиканската кама- 

14 ра и организационно - поли
тическата, а в Съюзната — в 
стопанската камара. Другите

В миналия петък, на 7 
в Димитровград се проведе 
заседанието на общинската 
кандидационна конференция 
на ССРН. Сто и един делега
ти, които бяха избрани от 
предкандидационните събра
ния на Социалистическия съ
юз и на профсъюзите се съ
браха да дадат оценка за до* 
сегашната работа по подгото
вката на изборите и да излъ 
чат между себе си 
делегати за междуобщински-

— За 29 отборници в камарата 
на трудовите общности са предло 
жени 133 кандидати, от които

<4. ,
;■

1":
жени, предимно в трудовите коле
ктиви.

— За представители в република
нскатд скупщина па срс са пред още шестима представители
ложени за кандидати: в републи- 

— 30; в орг. по- 
26; в социалнс|- 

2; в стопанската —

ще дадат общините Пирот, 
Бела Паланка и Бабушница. 

На 13 т.м. в Бабушница ще 
7. се състои заседание на меж- 

конференция 
на Бабушница и Димитров-

канската камара 
литическата — 
здравната 
29; в културно-просветната

тридесет Значи за пет представителски ме дуобщинската 
ста са предложени общо 94 канди

град за кандидатиране на пре; 
дставител за републиканската 
камара на републиканската 
скупщина. На 15 март се ор, 
ганизира междуобщинска кан 
дидациониа конференция в 
Пирот.

Димитровград Приемът при председателя на ОС. Снимка Ст. Алексич
било устроено истинско нара 
дно веселие в селото. За по
добни тържествени чествува 
ния ни съобщиха от Камени

дравителното слово на секре
таря
др. Заре Димов и доклада на 
др. Анка Станчева, 
в комбината на всяка 
бе връчен подарък — бомба 
ниера и кърпичка. После за
почна тържественият концерт 
за жените с изпълнения на 
фабрички оркестър, след ко 
йто бе организирана закуска.

Заседание на ОК на СКС на профорганизациятц

м. н. н. химичка 
женаСлед заседанието на Коми заседанието прие становище-! 

сията за статутарни въпроси то, че не може да има въздъ 
при ОК на СКС; проведено ржане на членовете на фору- Г^урттупИТТа 
на 4 март вечерта, на 5 март ма, но само да се гласува ■} ^ .
се състоя заседание на Общи „за” или „против”. Даже то- 
нския комитет на СКС, на ко ва да важи и когато някой, 

разисква по документи от членовете е имал свое мне)
ние, но не е било прието по- Масови предкандидационни събранияето се

те на Деветия конгрес на
СЮК. Всъщност разисквания- не от определен кръг хора 
та се насочиха към проекта във форума.
за Устава на СЮК, който ще Доста време бе посветено и митст на СКС 
бъде приет на Деветия кон- на въпроса за личното съгла- проведе разширено заседание 
грес и към задачите на СЮК сие на члена на СК да бъде като направи оценка за досс 
в по-нататъшното изгражда- избран в някой ръководен гашиата предизборна дейност 
не на самоуправителните об- орган на партията, но оста-; и определи предстоящите за 
ществено-икономически отно на да се приеме разпоредба- дачи на комунистите в изоо- 
шения. ‘ ■ та в Устава. рите за представителни орга-

Делегатът за конгреса Вен- ни.

*
В 10 часа започна приемът 

при председателя на общин
ската скупщина. Двадесет жо 
ни, от които половината ня
когашни активистки в АФЖ 
и борци за обновата и изгря 
ждането на страната се задър 
жаха в разговор с председа
теля на ОС Димитър Манов 
почти два часа. Разговори се 
водиха за благоустрояването 
и културно-битовите условия, 
които трябва да се осигурят, 
за да се улеснят произвол- 
ственичките — майки и деца 
та им.

Тези дни Общинският ко- 
в Сурдулица

ната, както и за предлагане 
то па кандидати.

Забелязани са обаче и яв
ления па някои събрания, 
които са в разрез с приетата 
политика. Така например ня 
къде са предлагани кандида
ти без да се имат предвид 
критериите, така че е имало 
и несериозни предложения, а 
комунистите се държали па
сивно. Също така, в предла
гането не се спазвала струк
турата на кандидатите и мал 
ко са предложени младежи и 
жени.

По-раншните констатации, 
че членовете на СК в Дими
тровградско са проявили гол
яма заинтересованост за про- 
ектодокументите за Деветия 
конгрес, бяха потвърдени и 
на това заседание. Разисква» 

всеобхват-

В уводното изложение на 
секретаря на общинския ко
митет Душан Стойкович и в
разискванията се

досегашната предизборна 
дейност е вървяла успешно, 
въпреки, че общинската ску 
пхцина със закъснение излез 
ла пред събранията с отче» 
за състоянието в стопанство
то и обществените служби. 
Констатира се, че събрания
та са били масово посетени и 
са проявили голям интерес 
към всички проблеми в кому

съоб-ко Димитров на края 
щи, че ще застъпва станови
щата на ОК на СКС по всич- подчерта.

билики въпроси, които са 
предмет на разискване, а с<$ 
отнасят до сферата на орга>

че

От 16 часа в залата на кул 
турния дом започна тържес! 

Общинският комитет реши веното събрание с доклад н
литературно - музикална про 
грама, а вечерта от 20 часа 

организирана другарска 
среща в ресторантите на „Ба

към

нията бяха почти
много от1 -разпоредбите низираността на СК и права

та и длъжностите на членове 
те или пък до сферата на втЛ 

от просите за самоуправително- 
стта и обществсно-икоиомиче 
ския живот и по-нататъшно-

ни и
на бъдещия Устав на партиц 
та бяха обстойно анализира
ни. По някои разпоредби 
Устава бяха направени и пре

да предприеме дисциплинар
ни мерки срещу ония члено бе 
ве на СК, които не спазват 
становищата или бездейству- лкан”, която приключи

дложения за изменение.
Така например по въпроса 

за гласуването във форумите

4 часа сутринта.ват.то му развитие.
м. н. н.м. в.м. н. н.
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След годишните баланси

»БЕСНА К0БИЛА« НАЙ-УСПЕШНА СКЪПА ПЕДЯ ЗЕМЯсяният. Освен това пъп фондове 
те — пито динар. Миналата годи 
на обаче положението се е проми 
кило. Заплатена е не само редов

но и попишена амортизация, 
която от миналата година запои-

На полугодието миналата пение с 1967 година. Но да 
година, когато транспортното кажем, че тази цифра е от- 
нредприятие ..Бссна кобила” носително но-голяма, защото 
п Босилеград имаше дефицит повишението се дължи на по 
от 200.000 нови динара, топа вишените цени на материали 
беше знак за тревога. Миози те, които ползва предприяти-

съмпяваха, чс загубено сто, а особено на поскъпва-' на ля прилага предприятието, по
рали лишите условия при конто 
работи. Тя възлиза па В на сто 
от сиадбителната стойност на съоб

Двама днмитроаградчани, не кореняци, а пришелци, ня- 
живота си да забравят как са уча-ма сигурно до края на ствували на един конкурс за строително място • Димитров

град Сигурно на някой свой познат или близък понякога ще 
' .. „Да не се излъжеш да участвуваш на таен кои-

строитслни места. Дяволска работа с то”.

на,

. пошушнат: 
курс за

на се
то ще се навакса. Обаче слут нсто на ремонта и сервизите, 
чи се тъкмо обратното. Вло
жените усилия и труд — да- стуват възможности за пес

тене. Напротив, те са налице 
В края на годината трап- иа повече места. Но за това 

спортното предприятие ис са с необходимо по-голямо съд 
мо, чс с покрило дефицита, 
но е осъществило и зиачитед 
на печалба, която е от голя 
мо значение за по-успешна 
дейност. С няколко цифри 
ще предадем постигнатите
резултати на предприятието в ПОВИШАВАТ СЕ АМОРТИ- 
1968 година.

Осъществената изплатена ре 
алмзация възлиза па 4, 25 ми-

Но тъй като те вече са си турили таралеж ■ гащите, 
нека да разкажем това за поука на другите.

И за нещо друго — да може там вещо да се промеии, 
не се излагат кората на големи разноски, които с3 
големи, че с по-добре да си купят место с къща. 

Строителното място на ул. „Христо Ботев” в Димитров
град „струва” след конкурса 7.070 динара квадратен метър. 
Това значи 7 милиона и 70 хиляди стари динара декар, или 
70 милиона и 700' хиляди ст. динара хектар. Такава сума едва 
ли се плаща някъде в такъв град. Но така излязло.

Защо?
Обявен бил конкурс за даване иа три строителни места 

в града.' Конкурсът бил таен — предлагането иа цената тря
бвало да става в затворен плик и със шифъра. Горният плац 
бил най-привлекателеи и мнозина решили да конкурират. На 
чалната цена била само 700 ст. динара за квадратен метър.

Л после били отворени пликовете и в плика на Томис- 
лав Гаков имало предложение — за 7.000 ст. динара_ за квад
рат
плик имало запис 
постигнатата цена. На Иван Деичев и Гъргов комисията им 
дала строителното мяс7о. Те дали най-мпого.

И сега за 300 или 400 кв. метра земя в града трябва да 
дадат около три милиона динара.

Казаха, че събирали пари. Значи ще карат докрай.
Бдва ли си струва да плачем над съдбата им, защото е 

имало възможност да се откажат от мястото. Но въпросът ие 
се отнася само за Гаков, който изведнаж е предложил десе-

Това ме значи, чс не съща
щмтелшггс средства, По такъв па 
чин миналата година предприятие 
то е заделило за- амортизация 
800.000 попи динара.

доха резултати. за да 
толкова

нанис и дисциплина ма рабо 
тницитс, които често пъти 
към доверените им срсдстпа ката е тази, чс предприятис- 

голяма исбрсж- то чистата печалба не заделя 
и деловия фонд, но за амор
тизационни отчисления и то 
според изминатите километ
ри на транспортните средства. 
Топа нещо дава по-голяма въз 

П 1967 годния предприятието е МОЖНОСТ предприятието навре 
заделило средства само за редов- мс да прибавя ПОВИ срСДСТПЛ, 
шгге амортизационни отчисления, както и успешно да изплаща 
които предвиждат и законопреднн кредити И ануиТСТИ.

В цялата тази работа иови-

се отнасят с 
ност.

ЗАЦИОННИТЕ СРЕДСТВА
В другият.с. десет пъти повече от началната цена.

даваме 10 динара плюс от иай-високолиона пови динара, което с е 
16 па сто повече в сравнение 
с опази от 1967 година. Съв
купният осъществен доход на 
предприятието изнася 4,28, а 
чистият доход един милион 
нови динара. В 1968 година 
предприятието е направило 
разходи от 1,3 милиона нови 
динара. Осъществената пе
чалба изнася 360.000 нови ди 
нара и е по-голяма с 80 па 
сто от онази в 1967 година.

Както се вижда, общите ре 
зултати са значително по-дц 
бри от тези в 1967 година. Тц 
ва се дължи на повече момен 
ти, а преди всичко на повише 
ния обем па услугите, посред 
ством увеличаване на съоб
щителните средства в пътни
ческия и товарен цех, откри 
ването на нови линии, увелн 
чаване броя на пътниците н 
др. Освен това и ремонтната 
работилница бележи ръст 
своята дейност. Имепно, тц 
е осъществила във вид не ус 
слуги - реализация \ от 75.000 
н. динара.

Миналата година предпри
ятието е имало разходи от 1,3 
милиона нови динара, коетО 
е с 9 на сто повече в срав-

ДРЕБНИ И ГОЛЕМИ 

ХОРСКИ ГРИЖИ
торно по-голяма от началната цена или за тия двама, които 
са се излъгали и предложили плюс 10 динара, без да за^ят 
цифрите в другия плик.

Въпросът е за всички ония, които нямат къщи, 
свои строителни места в града, а имат намерение да „им за
пуши комин", но по-евтино ако може .

Общината едва ли си с помислила, чс чак такава цена 
може да се предложи в затворените пликове. Но щом и това 
става моментът на човешкото, логическото и реалното не бива 
да бъде пренебрегнат даже и от такъв вид конкурс. Иначе 
конкурсът ще е значително асоциален я спекулативен, а хора 
та, които, нямат много пари, винаги ще остават без строител 
но място.

нито

— Лко тези проблеми бяха ро
шени, младите нямаше да напус
кат селото ... И тук е заискрила 
идеята да се основат фондове за 
развитие ма пасивните краища. Л 
Висок е такъв, наистина неразвит. 
Общината всс още е икономичес
ки слаба, за да може да предприе 
ме по-ссриозни мерки . . .

— Какво работят нашите отбор- 
ницн, не знаем. Не дават отчет... 
В града се строи, а на село? Как 
во да правим със селото? . . .
— падат въпроси в кафенето.

— Недейте така, казва Гсрчо. 
Строи се н тук. Само, нашата об 
шина няма възможност да помог 
не много. Затова трябва да сс 
свържем и с общи усилия да ре
шаваме съществуващите проблеми.

— Герпо, да сс свържем, или 
да сс развържем

Във Висок, в Каменица, като 
средище, в съзнанието на хората 
пръскат искри от визията на то
зи крой, какъвто само прнродат»1 
може да украси. Искрят чрез во 
нпта на алкохола и повссмата тю 
тюнсв дим, който лениво сс вие 
към тавана на запедснисто, къдс- 
то хората се събират да си поиг- 
рят ма карти, да пият по ракия, 
да си поговорят и трезви и пия
ни; да сс посърдят за едно за 
АРУго, да кажат по някоя голяг 
ма дума или псувня за сметка па 
други, общината и „Услуга". Ис
кат хората да им бъде добре. Ис 
кат електрически ток, добри пъ- 
тнща, здравна станция, добре сма 
бден магазин, в който винаги ще 
могат да си купят сол, брашно, 
захар и други необходими стоки, 
а ие текстил от който се правят 
мини-жуповс, който кой знае от
кога сс намира по рафтовете на 
магазина. Искат агнетата да про
дават на добра цена, да имат до 
статъчно вода за стадата си. То
ва е източника на дребните им и 
големи грижи и несгоди . . .

Наистина, никога не може да бъ 
де идеално. Но хаменичани си и- 
мат големи грижи. Още през 1958 
година имало предложение да се 
основе фонд по електрификация, в 
който да сс внасят 20/0 от доходи 
те. Ис сс намерил кой да съби- 

н идеята се про

м. н. н.Това пък ие е в ред.

Отговор на статията 

»Преко пита погача«сс чу едии
глас из полумрака. 

— Да се свържем каза Гер- 
чо. Другояче нищо няма да пости
гисм.

За изкупуването се говори ос
тро. Разправяха сс агрономът и 
служещите в кооперацията със се 
лянитс. Лесно им е. Вижда сс кой е 
на работа, а коД индивидуален 
производител. Селяните 
ват кооперацията, нейните служе
щи я защищават по всички въп
роси.

Във вашия вестник бр. 383 от 28 февруари* 1969 година в ру
бриката „Обществена хроника" бе публикувана статията под загла
вие „Преко пита погача" от Стефан Николов. За по-правилно осве
домяване на обществеността моля да бъде публикувано следното:

Общинската скупщина бе обявила конкурс за едно вакантно 
— референт за социална политика, инвалидни и борчески въ

проси и попечителство. Вярно е, че между други десетина 
курирах за това място. Вярно е и това, че обжалвах 
ред което бе приет кандидат, който най-малко 
вията на конкурса. Не зная защо е премълчан факта, 
решението обжалваха и Кмрко Илиев, Даринка Манов

мястокритику-Забедежено по събрания
н аз кон- 

решението спо-
изпълняваше усло- 

че освен мене— В Славния агнетата изкупу
ват по 7,5 динара, . а нашата коо
перация ги плаща по 7. Защо?

Агрономът сс оптива да изведе 
сметката и да ги убеди, че коопе 
рацията не може да ги плаща по- 
скъпо. „Защо в Славния работят 
така, нс зная. Просто се чудя к^к 
им излиза сметката. Обещали, чс 
ще ги изкупуват по 8, а ги из
купуват по 7,5 динара . . "

ра средствата 
валила.

От година на година 
говори за електрификацията. От 
тези разговори — 
текъл . . .

Камсничанн нс са доволни от 
съобщенията с Димитровград. Пъ 
тят е построен, но през цялата зи 
ма нямат рейс.

— Беше ни обещано, чс през 
зимата щс идва комби. А „Услу
га" нс го пуска . . . Строихме път. 
а какво излезе? Нямаме бър
за помощ за болни ... А ако бя
хме строили пътя през Вълковия, 
сигурно не бихме имали пробле- малко за нас . . .

и др.
На автора би трябвало да бъде известно, че Владимир Нико

лов в момента, когато е приет на работа не е бил незает. Той е бил 
зает в строителното предприятие „Хидроградня" в Чачак от 20 ное
мври .1968 година,^ не е прекъсвал с работа, а в предприятието в ма- 
тична

всс сс

ток още нс е по„Кооперативният мага
зин в село Куса врана нс 
е кооперативен, но е ста
нал едва ли нс частен. Це 
ннте не са еднакви за вси 
чки,
зина, захара лижат. Браку 
вани стоки 
продават — 
лесно води до криминална 
престъпност", 
от Куса врана в разисква-

книга се води под Но 538. По кои причини е напуснал пред
приятието е отделен въпрос. Това само той знае. Факт е обаче, че 
неговото положение не може да се гледа от аспекта на незает. Този 
факт с бил известен и на отговорните лица в Общинската скупщина. 
Изтъквам, че въпреки разпоредбите на правилниците за заемане йа 
работа в органите на управата

кучета спят в мага-
с конкурси, правени са опити Вла

димир Николов да бъде приет без конкурс на поста референт за 
имуществено-правни отношения.

защо
ваш, чс от срам сте ги дали. Нс 
е така бе. Пет динара живо тег
ло .. . На 300 кг 
га 150 динара повече. А това нс

Ама криво ми е(обланди) каз-се
и всичко това

Миел*, че авторът на статията няма право да ми порицава оне
зи права, които Конституцията ни

(Отборннкът сто ти ведна
гарантира. Също така не е вяр

но, че аз нс за пръв път се опитвам да осуетя приемането на друг 
кандидат. Напротив, това е пръв случай да обжалвам изхода на 
един конкурс, защото решението по този конкурс наистина е проти
воположно на всички предписания и правила.

Авторът говори за етични правила. Сигурно е че 
на Общинската скупщина във връзка

ие за криминала на сесия 
иа ОС в Димитровград).

„Против магазинера сс 
води следствие за дефицит. 
Но селяните дават показа
ния, чс това не с дефицит, 
а вересия, която им с да- 

' вал. Целият дефицит сега е 
спаднал на 60.000 стари ди 
нара. А дали с истина, че 
това всичко с било вере
сия? Но как да го прсслсд 
ваш за криминално престъ 
плснис, когато тридесет сс 
лянис идват да го защи
щават с горните 
ния?"

(Иваи Тошев, съдия сле
довател в Димитровград).

„В земеделската коопера 
ция в един цех един работ 
пик си повредил ръка, за 
да нс дои овцете след про 
даването на агнетата, а ра
ботници отказали

ми . . .
Желанията са добри, но сс за

бравя колко средства са нсобходи 
ми за да сс построи един такъв 
път.

Някой от служещите негоду
ва.

— Вие, които работите в к(?опс- 
рацията, няма защо да пегодува 
те. Вие продавате агнетата, а не 
ние,

в постъпката
с приемането на юрист — кон-

каза един селянин.
Искат да изкарат някоя па

ра повече за себе -си, — добавя, 
друг.

Смях и шум.
—- Защо в Славния доплащали 

за вълната по три динара, а пие нс 
правите така?

султант или на началник на секретариата 
същите правила не са приложени, защото и двамата приети са пре
милали от земеделската кооперация за да преминат по-късно 
гласис на ОС в други организации. Факта че 
моята жалба за прсюдициранс 
пенния орган Служейки се

по стопанство и финанси

ПРЕДИЗБОРНА 

ДЕЙНОСТ В 

КАМЕНИЦА

със съ-
за пример сте взели 

на решението от страна на второсте- 
с неистини авторът неоправдателно за

пита един рус
щищава грубото нарушаване на законността 
конто са най-призваня да я спазват.

показа- от страна на онези,мъж в син каскет . .
— Споразумение няма. Обяснени 

ята не помагаха.
Защо е така? Има проблеми в 

отношенията. Дали обединяването 
е вината? Отговорите засичат в 
сферата на общсствсно-поЛитичес- 
ките отношения в тези села.

Дотогава ще се говори и ще се 
мисли така, ще се прекаляв3, 
се търсят решения в уравнилов- 
ката, в социалното равенство.

Много големи и дребни въпро-

;
Иван Зарков, ул. Маршал Тнто, Но 1 — ДимитровградНа предизборното събра

ние в Каменица бяха разгле 
дани критериите за нови от- 
борници и народни представи 
тели. Бяха предложени канди 
дати. Между предложените 
се споменават имената на А- 
лександър Делчев, Генади 
Ставров за общинската кама 
ра. За народен представи
тел в обществено-политичес
ката камара бе предложец
Методи Георгиев, директор дима намесата па общинската ску 
на гимназията в Димитров
град, а за Съюзната скупщи* 
на Димитър Славов. За наро
ден представител на Републц 
канската скупщина бе предло 
жен Светислав Панов.

. с

Димитровградда разто 
варят един камион, защото 
им било изтекло работното 
време, и ръководителят сс 
принудил да платк работ
ници от улицата. От 22 
трактора само няколко са 
в изправно състояние. Но 
са изправни за правене на 
загуби, които надминават 
цялата стойност 
рите. Излиза така:

ще

ОЩЕ ЕДНА СТЪПКА ЗА 

ДОВЕЖДАНЕ НА ВОДАТА
СН.

Дребните лесно могат 
решат. Но защо п 
бъде по-ефтино отколкото в Камс 
ница? Може би тук нс е необхо-

да сс раз 
Славния да

на тракто 
маши

ните поскъпват полевъдно- 
то производство с поправ
ките. Значи поскъпват сено 
то. А сеното сс сваля вър
ху овцете и тс излизат нс 
рентабилни . . ." (От засе
данието на Кооперативния 
съвет в Димитровград ми
налата неделя).

В скоро време ще се взе} се казва, че този акт е приет 
мат мерки за експроприация в полза на предприятие „Ус-‘ 
на 24 парцели около извора луга” ,което ще ■ бъде носител 
в ■ местността „Ивкови водени 
ци”, от ксУйто трябва да се

пщина.
Хора сме. Трябва 

всичко възможно 
ни да посолят ястието си с по-еф 
тина сол. Това поне е лесно.

А трудните въпроси?
Тях да ги решаваме 

но . . .

да направим 
щото каменнча-

на строенето.
Парцелите ще се отчуждят 

доведе вода за градския водо за създаване на защитен по
яс около извора, както е пре 

В решението на общинска двидено в закона, 
та скупщина в Димитровград

еъвмест- провод.

Б. Марков М. Бакич М.Н А
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схстсн хзн оинви 
кнх зхеась

кмозьЯ 013 V н зз<пноя ихзазВ
НхлШЕН ЕН Х-ЗОННОИНОИГОЯЗс! И МЧ-еШГЕНОИЙЕНЙЗХНИ Кимон

на СЮК. Във всичките периоди на борба; Партията изграждаше 
своята организация, изхождайки от обществените усДовия и същд 
отвените интереси на работническата класа и всички наши наро
ди, което ’й осигуряваше водеща' идейно-политическа роля.

За действуването на комунистите във всеки период постоя 
нно беше актуално онова, което беше изтъкнато в „Комунистичес- 
ския манифест", т.е., да се отличават с^разбиране на условията, 
теченията на развитие и задачите на революционното движение, 
с дейността си на'практика да бъдат първи, с личния си пример 
и високото морално-политическо съзнание и с това да допринасят 
към промените на обществените отношения. Тъкмо благорадение 
на всичко това, нашата Партия с успех и творчески свързваше 
теорията и практиката и намираше свои пътища във всички пе
риоди на революцията. Такъв -антидогматичен подход намираше 
израз винаги когато търсехме решения в борбата за по-нататъ
шно развитие на обществените отношения; а особено когато ре- 
шихме да ги продълбочаваме върху основите на непосредствената 
социалистическа демокрация и самоуправление.

Когато добре се следи целият път на развитие на ЮКП, 
тогава се вижда защо Партията надживя всички бури и успя да 
изпълни своя революционен дълг, да създаде мощно ревОлюцио- 

движение и стане решаващ фактор в разрешаването на ис
торическите дилеми във вътрешното И международно развитие. 
Тя можеше това, защото постоянно беше, още от създаването 
си, в борба на два фронта: от една страна срещу класовия не
приятел и експлоататор на трудовия народ в Югославия, а от 
друга страна, своите редове каляваше в непрекъсната борба сре
щу разни опортюнисти, ссктанти, фракционери, колебливци, а за 
революционна сила и непоколебимост на комунистите.

В борбата срещу класовия враг и господствуващия ненаро- 
ден режим, Партията, за което вече говорих пред заседанието на 
отбора за чествуване на петдесетгодишнината, от самото начало 
беше подложейа на всевъзможни преследвания. Понеже още въз 

на каузите на Видовденската конституция мина в нелегал 
ност, ЮКП в трудните условия търсенхе форми за свързване е 
широките трудови маси, използвайки главно революционните, т.е., 
независимите профсъюзи.

Също така, веднага след конгреса на обединението, тряб
ваше да води борба в своите редове срещу разни антисоциалис- 
тйчески и лъжсмарксиски концепции и течения. Защото докато 

минисУериалисти, заговаряха сътрудничество с

шителен курс в борбата за единство и ориентацИя към разреша
ване на действителните проблеми на своята класа и народа.

Революционната си сила Партията доказа по време на во
енно-фашистката диктатура 1929 година, когато бяха избити де
сетки членове на Партията и младежи-комунисти, а на хиляди 
хвърлени на дългогодишен каторг. За предстоящия период от 
въвеждането на монархофашистката диктатура до 1935 година от 
особено значение беше това, че Партията отново започна да из
лиза от дълбоката нелегалност и все повече да се свърза с масите.

Своята революционна последователност и сила Партията 
особено доказа през 1937 година когато със своята решителност чи
стеше и очисти редовете си от различни фракционни и чужди на 
Партията елементи. Като отхвърли целия този баласт. Партията 
бързо и силно укрепваше своите редове до 1941 година. Зату<л тя 
и готова посрещна инвазита на фашистките хорди срещу Юго-1 
славия и като авангард на работническата класа в Югославия, 
знаеше да организира и поведе народите на борба срещу окупа
тора.

В огъня на Народоосвободитслната борба, с която успешно 
ръководеше Партията каляваше не само своите редици, които 
значително нарастнаха, но и стотици хиляди нови бс'лци, които 
след завръщането на войната станаха решителни борци за социа-нно
лизъм.

Опирайки се на първо място върху бойците от Народоос- 
вободителиата война и народа като цяло. Партията отстояваше 
и на такава буря, каквато беше 1948 година, а по-късно и другите.

Тогава бяхме сами, изолирани от Изтока и Запада, и от ма 
ждународното работническо движение. Понякога сами се питаме 
как сме могли всичко това да издържим, но издържахме поне
же имахме желязна воля и решителност. Имахме със себе си 
народа, който, както и ние комунистите знаеше, че имаме право.

След победата на социалистическата революция и извлича
нето на страната от изостаналостта беше условие отбраната на 
независимостта, нейното самостоятелно социалистическо развитие 
и включване в съвременните движения в света.

Най-мощен фактор на нашето обществено развитие беше 
Комунистическата партия на Югославия. Нейната сила лежи в 
готовността на нейните членове със своята пожервователност да 
има водеща роля в изграждането на новото общество, което не 
беше гола фраза пито демагогски политически лозунг. ЮКП в 
течение на нелегалните борби в освободителната война и револю
цията израстна- в силна кадрова партия. Това беше организация 
с извънредно здрава дисциплина, основана върху съзнанието за 

съществена роля и с огромно доверие сред народа. Пар
тията нямаше голям брой членове. Във войната влезе с 12 ооо 
челновс, а в края на войната наброяваше 141066 членове.

Обаче тя и покрай това успя да насочи целия обществет

основа

тъй наречените
буржоазията; реформиетите доказваха, че в Югославия няма ус
ловия за социалистическа революция, порицаваха съществувава- 
нето и значението на националния въпрос, имаха отрицателно 
становище към революционната роля на селячеството, разпрост
раняваха теорията за таканаречената чиста класова борба и по
добно. Наистина/на тия течения и теории, решителен удар беше 
нанессй още на Вуковарския конгрес.

Обаче в периода след Обзнаната и Законц за защита на 
държавата когато последваха бруталните нападения на режима 
срещу младото комунистическо движение, появиха се и много 
идейни и други спорове в Партията, които след това се превър! 
наха в безпринципни стълкновения и доведоха до вътрешни пар
тийни сътресение и фракционни борби, В Партията обаче през 
това тежко време се намериха сили ,които успяха да отстранят 
от ръководствата, и „лявата" и дясната фракция и да поемат ре-

своята

живот на страната.
ЮКП здраво и последователно провеждаше курса на ек 

капиталистическата класа, национализиране наспропиация на
средствата за производство и създаване на обществена собственост. 

1 па социалистичее-Това беше необходимо условие за разшие 
китс обществени отношения. И !ОКП тоя курс проведе с успех 
иа дело.

Непосредствено .след освобождението, стопанската система 
на страната се изграждаше пърху основи на цеитрализа 1 я

/.
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всички материални средства и производствени сили на страната, 
централизирано планиране на инвестициите, производството, раз 
пределението и международната размяна. В областта на външната 
политика ЮКГ1 се застъпваше за тясно сътрудничество и прия
телство и съюзничество със СССР и. страните на народната демокра 
ция, вярва'лки във възможността на равноправни, па и братски 
отношения между народите от социалистическите страни, понеже 
в тези страни бяха на власт работническата класа и комунисти
ческите партии. Освен това ЮКП още през войната се застъпва
ше за равноправно сътрудничество с всички съюзници от анти
фашистката коалиция. След освобождението правеше всичко ко
ето е било по силите й за развитие на всестранно сътрудничество 
с другите страни, за нормални отношения с всички страни, без 
оглед на разликите в общественото устройство. Нова Югославия, 
като една от основателските на Обединените нации, още в само
то начало ,оказа силна подкрепа на световната организация и се 
застъпваше за прилагане на демократични методи в нейната дей
ност.

съществено новите отношения, които настъпиха с развитие на 
самоуправлението, което дава ново обществено-политическо съдър 
жание на нашата федерация. Републиките, развивайки се като 
самоуправителни единици, със своите исторически и национални 
особености, укрепването на своята пълна самостоятелност, същевре
менно установяват истинското единство на нашето социалистиче
ско самоуправително общество и осъществяват своето всестранно 
равноправие. С това, както и с развитието на самоуправлението 
на всички равнища — от:трудовите организации, посредстзом по 
тесните и по-широки териториални общности до федерацията — 
се обогатява творческата сила на нашето общество изцяло е ос 
ъществяват условия за разцвет и всестранен напредък на всеки 
народ и народност поотделно.

3. От съществено значение за формиране на правилната 
политика и успешна дейност на ЮКП беше решението нейното 
ръководство от чужбина да се пренесе в страната, така че Парти
ята във всяко отношение, дори и финансово, да се обособи. Това 
даде на Партията възможност да стане самостоятелна сила на 
югославското работническо движение, правилно да преценява дей 
ствителното положение в страната и да изработи такава акционн") 
програма и прилага такива видове на действие, които ЮКП що 
свържат с най-широките работнически маси и с всички прогре
сивни сили. Партията с ръководство в страната, което добре поз
наваше условията беше в състояние да се противопостави на вси 
чки догматични усилия в Коминтерна, които, подценявайки, рз- 
ботническото движение в Югославия, предлагаха, позовавайки се 

по-раншните фракционни борби, предлагаха разпускане на Кб 
мунистическата партия на Югославия. Оказа- се обаче, че .тъкво 
Комунистическата партия на Югослави, която мнозина в Комин
терна 1938 .година бяха вече отчислили, беше в състояние 1941. 
година да поведе югославските народи на освободителна война и 
революция. Тъкмо нашата Партия, в която ръководството на Ко 
минтерна нямаше никакво доверие беше тая, която в съдбовните
ите нзпп1мРмТпг,^ВеТ°ВНа война честно изпълни дълга си пред 
т пРеД цялото международно работническо движение,
клмтг, С™,е Т0ва в най_тРУДни условия, срещайки трудности, 

д с ха и от страна на ония, които трябваше най-много дз

Концепциите на ЮКП за изграждането и развитието на 
Югославия като социалистическа страна бяха в началото под 
влиянието на съветската теория и опит, което, в тогавашните ус
ловия беше и разбираемо. Това не ни беше натрапено отвън, по
неже ние се определяхме свободно. Би било исторически неверно 
око не изтъкнем, че тогава за югославските комунисти общество
то устройство в СССР беше синоним на социализъм, и че свобод- 

■ ното си определяне на наш път на развитие тогава се ползвахме 
с опита на Съветския съюз, което е съвсем разбираемо понеже 
тогава това бяха единствени опита в изграждането на социалисти 
чсска система.

Ограничаването и постепенното ликвидиране на частната 
собственост и държавната собственост над средствата за произ
водство, па и държавното централистично административно пла
ниране на производството и разпределението представляваха то
гава изходна основа на ЮКП в изграждането на обществената 
система в Югославия.

Непосредствено след войната нова Югославия бе подложе
на на твърде силен военно-политически и стопански натиск от 
страна на западноевропските страни и САЩ, а в големите плано
ве на индустриализация и стопанско изграждане се опирахме из
ключително върху Съветския съз и източноевропейските страни, 
които тръгнаха по пътя на социалистическо развитие.

Трябваше да се възобнови разрушената страна, да се води 
грижа за милиони жертви ог войната, да се спре надвисващата 
глад, да се попречи на спекултата и черната борса, да се започне 
с усилена индустриализация, която изискваше голямо себеотрица 
ние от народа. Това беше действително велик подвиг, който не 
можеше да се осъществи без участието на целия народ и без 
ефикасно централизирана революционна система на власт, който 
да координира акциите на милионните трудови хора. Всячески,- 
движещата сила във всичко това представляваше вярата в по- 
добре бъдеще.

Резултатите които постигнахме от 1945 — 1949 година, осо
бено когато се имат на ум трудните и сложни условия, бяха" наи
стина големи, С пълно право може да кажем, че е извършена об 
нова на нашата страна в рекорден срок. Вече през 1948 година.
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лизаха от анализа на действителността И специфичното положе 
ние в Югославия, но от различни оценки обемът на промишленото производство достигна 140 процента в 

сравнение с 1939 година.
Системата на държавно ръководене в стопанство и обще

ствените дейности изигра, в тогавашните условия, важна роля в 
общите усилия за отстраняването на тежките последствия от вой
ната и в борбата за обновяване и изграждане на страната.

Нестихващият стремеж и на трудовите

във върховете на Ко- 
минтерна за състоянието в нашата страна и в света изобщо ко
ито, при това, и често се променяха.

Когато, след световната икономическа криза през 1929 го
дина, която нанесе щети и на Югославия и всички нейни каро,
ди, на международния хоризонт се появи опасността от фашиз
ма, стана все по-очебиещо, че бъдещето на Югославия 
твуването на нейните народи могат да обезпечат 
на борба като се признае националната 
нравие на всеки народ.

Изхождайки тъкмо от тази оценка, нашата Партия на прак 
тика започна да провежда политика на събиране на прогресивни
те сили, изтъквайки особено националните интереси и равно
правие на народите. От тази политика произлезе и 1934 година 
решението за основаване на Комунистическата партия в Хърват
ско и Словения, а в преспективи и Комунистическата партия в 
Македония, което и няколко години след това беше реализирано.

Тогава бе основана идеята за създаване на национални пар 
тии и в останалите страни в Югославия, за което по това време, 
бяха назрели условия. Това бе реализирано през народоосвободи- 
телната война, т. е., веднага след победата на социалистическата 
революция. Не случайно че в Заключенията на Петата национална 
конференция през 1940 година бе придадено голямо значение 
на политиката на Партията по националния въпрос.

Правилната политика на ЮКГ1 по националния въпрос бе
ше от огромно значение за съпротивата на нашите,народи срещу фц 
шистката агресия и създаде възможност за организиране на ши
рок всенароден фронт под водачество на Комунистическата пар
тия, при всички народи и народности в Югославия. Тя даде въз
можност за организиране на въоръжена борба срещу фашистки
те окупатори и нейното прерастване в социалистическа револю
ция. Тази политика имаше силен отзвук в кръговете на прогре
сивната интелигенция, което оказа влияние върху нейното по- 
здраво свързване с работническото движение под ръководство на 
ЮКП.

маси и на ръковод
ството възможно най-бързо да се извлечем от крайната беда и 
наследената изостаналост и да заздравим нашето стопанство изо
бщо, беше основата за единството на всички трудови хора.

ЮКП и в тоя период се стремеше към демократизация на 
сбществено-полиитческия живот и се застъпваше за по-активно 
участие на по-голяма част от жителите в политиката. Особена 
роля в това изпълняваха Народния фронт, след туй, младежките 
организации, преди всичко, СКОЮ, профсъюзите, АФЖ и оста
налите организации. Народните отбори не бяха само обикнове
ни органи на властта, в тях народът върху широка основа уча
ствуваше в изпълняването на властта.

В първия период на социалистическото строителство 
срсдствсните материални интереси на производителите не намн, 
раха толкова изражение. Ефикасността, стопанисването, 
шс повече върху ентусиазма на трудовите хора, който произлиза
ше от тогавашното революционно поколение, 
стимули относително малко се водеше сметка. Обаче след този 
пръв период, когато административно-централистическата систе
ма действително бе необходима, постепеио започнаха да 
мифестират и нейните слаби страни. Все повече намираха из
раз слабостите в ефикасността и рационалността в националното 
производство, разпределението и обмяната. Но всички тези сла
бости в началото бяха в сянката на огромните стопански резул
тати в обновлението на страната.

Набързо се показа, че тези форми на управление в стопа
нството, които бяха и възможни и необходими в тези първи след 
поени години, не можаха да послужат като трайна основа за сто
панското развитие на страната. Все повече започваше да идва до 
изражение определена индиферентност на производителите към 
труда, понеже нямаше достатъчно стопански стимули. Същевре
менно ръководствата на предприятията, в условията на центра- 
листическо-административно планиране започнаха да прикриват 
действителните мощности на предприятията, за да могат по-ле
сно да осъществяват плановете и не водеха достатъчно сметка, 
мито за броя на заетите, нито за ефикасността в стопанисване! 
то. Производството за пазара изоставаше и по качество, и по асо
ртимент зад общото развитие на производство.

В условията на държавна собственост всички работници и 
ръководители бяха платени според работното време и квалифи
кациите, без ох-лед на вложения труд и деловите успехи в пред
приятията. Работникът се отнасяше към труда, като че ли се 
намира в наемно отношение и не бе непосредствено 
сован за по-добро стопанисване и по-големи успехи на своето 
предприятие. Той и занапред бе отделен от средствата на труда 
и ис можеше да мени условията на производството, понеже вси
чко това бе в компетенциите на държавния апарат. Производи
телите не се грижеха, много за нуждите па пазара и изсквания- 
та на потребителя, понеже чрез дистрибуция бе осигуряван нл.ц 
«мента на произведените стоки.

и същес- 
само тс с взаим 

индивидуалност и равно-

непо

почива-

За материалните

се ма-

Такава политика в областта на националните отношения 
беше един от могъщите източници на нашата сила и залог на 
всички наши победи.

Политиката на национално равноправие и всестранно прш 
знаване на националните особености изпъкваха през народоосво- 
бодителната борба и в създаването на главни щабове на народо- 
освободителната войска във всички страни и покрайнини в Юго
славия, във формирането на отделни военни части, в установява
нето на национални съвети. Националното вече на освобождени
ето, в развитието на отделни облици на народно-фронтовски и 
други политически и обществени масови организации, и, оконча-.

в самото създаване на федеративно обществено-поли-телно,
тическо устройство на социалистическа Югославия. Борейки се 
безпощадно срещу всички явления, които пречеха на установя
ването на доверие и истинско сътрудничество между народи и 
народности, нашата Партия през революцията и а дело осъществи 
братството и единството на нашите народи.

Продължавайки тази политика, Съюзът на комунистите бс 
ше инициатор на по-нататъшното изграждане ма нашето федера
тивно обществено устройство. Тук, преди всичко, имам предвид

заинтерс-
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В административно-централистнческа система мртисти желая, само да изтъкна факта, че ЮКП е създадена вър 
ху оогато революционно наследство и че, ползвайки опита на до 
тогавашното работническо движение, имаше условия да се развие 
в истински авангард на работническата класа и трудовия народ.

2) Слабостите, от които редица години страдаше комунис
тическото движение в Югославия, не произлизаха толкова от 
съществуването на разликхдте в историческото развитие на отдел 

народи и народности в Югославия, но тъкмо зарад това че 
тези разлики и разни национални особеноти не се зачитаха доста 
ГТ ^ава' а често и не се И забелязваха. По националния вън 
™™шЯ тп^аШе лутания, както в програмата формулираните ста
сто И г В пракгично'политическата дейност на ЮКП, ко
ето имаше и свои отрицателни последици върху развитието на 
нашето революционно движение изцяло. развитието

На учредителния конгрес, както и на Вуковарския конгоес 
проведен една година по-късно, бе прието становището че сър
ЙмГ„Ра“юкп“н?Т“ “ еД”Н “арОД 3ато“ ” „С??г
Рсма. на ЮКП не бяха изразени националните проблеми които
съпоставяха пред нациите и народностите в новосъздадената дър

в началото
изразени до голяма степен отрицателните последствия. За- 

щото нейните недостатъци и слабости, деаквмто са нерентабил- 
ността на стопанисването, неквалифицираност в ръководенето на 
стопанството и подобно, се компенсираха с голямата революци
онна енергия на трудовите маси.

Но, стопанското развитие не

бяха

I

можеше дълго да се осъщот 
ствява благодарение само на себеотрицанията и революционни
ят жар на трудовите маси. Отрицателните последствия на цен- 
тралистическата управителна схдстема намираха израз, като се за
почне от дестимулиране на най-продуктивните производители и 
трудови колективи, па все до различните паразитни тенденции в, 
условията, когато действителният принос на отделни лица и ко
лективи трудно можеше да се установи, с оглед съществуващите 
отношения в производството. Паралелно с укрепването 
зма в обществено-стопанските отношения сс развиваше и проце
сът на бюрократизация на политическите отношения. В демо
кратическия стил на работата и ръководене постепенно започна
ха да се вмъкват и бюрократични методи на ръководене с хора
та ,развиваха се, хиерархистични отношения, идваше се до при
лагане на принуда и комнадуване, вместо демократична практи
ка и разясняване. Разбира се, бюрократизацията бе захванала и 
Ръководния кадър. Многонационалната структура на Югосла
вия и начинът, на ко>йто с Конституцията от 1946 година бе ро
шен националният въпрос, все повече идваха в стълкновение с 
етатизма. Централистическата система на ръководене с излишъ
ка на труда водеше към изостряне отношенията между репуб
ликите и останалите обществено-политически общности, 
замъгляване на реалните междусобни отношения.

С методите на държавния

на етати-

Такова становище трябваше, естествено 
последици, особено върху действието да има отрицател!

лен и културен живот. Отсътвието на ясна програма по отноше
ние националната политика облекчаваше и на реакционната бур
жоазия демагогски да се представи в ролята на защитник на 
ционалните интереси, да се опита да .представи 
анационални елементи.

Колебанията и неясностите по национлания въпрос а по- 
късно и непоследователността в провеждането на приетите стана 
вхдща, бяха, благоприятна почва за фракционни борби в- нашата- 
аар™я- Известно^е, че. фракционните борби дълго разяждаха и От 
слабваха ЮКП. Последиците от фракционните борби бяха толко 
па, по-тежки, защото се водеха по време когато ЮКП беше изло
жена на най-свирепи нападки от страна на господствуващата бур 
жрЕдзид и целокупния 'й държавен и полицейски, апарат Освен 
това, фракционерството използваха и ония сцли в комунистичес^ 
юдя интернационал, които погрешно оценяваха положението в 
лхгославия, подценяваха силата на нашето работническо движе- 
ьие и считаха, че Ю.КД няма никаква перспектива

Теоретичните 
се водеха през 1923

ни

на-както и
комунистите като

социализъм не можеше да се 
осъществи социалистическо преобразование в селското стопанство 
и на село. Социалистическата трансформация на примитивното 
селско стопанство в Югославия през петдесетте години бе 
слима без съответната неми-

техническа база, която нашата промиш
леност по това време още не можеше да осигури и без открива
не на широки възможности за заемане извън селското стопан
ство, което тогава също не бе възможно да се осъщстсви, макар 
че твърде бързо се увеличаваше броят на заетите в промишле
ността, която ускорено създавахме. При такова положение ча-, 
етично под натиска на острите критики от Изток, а частично и 
зарад собственото убеждение 
опит на обща колективизация 
на. Но набързо трябваше 
ката показа, че такива

че това е възможно. бе направен 
в периода от 1947 до 1952 годи- 

да се отстъпи от това, понеже практи-, 
производствени единици, каквито бяха 

селските трудови кооперации, със слаба организация на труда 
неразвити отношения и слабо стопанско стимулиране не бяха 
способни да сгзистират. Селяните, които влязоха в трудовите коо
перации, не виждаха в тях рационални производствени организа 
ции, па затуй имаха в основата си отрицателно становище към

разисквания по националния въпрос, които 
н ш-итт., п- и 1924, година, представляваха важна крачка.

' на Т?КП да заеме правилни становища и поведе ефи 
а на политика. Но до съвсем правилна програма и принципиални ста 

новища по трзи изключително важен и чувствителен въпрос, водеше 
ъг път- Известно е, че в разискванията по националния вън- 

лло В На!иаТа страна се намесиха и Коминтерна и лично Сталин. 
аР че даваше подкрепа на положителното становище по отно 

признаването- на многонационалния състав на Югославия, 
Коминтерна със, своята интервенция 'засили лутанията в практик* 
Д1ата работа, на ЮКП. Това особено, беше случай с приемането; на 
становището за необходимостта- от: разпокъсване на Югославия, 
която^ според това схващане беше само .изкуствено 
Версайския договор. Коминтерна имаше

такъв вид колективизация.
За младото югославско революционно общество 1949 

година бяха характерни в стремежите всички обществени проце
си да сс сложат под контрол на държавата. Почти нямаше нито 
една сфера в ооществения живот, от стопанството и дребните 
селски домакинства, па все до областта на културата науката и 
изкуството, която да не беше обхваната в системата на държав-

и 1950

създание иа 
участие в заемането и:-, 

на. някои; други политически становища. които не винаги произь.
— 16 — — е—*.;
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милионажители, а само на университетите полувисшите учебни за
ведения следват над 200 000 студенти. На младежта са обезпечени 
възможности за свободно определение

нбго управление И ръководене. Стремеше се към регулиране на 
всички човешки дейности, главно чрез закони и други държавни 
предписания. Но нашата Партия навреме забеляза опасността, 
от тенденциите към етатизация на обществото, виждайки, 
това не е правия път на социалистическо развитие. ЮКП 
мери пред историческа дилема: по кои пътища и на какъв на
чин да се върви по-нататък?

Ръководството на ЮКП, тъй катоо

и всестранна изява, ма
кар че през последните години, с преминаването към интензивно 
стопанисване и към по-висша степен на производителност, вре
менно намаля абсорпционната мощ на стопанството, така 
тра форма изпъкна и проблема на незаетостта на младите.

Изградихме и развихме мрежа на здравни и социални 
дения, така че имаме три пъти повече болнични легла, а броя на 
лекарите се увеличи седем пъти.

Свободната и творческа атмосфера даде възможност 
всестранен и разновиден прогрес на 
творчество. Множество произведения на наши културни и научи*; 
работници станаха известни и извън грациците на нашата страна, 
безсъмнено, нашата културна и научна мисъл, в условията на 
самоуправителни социалистически отношения, все повече ще се 
развива и ще придобива световни признания.

Нашата страна възстанови множество международни поли
тически, икономически, културни и други връзки, а нейните гра
ници днес се числят към най-отворените в света. Това стана един 
от факторите на нашето по-нататъшно развитие.

Накратко, може да кажем, че в досегашното си развитие 
социалистическа Югославия осъществи огромен напредък. С това

•че
се на-

че в ос-

заве сновно преразгледа до
тогавашния път на развитие и методите на социалистическо изг
раждане в Югославия дойде до заключение, че на всяка цена 
трябва да се спре процесът на етатизация на обществото, защо- 
гс той заплашва да подкопае властта на работническата 
попречи, на същинското социалистическо развитие на страната. В 
това се уверихме особено след опита от стълкновението 
линизма, върху основите на марксисткия анализ на същността на- 
сталинизма. В търсенето на по-успешен път в изграждането 
циалистическите обществени отношения, изхождахме от идеите 
на класиците на марксизма за отмиране на държавата в социа
лизма, особено от Марксовите анализи за опитите на Парижката 
муна.

за
научното и художествено класа и

със ста

на со

ко

Въз основа на всичко това 1950 година бе приет закон за 
предаване фабриките на управление на работниците, което беше 
огромен исторически акт. В тоя революционен закон са изразени 
основните елементи на новата генерална линия на ЮКП в изгра
ждането ма социализма в Югославия. Същността беше 
че процесът на отмиране на държавата не можеше да се отлага 
за бъдеще, но че трябва веднага започне; че ЮКП трябва да со 
дистанцира от държавния апарат, за да не загуби съществените 
особености на революционна партия на работническата 
стане част от апарата за изпълняване на властта; че държавната 
собственост трябва да се превърне в обществена, в непосредстве
ното управление на производителите.

Това беше всъщност нова концепция за социалистическите) 
обществени отношения с опора, не върху държавата и нейния 
апарат, ио върху непосредствените производители и с вярата, нц 
във всемогъщ държавен апарат и неговия план, но в творчество
то и инициативата на трудовите хора. Показа се след туй, че 
осъществяването на работническо и обществено самоуправление, 
след като в основата си бе правилно дефинирано, бе твърде сло» 
жен процес с много дилеми. Понеже беше необходимо радикал* 
ио да се мени целокупната наследена обществена структура, кац 
то и новата току — що изградена административна система. Тря 
бваще всеобщият държавен стопански монопол постепено да сд 
трансформира в относително свободно стопанство за пазар, такц 
че предприятията да станат самостоятелни в стопанисването и 
да разполагат със средствата за разширено възпроизводство. Но точ
но в тоя период у нас беше твърде трудно стопанското положе
ние, зарад стопанската блокада, последователните суши, изграж 
даие на ключови капитални обекти, предвидени с петогодишния 
план и подобно. Л всичко това именно отговаряше на централи- 
етическа система.

Затуй бяха нужни промени в политическата система, в сми 
Съл за нейната все по-широка демократизация. Партията тряб
ваше да сс развива като идейно-политическа авангарда на общо 
ството, но в дотогавашното сложно и опасно положение не сме- ^ 
еше рязко да отслабне пито нейната непосредствена заинтересо

ва практика се потвърдиха нашата система на самоуправление, 
т. е., обществено развитие, което иницира и насочва нашия Съюз 
на комунистите. Не искам да твърдя, че в нашето развитие не е 
имало лутания, дори и грешки и пропуски. Обаче от това не-е 
лишено нито едно общество. Тъкмо тази отвореност, с която ви
наги обсъждахме и такива явления, подпомагаше, до голяма сте
пен, с успех да ги отстраняваме. Ние можем да бъдем горди с 
онова, което постигнахме, а което се вижда не само в данните за 
материалното производство и по статистическите индекси. Наше
то най-голямо завоевание представляват новите социалистически 
самоуправителни обществени отношения, свободата хуманната 
демократична атмосфера и практика в обществения живот, въз
можностите трудовият човек да решава за условията и резулта-' 
тите на своя труд, както и да развива своите творчески сили.

в това.

класа и

II

Другарки и другари.
Бих желал този път само накратко да посоча някои съще

ствени моменти в нашето революционно движение.
1) В прегледа на 50-годишнината от формирането и действу 

ването на Комунистическата партия в Югослави, трябва да напо
мним, преди всичко, на известния факт, че организираното работ
ническо и социалистическо движение, в повечето страни в Юго
славия, съществуваше много преди основаването на ЮКП и чо 
то, още в течението на цяло едно столетие се забелязваше в съ
битията на наша почва. За това у нас досега е написано много и 
зарад това мисля, че сега е излишно да повтарям известни истори 
Чески факти. Желая само да Напомня, че периодът на работниче
ското и социалистическо движение, което предхождаше на създа
ването на ЮКП, главно е обработен в доклада ми пред V конгрес 
на ЮКП 1948 година.

По повод 50-годишнината от борбата иа югославските ко-
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-ви
ин внзихвн вн 
иийвнимой вйжАп вн 

-зс!з в 'иинзгпонхо 
-зн ве вдсГод и иийоя вй згпвядвйх оинзмзйяз№ч.з зин оахзз/пдо

вн охзнвЙжвс1хеи имуваньонездо

импиза з
ве вдйод вхвнпшйолол/чЛ/ вн 
-аАиои 31мо имез и зжзнои нииввзохО! а зхихзииАмом зин 
•хваз ки1/з1:1 еи вцнзжиай и ии1твеиивхс1о имззьихзшгвииошмиихнв 
и инвзхийодоазо иаозввм зхиииои/юи/онзе! вн ЯО!3 вн вижс1ч,1/1/ 

вхвнхзис1омезд' а евс1еи ис1змвн онздозо впох ‘хзонйвйииоз ви 
йос1внАйжзм вн ех1/ч,й знванш/ч.иеи и маси1/вноиПвнс1зхни вн знвя 
•канойн 'вдйод внноиПоп/оизс! вхВнйойвнАЙжзм з зиножиай охот 

вн вмеч.с1а вннкохзон з внйзхмвйвх НИНВ1/ЗОХ01 хо охихзинАм 
-ом вн вдйод внноиНон/оязс! инийол хзззйхзн зип/мзхен ве

0Н1301/НН вмйофзс! вноахзз1пдо вмийохдозн о — ош/зйхо 
имзза вн и онйове импиза вн входвй вннихмА1/ос1п-оп и вш/вп 

-оиИвй-он 31иван1/авхзйзс1и охном — вмйофзс! вхвмзпвиохз вн вхзн 
-зА ве зи 'згпзьоз ваох омиизд иш/зхкохзомвз онич-хвхзой вхнд зн 
зинзвавйнАомвз вн охинвхйо ьгинзгпонхо зхипопхзо/пдо вн охзн 
-вйш/Ахзй а внНиеон внавййе о!по вхвми инвхйо зхинавмейч.)/ Ам 
ьойвхз ои зшзходве! хзви внхзоаен а зхихзинАмом вп еоиьз хним 
-вз и вхвмйофзй змвйжзаойн вй онгпзнзА омхвмзи омв хипомеи 
зз вй с1т!зн охонм зтЕоднйх 'ихзоиизй зхипзихзз1пдо вп зхиипАх 
гихзни и зхинвхйо зивяАахзиой и зипзжовоп ве хч.зойич.а зз инвхз 
оц ихзввдо зхимзивнохзнч-яеи а и нинзизмен вйийзе! ввнИ хнавйп 
-вн зз вй онмсАн зтзд вмйос|ззй вхвмзпвиохз вн вхзнзА вд

зхихзинАмом вн веоюо и ищцся 
-ьоп/мв 'хоаиж имззиинн/ои-онзахзз/пдо витвн вн ихзввдо импиза 
ячв вакахзз/пазо зз хзпзА з охиом 'зйАм ач.мвх онизми ис!мхо зин 
-вйззве охйч-ахзь охзоаз вн МСЯЗ вн хзхимом хвит/вйхнзН

мч-ет/виНсз винвзхиавйнАомвз вн зихио

ОМЗЗПИХЗИ1/ВИЙОЗ охзшвн
•ВИЯВ1/3

ихзонйойвн и ийойвн Айжзм зийзаой охомзнихзи и охояхз-ОЛГИ а-нийз вн знванзймА .ве 'хзонШдо вмззьихзиввийоз вхвмзаввоохо! ви 
охзинвжйч.йч.о ви знвавхвходо и зихиаевй ве зтзйод зз ош/зхвао:/

ихзонйойвн и ийойвн инавйнонавй вн

-ои

-01/ЗОН ЦМСИ 'киавазохен «
/ хзонШдр внаихвйзйзс{) згпвйжвйхеи зз — вдйод - Еназхийодоазоой 

-ойен вхвшвн вн зинваооаве онноийогаоазй омиаза вяох ийой 
■вн зхищвн ви охоахзнийз и охояхзхвйд ен зхияонзо Ахйч.д

•виизтонхо инояхззШдо имззьихзиавийоз иннвмАх и зхин 
•ьихвймомзй вн охоихиаевй а вШихч-н иаон ои внхч.йх киавазохеи 
охзом з зинзаавйнАомвз онзахззГпдо и охомззьинходвй вн ззйойи 
вньоиве внийох 0561 езйц емзхзИз вявмех а евйеи ой вхвайи охи 

'кинзапн иназхвПийю индойои ихАйй и вмеихвймойсид вн знк 
авхзоповихойп вн вхкиГшзЙнзх огпваАахзяАь зз онаиз хоаиж нзахз 
з1пдо ниппАмоаои и охоахзнвиохз а зшюаавйиА онявжйч.й охон 

-пйисиавйхнзй вн вхвевф ач.а з1по ваохве внвйхз вхвшвн д
вхкихйсц вн охоахзйоаомч.й йои 'хнойф винйойвх! 

'зинзжиай онйойвн ояозвм-он ззя и онаиз-он зза вн охзнвавйеч.з я 
'вдйод вхсишвявхохой я инзжоаон вхкд хоаиж кинзахззГпдо а в а 
-ойен вн зихзвьА ваомвх ве зхияонзо ояхзазхиойхз охомззьихзш/в 
-иПоз вн изойнч,а инзахззПтч-з вн охзнвявшзйевй а и иходвй инзя 
-хззШдо и зхинаежйч-й а охзинзг/авйиА а 'вххзвая яч.я извм инйОй 

зхимойигп вн охзихзвпА Ахйч,я зшвявяонзо зз охвом 'вмзхзиз 
емззиихиаои-онзвхзз/пдо внззьихзиавипоз вяон вн знвявйечо мч.я 
омхвним внвйхз вхвшвн вн охзинзйжодоазо йзаз вхвнйзд

вхвийогаоззй
а и зиножиай охомззьинходвй вн йоийзп виннзоайзйи а иаиавхз 
-ои змхвд из здзз вн имвз охзом 'зхиазН вн охзнвякяхзз/пч.зо ой 
мижиадийн зз вй ве 'г.ишнч.8 и иншзйхч.я и 'ихзонйАйх инмойло 
змсахомеч.язйи вй зшвадкйх 'ийойвн ишвн импиза вн Ехвдйч.3 се 
ЗИНЗЬЕНЕ о/пвясгпзй вхвми охиом ‘кихидч.3 имззпийохзи зХикпАйм 
зййч.ах ен змзйя оц омза зшзд зн 'ознй ой 'инийох иннзояйовз 
зхиайч,и вн вйоийзи а внавазохси ваон вн охзихиаевй иц

-вн

-оп

-ом

-вн
-еей онзяхзхкпойиезд и вмйофзй вхвмзпвиохз вн онвйжоаойи он 
-оахзоЧпч.3 ве оиаоазА омийходозн зшзд ваох - вявйнА ЕхвнавжйчХ/ 
н зхихзинАмом ВН веогч.3 В11 ЗХЗЯОХЙЧ.Я СЧ.Я ВХВМИ ВЙОНО Вояо охиом 
ваихойич.з вмззпихзихвхз-онпихвймойогд вн зхиазхизон вп зхиий 
иеои хвмоаз зз вй зшвадкйх оннихйзнз зинзжоаон ваомвх д

зинзнм охон
-захзоШдо и вазх зхиназхиавхзйзйн вн ваойхном йои онпч.х,вхзо1/ 
зшзд зн хзонуой охкиь ‘идм/Ааз иомкн вп вхвходей Ахйч.я опздоз 
-о и зхиййвм ен охзинзазйзйневй вн хоаиж кимззьихиаои вн оии 
виаа онаиз вхеми иаиз имззьихвмхой-онаихвайззном вн иазхизон

Положителните резултати на тази борбаваност за оперативното ръководене с обществените работи. Ос
вен това вместо затвореност и ахтахичност на страната трябваше, 
нашата

се виждат почти 
на всяка крачка навред из нашата страна — въпреки, разбирд 
се, че в този сравнително къс период от време не бяхме в състо
яние да осъществим всички наши желания и надежди. Преди вси 
чко, може да констатираме, че постигнахме крупни успехи в из
дигането на стопанството и че положихме основите за по-натать- 
шно още по-бързо и всестранно развитие. Националният доход 
- Югославия днес почти пет пъти в по-висок от преди войната. По 
същовто време радикално се промени и социалната 
населението.

югославска общност, трябваше все повече да отваряме 
към света — в стопанска, политическа, културна и всака друга 
насока. Изхождайки от това, че днес интеграцията 
гова съществена закономерност., знаехме че бюрократично и про 
винциално затваряне в себе си би ни довело в стагнация и кри
за. Също така имахме предвид и това, че пребързото отваряне 
може да застраши едва започналата индустриализация и да на
несе други тежки последствия. Самоуправлението търсеше и нов 
курс в образованието и възпитанието и отделно даване на по-го- 
леми творческа свобода в науката и изкуството. Ставаше дума 
значи за големи завои в развитието на нашето общество на вси
чки негови отрасли.

Днес можем без каквито и да е преувеличения да твърдим, 
чс тези нужни промени в основата си са успешно изпълнени. То 
ва успяхме да осъществим благодарение преди всичко на един
ството в Партията .затуй че в корена съсипахме опитите за ней
но разединяване и решително се съпоставяне на 
на нейната ръководеща идейно-политическа роля в нашето об
щество. И отделно заради това, че се дойде до освобождаване 
инициативата на всички творчески сили, които раздвижи и осво
боди революцията.

Отделни лица и групички в процеса на децентрализация и 
укрепване на демократизацията, стоково стопанство, създаване на 
повече

в света е не-

в
структура на

Докато още през 1947 година три четвърти от населени
ето се препитаваше изключително от селско стопанство, днес вече 
повече от половината, 51,5 на сто е в промишлеността и другите 
неселскостопански отрасли. Докато преди войната, 1939 година 
имаше 920 000 заети, днес този брой е увеличен на три й полови
на милиона души. Квалификационната и- образователна структура 
на населението също така.

Югославия днес разполага със силна енергийна база. Само 
1Рт0ц1гаДСг,ВОТ° На- ^ктроенергия Достига 20,6 милиарда кило- 
л1,Гтп.га!Д °' което е 20 пъти повече отпреди войната. След 
г ' когато сс завършат големите енергообекти, нашата

рана ще разполага с около 30 милиарда киловат-часа.
„м ж^°С^Р°енИ са над 17000 километра модерни пътища и 2,500 
км железопътни линии.

Поставени са най-важните

вивсички опити

центрове на обществена мощ и решаване на всички рав
нища,— видяха път към анархия и хаос. В някои отрицателни 
тенденции и явления на деформации те уж намираха доказате
лства, че общественото развитие води към безредие. Консерватив
но-догматическите сили абсолютизира'йки съпътствуващите отри 
иателни явления- във всичко виждаха отслабване позиците 
СЮК, което всъщност означаваше и губене на своите собствени 
позиции. От друга страна се явиха различни провинциални ква- 
зидемократически схвашания и желания за реставрация на бур
жоазия либерализъм.

Различните схващания за съществените въпроси на нашето 
развитие се явяват на всички обществени равнища, а това и- 
менно на практика довеждаше до различни компромиси, които 
понякога спъваха работата и пречеха на осъществяването, на кои 
кретни акции. Това се .манифестираше в спъването на самоупра- 
вителното развитие, укрепването на етатизма, а всичко това до
веждаше до натрупване на противоречия в нашето общество. Но 
изход от тези трудности и дилеми е намерен и друг път пяма ос
вен по-последователна демократизация на нашето общество по по 
сока на все по-съдържателно самоуправление и вьрху тази осно
ва осъществяване на новата роля на Съюза на комунистите. 
Впрочем това беше и основния смисъл на заключенията на VIII 
конгрес на СЮК.

Макар че всички се съгласихме, че с нужна стопанска и об 
ществена реформа всички не дадоха подкрепа на нейното кон
кретно осъществяване. На консервативно-догматическите сили бе
ше ясно, че-реформата представлява решителен курс към сломя- 

на остатъците на етатизма, та точно зарад това те ока
заха жестока съпротива. Ползвайки позициите, които известно 
число ръководни хора с такива схващания имаха в партията бе 
правен натиск върху реформата и то по различни начини. Някои,

основи на таканеречената инфра-. 
руктура, а множество големи работи-в тази област са в течение.

чувствително участието на Югославия в между на
на

Врешетпг-Ег обекти, пристанища, пътища и други - обекти; Високи 
. ■ ости нашето стопанство показва и в производството на мно 

° наи'сложни машини, нашата страна все по-успешно иЗяи- 
пптт™л™еТ0ВНИя пазаР- Чувствително нарастнаха не само пооиз- 
°А': “ г™' ио и асортиментът и качеството на стоките. Като стра- 

„ а™ОПрИЯТНИ 33 тУРНзъм условия, Югославия през послед- 
чарски ^ НИ значител>10 Увеличи и модернизира своите гостилнм-

ка

и други услуги.
о селското стопанство постигаме добиви, които достигат, 

„„ „„тделни КУЛТУРИ надхвърлят и световно ■ равнище, без оглед 
Л в че в тази област имаме още множество неразрешени про 

^ Р33ни видове кооперация и съдружие със социалистиче- 
. ия сектор, чувствително е повишена производителността-на ча
стните стопанства на селскостопанските производители.

Забележителни успехи постигнахме и в образованието на 
младежта и възрастните. Сега с' обучението са обхванати над 3

а в

вансто
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На педагогически теми

ГОЯ-ВЕЛИК
ПОРТРЕТИСТ

РОЛЯТА НА 

ДИРЕКТОРА
2)

и.^ а пРактика в учили-
щето е показала, че неговият ръ
ководител повече с лице, което на 

Работата на другите, а 
твърде малко като човек, 
дава проверени и точни педагоги 
чески напътствия и съвети за по- 
добра и по-успешна работа И о- 
нова, което дава и осъществява 
на това поле, почти винаги с не
гово субективно мнение, често не- 
подкрепено с обективни и научно 
доказани факти и 
съвременната
на педагогическата наука.

Логично е, че директорът не 
'«е да бъде специалист по вси
чки предмети, но затова е за дъл 
жсн Да познава всички 
чески маниери на 

и нейната

4
Карл Ш се подсмивал, гледайки своя ужасен ве

рен портрет, на който бил смешен и жалък. когато 
умрял 1788 година, неговият син Карло IV също така 
поканил Гоя да го направи безсмъртен. Но художни
кът не му останал дължен. Той нарисувал неговия 
слаб характер и претенциозност. Когато видял пор
трета си, кралял спуснал вежди. Насмеял се и силно 
ударил Гоя по гърба.

който

постижения в 
практикатеория и /

След краля. Гоя портретирал кралицата Мария—^ 
Луиза, която била отвратителна. Тя направила свод 
любовник Мануел Годо>й полковник, след това войво
да на Алкудия и накрая министър и диктатор на Ис
пания.

МО

педагоги- 
съвременното 
организация. 

отнася До непосредстве
ния контрол и педагогическо-мето
дичните инструкции, трябва 
жем, че е дължен 
лището поне преди половин 
от започване на обучението, 
ки ден да посети 2—3 
предварително осведоми 
вателя ,когото ще посети, 
са да не влиза 
нал часът, 
подготви за 
преподавателя 
участие в

училище 
Що се

Кралицата не била хубава. Като че ли се разпла- 
щала с художниците, които украсявали нейния нос, 
уста, линия. Гоя я нарисувал с подпухнало лице, из
пъкнала брада, беззъби уста, груби черти на лицето, 
едро тяло, вулгарно. Двадесет пъти кралят и кралица 
та позирали на Гоя. Към 1800 година тридесетте чле
нове на кралското семейство позирали на Гоя, заед
но. А когато останал сам, пред картината. Гоя се сме» 
ял пред тази картина и получил 24.088 реала!

Гоя бил добре приет на кралския двор.
Кралят се интересувал какво работи и просто ис

кал да види всяка картина, която излезне от ателие
то му.

да ка 
да идва в учи- 

час
всс- 

часа, като 
препода- 

в кла- 
след като е поч- 

прсдваритслио 
тоя

да сс 
час и осведоми 

за евентуалното му 
поставянето на въпроси 

и разискването с учениците, 
седи в последния чин зад 'гърба 
на учениците н да бележи харак
терните впечатления, пепосредстпс 
но след часа (преподаването) да 
разговаря с преподавателя за съ 
стоялия се час.

Всички

М. Петров: Старият Цариброд да

Градче с 

20 дружест-
посочени моменти имат 

голямо педагогическо и психологи 
ческо значение, както за препода 
«атоля. така и за учениците 

Преди да посети часа директо- 
Рът е дължеи да, се запознае с 
мстодологическата единица и це
локупната организация на часа, а 
след него, в разговор с препода
вателя отделно да анализират пе
дагогическата 
яйчна страна на

5

ИНЗАО Кралят кани Гоя да го посети за да види как 
свири на цигулка. И някогашното селско момче 
ди в кралския салон и слуша концерт на Карло IV — 
цигулар...

ва се-

н дидактнчно-мсто- 
часа. Нсправил- 

изнася свои- През септември 1792 г. Гоя заминава за Кадикс, 
при своя приятел Мартинез, пазач на трезорите на 
Генералния съвет на финансите. Там заболява 
ралич. Той има четиридесет и шест години, 
вота му е няколко месеци в опасност. Накрая, него
вата снажна природа побеждава. Все пак тази неиз
лечима болест постояно влияе върху здравето му. От 
тогава започна Гойната битка със съдбата.

Ако беше по това време починал Гоя щеше да 
остане забелязан за историята на изкуството ката 
художник на картини от мадридския живот, добър 
декоратер, рисувач на скици за таписерии, реалист в 
портретите. Историчарите на изкуството в този слу
чай са могли да кажат, че е починал млад художник, 
който е обещавал много, но ранната смърт прекъсна 
ла творческия път ...

В юли 1793 Гоя се връща в Мадрид. Той е из-; 
лекуван, но останал глух. От тогава той остава сам 

вечната тишина. Той отново взима четката за да 
нарисува „Лудница" за да изрази тревожната траге
дия на ания, които умно заболяли, забравени от об
ществото. След това си спомня за испанската исто
рия и създава „Съда на инквизицията" и други кар
тини пълни със страх и опустошения.

Отведнъж неговия живот се видоизменя. На 
един прием неговия поглед се среща с погледа на| 
..най-хубавата жена от това време". Тя 
дона Мария дел Пилар Тереза Каерана, херцогиня от 
Елба. Съвременици са твърдили, чеч всеки косъм е

Малко невероятно, но факт: Цариброд 
е имал около 20 дружества.

За такава организация, дружествата, 
тили за културното и просветно преобразуване 
имат голяма заслуга към своето родно място.

Създадените дружества имали свои планове и програми. 
Някои от тях се грижили за хигиената на града. Други: как 
да се предпазват гражданите от заразни болести. Трети се 
занимавали с просвета и култура, четвърти с физическа кул 
тура и тн. Обаче между най-известните културни 
ции по това време е било читалището.

В-к „Нишава" от 21 декември 1913 година, между дру* 
гото, пише за значението и ролята на читалището в Цари- 
брод: И когато днес читалището се намира в разцвет, не е 
вече онова слабо, хилаво, безпомощно пеленаче, а юноша, 
кален в ред борби, който сияе и е жизнен, все повече и пц 
вече се разхубавява, именно сега би трябвало да му се при 
течем на помощ, да му дадем всичката му морална и мате
риална помощ, да осигурим неговото бъдеще, неговия жи
вот, койгго колкото повече старее, толкова повече получава 
младенческа мощ — толкова повече става за нас необхо
димост — насъщна храна, чрез която храним нашата душа, 
нашия ум".

Работата на двадесетте дружества и казаните думи 
читалището и книгата най-красноречиво говорят какъв кул 
турен подем е съществувал в Цариброд преди повече от пет 
десет години.

но с директорът да 
тс впечатления от 
на часовете, на
класовите и учителските съвети, а 
предварително да не с разговарял 
със съответния преподавател.

Ако директорът се

ДО 1913 година
посещението 

заседанията на от па
но жи-които са рабо- 

на селището
придържа

към посочените изисквания пяма
да има време докато е работното 
време в училището 
ка и изпълнява 
Факт е, че той

да го напус- 
други работи, 

често е ангажи
ран на различни събрания

организа-
извъп 

работното 
своята ра- 

е неправилно и недо-

училнщето 
време и така изоставя 
ботд, което

през

пустимо.
При организацията и осъществя

ване на контролната и съвещатсл 
. но-инструктивна дейност директо- във

рът не смее да изпусне от пред
вид, че неговия контрол не е 
само цел, но средство, с което се 
осигуряват и правилно изпълняват
задачите н целите за повишаване 

учебно-възпитателната работа. 
Това с всъщност профила на ди
ректора, като педагогически ръко
водител.

наза

сс казвала

Б. Ник. Слободан Василев, педагог
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събуждал желание за нея". И ето така срещнал нео
бикновената двойка: хубавата Мария Тереза, 
се отличавала с хубост и Гоя влюбен като ученик, 
възбуден като пред изпит. Той ще я овековечи е око 
ло двадесет портрета.

Херцогинята е имала тридесет и три години, 
но е подвижна като момиче. Художникът е имал пе
тдесет години. Той е болен и нервен, но тя обичр 
този немирен и мрачен полустарец. Ах, ако го беше 
запознала по време когато той бе царувал в Мад
рид!... Дали тази среща сега беше закъсняла? Това 
няма никога да се узнае както що се не знае напъл 
но какво са те били един на друг: страсни приятели) 
любовници, или лица на някой тайнствен роман?

Гоя я рисувал и предал целия си живот и ис- 
куство. Неговите погледи били отправени към херцо
гинята, всеко движение на неговата четка пее песен 
за нейната хубост.

Връзките на художника с херцогинята предиз
викват скандал в Мадрид. Кралицата я мрази зарад 
нейната хубост и успехите и затова я осъжда на изу 
гнанство в двореца Алба „Санлукар" и Гоя я придру 
жава. Той остава с нея до 1802 година. В този пе
риод той е създал две свои ремек-дела: „Облечената 
Мая" и „Голата Мая“ — същински химни на хуба- 
стта, желанието и любовтта. (Мая е било названието 
за леки жени от крайните квартали на Мадрид).

Мая и херцогинята от Елба въобще нямат ни
какво съвпадение, но в главите на мадридското об
щество веднага сс ражда мисълта, че хубавото тяло 
на голата жена полегнало на меките ястъци могло да 
бъде само на оная с която художника е делил ща
стие.

РИБОЛОВ САМО В НИШАВА да разбие преспите
върха, но пътят е още нс- 

Риболовците от Димитров- проходим и за джиповете, 
градско в бъдеще ще могат
да ловят само във водите на ИЗЛОЖБА НА РЕПРОДУК

ЦИИ В ДИМИТРОВГРАД

отатък) рата е отстъпен на „Услуга" 
за тъкачна работилница 
кувертюри, за което неотдав 
на бе купен стан.

която
на

Нишава и притоците й, т. е. 
в „територията" на риболов
ното обединение „Нишава" в

БЕЗ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗА 
ПОСРЕЩАНЕ НА ТУРИСТИ-

По повод Деня на жената 
Бела Паланка. Това решениа в Центъра за култура и за-
бе прието неотдавна на се- бава бе организирана излож Миналата година в Димит- 
сия на ОС по искане на дими ба на репродукции от творт ровград са нощували към 40 
тровградските риболовци, ко- бите на известни световни ма хиляди туристи и пътници, 
ито са изразили желание да йстори на изобразителното и а За малкия град това е голям 
излязат от обединението „Ю7 
жна Морава" в Ниш, където ка‘ 
досега са се числили.

ТЕ

куство, на тема жена и май- брой нощувания, който гово7
ри и нещо друго, че не бива 

Между тях бяха изложени вече да се подценяват прихо 
репродуцирани творби на Ре дите от туризма. Но макар 
ноар. Гоя, Рембрант, Гоген и сезонът да наближава, в Ди

митровград не се вършат ни
какви приготовления. „Бал
кан" изглежда и тази година 
няма да направи никакъв о-

_ бект на автопътя, въпреки че
трябва да превозва пътници откри още един ресторант — груби изчисления показват ко 
от Димитровград за височки- пивница в града, „ГацииотоД лк0 голям би бил оборотът 
те села. Но кога ще започне Това е направено, защото там казват, че нямали сред 
да прехвърля Видлич, още но след известно време сегашна
е известно затггото пътят е та пишшча в Центъра ще бъ- известно, защо де разрушена зарад строене-
още непроходим след снсго- на нов хотел, който вс роя- бюфет със скара и киселр
валежите от миналата седми- тно ще бъде поставен на то- мляко може би бил по-рента
ца. Миналата неделя специа- ва място. Има още една при билен от всеки градски ресто

ПРИСТИГНА НОВИЯТ АВ- 
АВТОБУС ЗА ВИСОК ДР-

Изложбата са посетили над 
500 жени и девойки.„Услуга" вече получи но

вия 19-местен автобус, който В Деня на ж!ената „Балкан"

ства сега, когато се готвят за 
строеж на хотел. А малкият

(СЛЕДВА)лен трактор е направил опит чина ресторантът при га- рант.

/
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Това да направим и в нашил 
град. За децата ще е по-до
бре да са в детска градина, 
докато работим. Не само за 
рад грижите, но . и зарад въз
питанието, ученето на колек 
тивен живот от малко, 
това трябва да е достъпно на 
всеки родител, т.е. таксите да 
са според заплатите. Така ще 
с справедливо,

МИЛ АНКА РАНГЕЛОВА, ра 
ботиичка:

„Още няма деца, но поз
дравявам инициативата за от 
криване на детската градина. 
Зная колко 
някои наши работнички окц 
ло пазенето на децата, дока
то те са на работа. Разни ба
би, лели едва ли са в състо- 
япие да дадат нещо на дете
то за неговото възпитание от 
малко. Но детската 
трябва да започне да работи 
възможно по-скоро.

Не ги срещнахме на улица 
та. Използвахме една малка 
пауза да ги питаме за детска 

в Димитровград.МЛАДИ С ПАРТИ- та градина
Ето какво ни казаха: 
ИВАНА ГЕОРГИЕВА, ра 

ботничкз в комбинат „Димит 
ровград":

„Детската градина ще е 
за всяка жена ра 

Имам две

ЙНИ БИЛЕТИ Но

Тези дни в Центъра за куд улеснение 
ботиичка с деца. 
малки деца и няма къде да 

ако ги пазеше 
който сега пе работи.

в Димитроп-забаватура и
град се състоя събрание на

гимназиятамладежите 
„Иосип Броз Тито“. На съб
ранието секретарят на общин

от ги оставя.
мъжът,
Прсдставети си, как ще бъде, 
когато и той се хване на ра
бота. Първо е неспокойствие, 
то, какво е с тях, докато съм

детската

Алек-скил комитет Георги
' сов тържествено връчи пар-

тг&ши билети на младите ко мъчнотии имат
муцисти — учсницц от гим-1 па работа. Затова 

градина ще е спасение. Но 
най-популя дано заработи по-скоро .

назията.
Партиен билет бе връ

чен и на младия професор- 
математик Иван Иванов. Нс> 
описуема беше радостта нд 
младите комунисти, защото- 
станаха членове на партията 
по време на 50-годишнииата 
й и Деветия конгрес.

След тържеството Георги 
Алексов говори пред младе-

Вокалннят състав „4 М" напоследък с един от
Неотдавна с мелодията „Добър 

Югославия на състе-
рните югославски състави, 
ден" извоюва правото да представя

занисто в Мадрид
*

градилаАНА СТАНЧЕВА, химичка 
в комбината;

„Видяхме завчера детската 
градина в Пирот и бяхмо 
възхитепи от всичко в нея.Проблеми но младите в ьранковци м. н. н.

жите за отношенията на на
шата страна с другите социа 
листически страни. Специал
но се спря върху отношени
ята на СФР Югославия Ч 
НР България като подчерта 
вредата, която на тия отно
шения се нанася с антиюго- 
славската и антимакедонска- 
та кампания' в НРБ.

Младежите с внимание и 
интерес изслушаха думите на 
Алексов.

танцови забави, културни про
грами и пр. Училищните по- ■ЦГДТТТПГ ХОРА 
мещения никога няма да им ГШШг! 
бъдат достъпни, както заяви 
учителят. Копсративната зала 
е разлепена и е 
вид, а отгоре иа това, заета 
е с изкуствени торове.

От друга страна 
житс не получават вестници 
и списания. А как тогава да 
издигат кутурното си равни
ще и политическо образова
ние? Пък за спортен живот 
и дума да не става, понеже 
няма никакви условия за по 
строяване на спортни обекти.

Всичко това налага едно по 
сериозно отношение към про 
блемите на младите — ако иа 
камс да забележим хубави ус 
пехи.

Младежкият актив в с. Бра 
нковци, Босилсградско, пабро 
ява повече от четиридесет ду 
ши. Обаче на младежкото съ 
бранис дойдоха едва една тре 
та от младежите. Причиматд 
е съвсем проста: младите от 
това село невиждат полза от 
такива събрания, защото про 
блемите, които им тежат го
дини наред, не се решават.

нямат поме
щения. Няма къде да разви
ват културно-забавна дейност:

И пенеия и училищев печален

младс-
ползва с голямо доверие сред 
работниците на кооперация-Основно е та.

В училището е също меж 
ду най-добрите.

— Още от първия час по
чувствувах, че тук може да се 
научат много добри работи, 
които не сам знаял из обла^ 
тта на животновъдството и 
полевъдството и организация 
на труда. Затова и реших да 
карам докрай ... казва той. 

Познавайки добре своя ро 
ден край, той дава и предло
жения за развитието му.

— Виждам, че младите до 
бре работят, но още не са

Б. ХРИСТОВА

Димитровград

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ГОРАНИТЕ
С. АЛЕКСОВМиналата седмица в Дими- ра гори. Обаче 76% от пло- 

тровград се състоя годишно щИте са голи, които подле- 
събрание на гораните, на кос 
то беше обсъдена работата 
на дружеството. Години на
ред за горанските акции мал 
ко се знаеше. В общината и- 
ма 10 горански бригади — 0 
в основното училище, една в гораните е постигнала добри

жат на ерозия. Пример за похвалаНа заседанието досегашния 
председател Милча Цветког| 
изтъкна, че организацията на Училищният отбор на Чер 

вения кръст при Техническо 
то училище „Моша Пияде" д 
Сурдулица разви активна дей

създадени условия за пълнц 
развитие на Висок. По-раногимназията и три в предприя резултати. През миналата го 

тията. когато бяхме сами в коопера 
до ция, по-добре ни вървеше.

Дядо Петър беше прода
вач. Сега работи в работил-

Петър Геров 
Височани го познават

дина за засадени около 70 хек 
тара, а изразходвани над 250Организацията на гораните 

има задача да пази съществу 
вашите и засажда нови гори. 160 хиляди акациеви насаж- 
В общината има 4 100 хект.* дения Особено добри резул-;

ност под ръководство на пре 
подавателката Милияна Цвет бре. .. Петър Геров от Иза- 
кович. Учениците чрез орга-хиляди насаждения за бор и товци е най-стария, но засе 
низацията устроиха две пред га най-внимателния слушател 
ставления, за които ницата и помага в полето . . . 

„Ще ми бъде тежко като оти
музика на вечерното земеделско учи 

гарнизон лище в Каменица. Посетихме
го в Изатовци. — Когато го пц Да в пенсия. Свикнал съм да 
търсихме още беше на рабо работя". 

ливадите.

даде сурдулишкия 
на ЮНА, средствата от кои
то бяха внесени като помощ

тати са забележени в район 
Трънски Одоровци където са 
засадени 140 хиляди акациеви 
и борови насаждения. А след 
това добре са работили по въ

•I

за пострадалите от земетре- та Тореше 
сението в Черна гора. За съ
щата цел учениците събраха

Още Работниците го обичат ц 
зарад неговите закачки и ш^ 
ги, зарад неговата любов към 
книгата, пчелите ...

КРЪСТОСЛОВИЦА една година му трябва до пе 
нсия. Но той не гледа многои помежду си и от препода

вателите 750 динара.
По случай 8 март, учени- учи. С особена любов слуша 

ците направиха посещения 114 
жените-майки на Гинеколож 
ко-акушерското 
Медицинския център в Сурт 
дулица и им предадоха скро 
мни подаръци.

Тези пример в работата на 
Червения кърст при техни
ческото училище в Сурдули- 
ца са за всяка похвала.

проса за заслесяването в Бо
рово, Забърдие и Висок. По- 
слабо се работи в Димитров 
град и околните сала.

Конференцията избра ново 
ръководство и прие план за 
1969 година. За делегат на ко 
нференцията в Белград бе 
избран Синиша Нейков, пре
подавател в гимназията.

на това а иска повече да на
3

преподавателите. Затова се Б. Марков
отделение в

БЕЛЕЖКА
шш

Защо се сърди Иван?а7

Ш■ «о 11

н Б. МАРКОВ В каменишкото 
срещнах Иван Найденов, 
работник. Там хората най- 
често се събират. А и къде 
нначе да се събират!

Бяха заети всички места. 
Събираха се за конферен
ция.

М. ВЕЛИЧКОВ кафене нара. Разликата е — 21 ди 
нар. За Иван 
малко пари. Той би им про 
стил, но никак не може да 
разбере защо са 
ли така. Защо не са му 
намалили дневните по вре
ме когато действително 
бил отсъствуващ.

А овчарите работят от су 
трин до мрак.

Имат много извънредни 
часове, за които получават 
по 60 динара на месеца.

Когато човек живее от 
труда си, трудно може да 
се съгласи от заработеното 
да му се отнема. Защото 
като производител е рабо
тил през целия сезон. Било 
му обещано тези дни да се 
засметнат в зимните дни, 
когат.о земеделците нямат 
работа. Излиза, че той ра
ботил като животновъд, ко 
гато е трябвало да му се 
плати за намалено работ
но време, което земеделци
те позлват в сезона.

това не са

постъпи-т И Иван беше тук. В раз 
говор узнахме за неговите 
неволи и грижи.

От 23 декември минала
та до 17 януари настояща
та година, бил на неплатс 
на годишна почивка. Кога 
то се върнал на работа — 
бил разпореден да бъде ов 
чар. Иван |— 
тив. Сърди се,

и Другите работни
ци овчари, защото само 
на тях

ВОДОРАВНО:
6 рой 4. чужд остра нио 
ме 5. Название з<а жител на на^- 
големия полуостров в света 6. Бо 
дливо дърво 7 .Една нота 9. Ре
ка в Италия 10. Житно
12. Юнак от гръцката
13. Название за македонския 
мор.

1 Едиоцифрен 
же-нско и-

растение
митология няма нищо про-

наистина.както

им дават неплатена 
годишна почивка. Покрай 
това си има и други нево
ли. Вместо от личните му 
доходи да му намалцт три 
дневни в декември, нему 
за първите три дни когато 
дневните били по 10,50, те 
му намалили в януари, 
гато възлизали на 17,50 ди

ОТВЕСНО: 
не 2. Равнина в Македония 3. А 
построфирано местоимсние 4. 
лефонно повикано 6. Две букви 7 
Автобус, който се движи на оп 
ределена линия 11. Буква от ла 
тинсюата азбу,ка 11. Сто години 12 
Френско членуване.

1. Средство за писа

Те

ко
М. Б.От събранието
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Анкета за сътоянието иа културатав Димитровградско

Повече доверие на 

културните дейци
■■

нгарада (макар че мене 
удобно да
а о що го бях един от кандидатите*. 
От друга страна, нерешения

МИ е 110- И което искам особено да 
подчертая е
някому вече се даде едно за 
дължение (значи гласувало 
му се е и доверие), сетне към 
него се проявява недоверие, 

също пречи изказват се неосновани съм-
щс с0 нения. Искам да изгъкна своя 

оспорва тона мое мнение, по ако пример - без оглед, че СЪМ 
погдедапне практика ,.а -другите избран за председател на кул 

рнщнпа има и няколко пла- турно-просветната общност 
тени културни дейни в културно- когато трябва да - се договор 
просветната общност), то деистнн ят гостувания 
толпо е оправдано. Понеже досо- 

в културно-про- 
са действител

говоря по тоя въпрос. защо, когато
ка

дров въпрос — . нужно е културно- 
просветната общност да има поне 
едно платено лице
на тази дейност. Може би

на културни 
; дружества, театри и пр. мега задължените не отминаваха, а се явяваше 

друг, макар че именно като
светната общност 
но заети и това им е допълнително 
задължение което, между другото.
пс получава и нужното обществено светната общност моя длъж 
признание.

Обикновено се счита, чо 
_ културно, щом имаме културно-забавен

просветата общност в Димит център не ни трябва култур- 
ДР- НИКОЛА ДЕН но-просветна общност, поне- 

КОВ ни даде следния отгово же безполезно е да се дават 
вор на нашия въпрос какво пари на две страни. А въпрос 
мисли за сегашното положе- е дали културно-забавнияк
цие на културата в комуната център може и е в състоя-
и къде вижда изхода, койтч ние да изпълни това. Според СДИН човек, то му се даде и 
въпрос поставяме на култур мен тези две културни инсти доверие и оказва помощ, а 

обществено-политически туции не могат да се израв
няват и подвеждат под общ 

състояние-, знаменател. Освен това — би
трябвало и библиотеката да 

положение се отдели от
на културата не е добро ни« вния център като самостоя-
то в града, а особено в рай- телна 
она. Главната причина, спо
ред мен, е личната дезанга- конна основа, 
жираност

председател на културно-про* ШШтIщшшт ттI ■ ■яш
ност е била поне да присъе? 
вувам на договорите. С изк.« 1 шииПредседателят
ючение на един или два пъти 
мене никой нито ме и вика- У ’ ■ ■

СИНЬОР АЛДОше, нито пък осведомяваше: 
Та мисълта ми е щом с
доверена една длъжност на СВОБОДАН СОТИРОВ (1926, 

Пирот) Следвал на Художес
твената академия в София и 
Белград. Дипломирал в Бел
град пред 1950 г.

Първа изложба открил 1948 
година.

Открил шест самостоятелни 
изложби, от които четири в 
Белград.

Участвува на изложбите на 
УЛУС, Октомврийския салон в 
Белград от 1962 г. Първи, вто 
ри и трети триенале на юго
славската изкуство в Белград 
от 1966 година.

Излагал е в чужбина: в За 
падна Германия 1965 г. в Че
хословакия 1966, на 22 биена 
ле на акварела в Ию-Йорк.

Награди: Златната палитра 
на УЛУС 1964 г.

Има много творби в частни 
и обществени колекции в чу 
жбина и в страната.

През последните години се 
занимава с акварел и пор
трет.

Професор е на Висшето пе 
дагогическо училище в Бел
град.

ни, не да се съмняваме в него- 
Бих заключил с това, че 

ако искаме богата културна 
културно-заба- дейност, а ние това искаме.

и стопански дейци във връз 
ка с анкетата за 
то на културата:

— Сегашното
то трябва всестранно да се 
обсъди въпроса и да се на
мерят правилни решения т.с.

се постави

културна институция 
още повече, че тук има и за

Мое мнение е, че трябвц тази дейност да 
об- да се оформи общиска кул- на здрави основи, 

турно-просветна общност, за- 
щото досегашната освен, чЦ 
бездействува е и само град- 
ска

от председателя 
на културно-просветната 
щност до най-висшите общин 
нски ръководители председа 
теля на ОС, ССРН СЮМ, се
кретаря на СК, училищата, 
народния университет, култу
рно-забавния център и пр.
Имам впечатление, че всич
ки изискват богат културно- общност, 
забавен живот, а никой не се;

Ст. Н.

културно-просветна об
щност. И че все едно е далв Сурдулица
тя ще се нарича кутурно-прот 
светна общност или културна

л.г; Приета програма за инвестиционо
Същевременно искам да ка културата. Вече всички виж. III I

жа, че изобщо не е разбра- дат, че културата трябва да
на ролята на културно-прос- се финансира, освен от. об-; |1Я Г Ц 0111 П ^ И 81^ мата па инвестиционно изгр.*
ветната общност, - защото тя щинския бюджет, и от сто- 1/1 Л| 11П Ив1ЯО П!■ ждане в учебното дело. В от
не е изпълнителен орган, а панските организации. Аз бих ^ в отчета . бе изтъкнато, чц
организатор и координатор се спрял само на една възмо училищата в Сурдулишко са може да се осигури чрез бю
на културните дейности. Кац жност: защо отделни стопац Тези дни се състоя редов- получили само 90 на сто от джета, па зату»й
инак ще разберем, че на куд ски организации да не покрц но заседание на образовател заплануваните средства т. е; единствено напомощ
турно-просветната общност/ вителствуват определени кул) ката общност в Сурдулица. °Ще наД 61,6 хиляди нови ди публиката и чрез референ-
през 1968 година са заделени турни манифестации т.е. ак- На заседанието бе разгледан наРа общинската
само 50 хиляди стари динара? ции, или да закупят отделни балансът на общността през Дължи на образователната об

Когато казвам това имам пред- представления? Значи - би 1968 година и приех фИНнаи ^Н°С^
вид. че много културни дейности трябвало Да съществува извее , иаламс маоищниена с „по-кра
са останали извън нейния обсег тна културна програма, за чи С0В ПЛЗН 33 г|ъРвите ТРИ ме' тьк” С ОКОЛО 713,8 хиляди но

проволямето с ето финансиране да. се пове- сеца на тази година. Същс- ви динара,
ка Септемврийската де по-голяма сметка. временно бе приета програ-

ангажира той да се създаде».

ване на нормални условия 
възлиза на около 12 хиляди 
нови динара. Такава сума не

се разчита 
от ре)

скупщина дум вкомуната за въвеждане 
на няколкогодишно самооб
лагане.

Според инвестиционата про 
грама се предвижда изграж
дане на нови училищни обе- 

за кти, фискултурна зала, попрв 
ака и дограждане на някои 
училишни здания и тяхната 
адаптация, както и други о- 
бекти и набавката на учебни 
помагала.

оп у к и алрмм е-р 
присъждането За временното финансиране 

месеца (януарипървите три 
март т.г.) за одобрени една чет
върта от средствата през 1968 го* 
дина. Скупщината на образовател 
мата общнет реши да увеличи ли

100 години учебното дело в Димитровградско

ДАСКАЛ АНГЕЛ ГОГОВ чните доходи на просветните ра
ботници с 7 на сто от 1 януари 
т. г.. тъй като общинските орга
ни па управление, въпреки крити
ките, отпра,вени на общинска!»

Заседанието прие и реше
ние образователната общност, 
от скромните си средства да 
отдели 2.000 динара за изгря 
ждането на училището в Су- 
томор, разрушено от неотдав 
нашното земетърсение, в Че 
рна гора.

Тогавашните социалисти но гате върху нас. Но, ние апс- 
сили дълги коси и брада. Ан лираме към вашата преда»

ност, към съюзната кауза Д:« скупщина, и занапред взимат у не 
бъде насочена към постига
не непосредствената ни цел: 

в 60 души членове на Цариброд зн 
ското околийско дружество к 
максимален идеен подем!"

Ангел Гогов от с. Брайков- 
ци. Димитровградско, оста
вил ярки следи в учебното гел бил обръснат и остриган 
дело в първото десетилетие в затвора. Песента се отнася 
от това столетие. Той се про на тази постъпка на властта, 
явил не само като учител, но Прогресивният учител 
като социалист, член на дру- Гоин дол учил децага да пе- 
жсството на учителите соци- ■ ят „Дружна песен , а я про- 
алисти в Цариброд .човек о грамата на училището внас-

възгледи зд ял новини, които били от пол < Ски" Ангел Гогов се бори, же 
за на утрешните граждани.

В царибродското училище

личсш1ята от 1968 година. С.ъщп
. г>- 1114471 ВКЛЮЧЕНИЯ .1 п г,

година органите на управата 
планират увеличение на личните 
доходи, то топа увеличение да се 
отнася и за училищата. Освен то 
ва бе рошено е трудното финан
сово положе 1М1е на учебното дело 
да се запознае и републиканска 
та образователна общност, като 
при това се търси тяхното уча
стие за допълнително финансира
не нуждите на общинската обра
зователна общност в Сурдулица, 
Същевременно бе дадено предло
жение общинската скупщина на 
едно от следващите заседания, 
вместо доссгщнитс 3,7 да увеличи 
на 4,7 облаганията иа личните до 
ходи на трудещите он за образо.
вани ето.

М. Величкоц

В училището „Васил Лев- ИЗПРАВНАнапредничави 
преуреждане на обществото и 
промени в педагогическия жи 
вот в училищата, се стараел 
да внесе новини в живота иа

с-гоко против местните акцио- 
нери-книжари, които и чрез 

се проявилг като борец сре- учебниците и тетрадките ек- 
щу експлоататорите и органи сплоатирали децата и техни- 
затор на работниците. През тс родители. Затова създава 
1909 година той станал пред- първата ученическа коопера7 
седател на околийското дру» цИя за набавка на книги и 
жество на учителската синди тетрадки. При това той бил 
кална секция. Известна е не жестоко нападнат от местна- 
говата реч при закриването та власт и чорбаджии, 
на събранието. Пламенният борец против

„Ние другари — казал той експлоатацията, прогресивния 
ще действуваме обемистиче- 
ски, вие винаги ще поставяме ботниците 
интересите на дружеството и бил мобилизиран в Балкан- 
съюза по-горе от личните 
интереси и фракционните убс фронта 
ждения, впрочем ние ще се) 1д13 ГОдина. 
постараем да оправдаем ва» 
шитс надежди, крито възла!

Във връзка с общия успех на
края нл първото полугодие в ос
новното училище „Иво Лола Ри
бар" и с. Клисура бе поместена 

Милан К. Величков във 
вашия вестник „Братство" от 31 
януари, а кояго е направена вреш 
ка. Именно в

училищата.
Гогов започнал своята дей

ност в своя роден край във/ 
Висок. Народът го обичал ка 
то човек, педагог и борец за 

Често пъти

статия от

статията се казва, 
че почти всеки втори ученик има 
слаба бележка, което процентуал- 
по излиза, че 50 на сто от учени- . 
цитс са показали незадоволителен 

1 успех.

по-добър живот, 
бил арестуван от властите за 
рад напредничавите си 
гледи. Затова във Висок на
рода пеел следната песен 
Гогов:

въз-
педагог и организатор на рг| 

Царибродско
Докато реално положение е: от 

314 ученика, конто .учат в горните 
гласове със слаби бележки са бн 
ли 100, което процонтуално възли 
за на 31 на сто, докато и цилогй 
училище има общо 566 ученици. « 
със слаби са 135, което процеп гу 
алпо изнася 20 на сто.

Вза
С известни изменения е при 

па ета и програмата за инвести-, 
през ционно изграждане на учили 

чищни обекти, набавка на ме 
бели и училищни помагала. 

В. Николов Необходимата сума за създа

ската война и загинал 
в МакедонияАигеле,„Гинко Ангеле, 

кита тв косу резаше, 
вико ти аедже осташе, 
ка ти ведже бричише, 
иико ти очи осташе . . . Си ма Михайлов
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Чужд хумор2Майтаплъци от нашите краища 2На злободневни теми 22

НИВО. ГАЖАШ, ИЕ РШДШ ^ Една жена за своя прияте 
^ дка:ДИМИТРОВГРАД

(Цариброд)
2*** 2

при 2 Тя с изключително' ум- 
всичко се съветва с

След освобождението 
изкупване на земеделски прой на за 

от община й
2

изведения хората 
та искали да изпълнят свои^ 
план въпреки неплодородие- ^ 
то. Затова се наложило ия-4 
кои земеделски производите-^ 
ли да купуват пшеница, царе/ 
вица, фасул и др. за да се из| ; 
дължат. ■'

Бай-Ставри Рсшетара от се^ 
известен шего-4 

една ^
табелка на 2 4

й МСИ . . .
Н II-Димитровград (Цариброд) с създаден на река 

шава която с получила името си от риболовною д|У . 
ство „Нишава”. Това с и най-масовото Дружество; п Р^ 
да. Обаче според последните изследвания риболовъ\ 

поминък на населението от града.
В далечно минало, жителите ца 

нимавали и с търговия. Археологически 
га правят някои членове на Съюза па бойци!е 
че в древни времена тук работило търговско предприятие, 
„Ссд мою-лий". Тогава жителите на това градче купували 
и продавали, а сега само купуват от пиротски „А1ронро 
мст".

главен топа селище се за- 
изкопки, които се-1 

показват,
• ло Изатопци, 
' бисц, взел един кол и

дъска и поставил 
сред нивата с надпис.- „НЪ-1 
ИВО, РАДЖАЛА НЕ РАДЖА | 
ЛА ОТКУП ЩЕ ДАВАШ..." ^

2
Според някои недоказани теории, се твърди, че в ми 

кисело мляко, овче мляко и др.полото хората се хранели е 
млечни произведения. Имената па тези артикули в прехра 
пата останали само в легендите.

Културата била на високо равнище. На мястото 
сегашния Дом на културата съществувала джамия, която 
била под принудително ръководене па местния валия. Учи
лището работило в кръчма, затова се задържала традици-

ме отиват в бмблио-

сънувалКачествен,
у Качнсш, че си сънувал да 

ж-ч 2 си двадссетгодипшен. А за-Слизам от »парахода«|та
2

па 2

ята косато търсят някои учители, да 
теката, а в „Балкан". В града най-старо е учебното дело, 
което има сто години, а най-млада е културата, затова сега 
Й ласкаят всички ръководители, но тя е млада и хубава и 
нс обръща внимание на никого, защото вижда, че никой не 
е влюбен в нея.

В миналото градът не е имал нищо. Сега има 
Градска баня, кииопрожектор, автобуси, които рабогяс 

само по .слънчево време.
Градът е електрифициран, а селата нс са, 

планинските села владее някаква очна болест и хората нс 
поднасят електрическо осветление. Опия пък, конто нс бо
ледуват от тази болест се преселват в града.

Жителите па града се делят на вярващи и невярва
щи. Вярващите се делят на две групи. Едни вярват па 
Никола, а другите на новия поп. Невярващите са един
ни. Те не вярват на обещания. Б. Николов

си дъщеря:
„От човек на човек се натък^ 
нал на моряк. Когато и на не ^ 
го му поискал билет, той ка^ 

„Сгрешил си, приятелю, и

Асен „Цреварът" и Йордан 
Марков тръгнали преди мно
го години в София. Заклели 
се да пс мият до там, по нс 
устояли и си пийнали още в 
Драгоман. Пристигнали в С<) 
срия вече добре загрети и се 
качили в трамвая. Но билети 
нямали. Марков се бутнал на 
пред и при всеки униформен 
показвал два пръста и искал-. 
„Коидуктор, две билетчета.

Моля ти се да се вър
неш от тази среща иай-къс- 

2 по в 10 часа вечерта.зал:
аз съм моряк .

Марков, не разбрал добре,^ чс дете!
чул 2

всич -
— Но, мамо, аз не съм ве-2ко.

защото, в ^ — Тъкмо затова!какво му говори човека, 
само „моряк", „море" и вик-2 (Полски)

2 *нал тревожно на Асен: „Асе-^ 
нс, слизай бързо, ние сме со^ 
качили на параход". 2поп

22И слезли. 22
!

и гюрунтия |
женете, пойевтино че мине и, много пазаренье му дала пе- 2
асма ни да се познайс, дейа шсс яйца по 35 динара. 2
е иачовъркал од домашните па Бабата замесила брашното 2 
ре. Он испил йедиу, прияте- и разбрала, дека не йе наше 2 °
льс му поручили йогите две- шенско а оди Индиго, некикво 2 ’ :
три и на Печи му стануло те кокосово, та зашиштала към-2 ( I ■*
ка лефтерно. Ама нали си йе то Печи кико змия. Он пай А ̂
домакин човек, кига превър- думал, дека че излезне доб- ?
пул шестуту, пошъл да купу рс и е това брашно, само она2
йе кикво требе, ама -у рукьо да тури яйца. Бабата се по-2
имал тъгая по-малко парице. смирила, па налегла да тро-2
Ега стигну, помислил си, па ши яйцата. Има кикво да вц 2
се понесъл къмто пазарище) дИ нашия Печи — веднъг ре2
го. Ка там, а оно скупотия, кьията му изветрела из гла-2
Осъм банкье яйце! Нема да вуту и мешинуту. Първотой звъии късно през нощта,
има ни за погачу премазува-, яйце —- мутък, другото —12 — Докторе — казва един
иье, а камоли за слаткьи. По пиленце, трекьото — пилен-2 детски глас __ аз съм Фили-
обиколил женете е крошнье- це... Бабата узела сукалкю-2 бст.0 Бихт- пи ПГШ1ЛИ
те, питал туя, питал онуя, го ту, пиенула та комшилък уз-2 Р ' дошли у до-
ворил на бабете „невесто", верила, па ка почела да га^
на иевсстете „девойкьо", ама; заовива. Он дованул дреюту2 — Има някой болен ли?
нече! А и железничаре са си, па истърчал на сокак. По 2 — Да, всички освен мен.
пръснули по пазарът и само ньега се щурнула на комши-2 Днес бях непослушен и за на 
бройе яйца, а за паре не пи- йете децата — „Чичо, чичо, 2 казание не ми разрешиха да 
тую, оти они после по гради йевтино ти се уватише Яйца- 2 
щата гьи продаваю по-скупо) та!" й
Кажу това си 'йе ньина хоно 
рарната работа, демек у во- 
зът су железничаре, а вънка 
оди' возът су яйчаре1. Печи 
гьи понапцувал на ум, па ва. 
пул на горе петърлашкьи пу.т 
— ега сретне некого бабичку, 
коя не знайс цеиуту. Разгье- 
лс сретъл йедиу и она без

.IБай Джора ни пишеРадио 

Ниш 

за вас

; -

/
I__ /)* ■ -

м.зоСЪБОТА 15. 3. 19(59
10.00 за събота слсд о- 

— Каинме пи да тан- 
Хроннка; 19,10 —

Нови и и: 
бел: 18.03 
цувате; 19.00 
Каннме ви да танцувате. Па поздрави цепите ако 

ги достигнеш.16. 3. 1061) — 6,15 — 
За утринно настроение; 6,30 — За 

Младежта

НЕДЕЛЯ Туя скаску ми разправи 
Иван Псчти оди Димитров
град и ми запрети, кико зиа- 
йем да гьу турим у весникът. 
Тека и прайим, а вий е му 
мислете, тека ли йе изистин- 
скьи било или не йе.

Сунула бабата па Псчти пе 
тстотак у рукье и му рекла, 
да иде да купи яйчица и бра 
шънце, та да иагграйи слат
кьи, демек да се пресрамс 
пред човеци на некикво го- 
сйс. Пошъл човекът, а е нье 
га пошла и комшийска дечй 
ща, та она да му кажу, оди 
койс брашно да узие и кудс 
да найде по-йевтиншка яй
ца. Стигъл он до самоуслугу 
ту, ама видел пред кавенуту 
свои приятелье. Казал на де
цата да се върчаю, а он уле- 
зъл у кавенуту, демек мис
лил си. оди тея паре йедиу 
рекийицу да изпийс, а после 
по пазарът че се погажда със

*10.02земеделците; 
пред микрофона; 10,50 — Музика
лни честитки; 13,55 
дпо-вести; 18.30 — 
танцувате.

— Весели ра- 
Ка и име ви да Телефонът на един лекар

ПОНЕДЕЛНИК, 17. 3. 1909
10.00
Музикални честитки: 
ни мелодии: 17,15 Реклами; 
Избираме — избирайте; 19.00 Хро 
пика.

ВТОРНИК. 18. 3. 1909 — 10.00 — 
Музикални честитки; 16,45 Музика 
лни честитки; 17.00 Забавни мело
дии; 17,15 Реклами; 18,10 Избира- 
мс-избирайте; 19,00 Хроиика; 19,10 
Избирамс-избирайте,

Музикални честитки; 16.45 
17.00 Забав- 

18.10

ма?

ям гъби.. .СРЯДА, 19. 3. 1969 10,45 Па
родии песни: 18,03 Резервирано за 
днес; 18,10 Избирамс-избирайте.

(Италиански)

\'ЧЕТВЪРТЪК. 20. 3. 1960 — 16.00 
Музикални честитки. 10,45 Музи- 
калии честитки: 19.00 Хроника: 
19,10 По ваш избор. УСТА ищ.ШК няма.ПЕТЪК, 21. 3. (909 10.00 Му
зикални честитки; 10,45 Музи кал
ия честитки; 17,15 Реклами; 18.10 
Избираме — избирайте; 19.00 Хро 
пика, 19,10 Избираме — избирайте.
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