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В Рудо на 22 декември 1941 година бе формирана
Първата пролетарска бригада 
част на Народоосвободптеляата войска. На снимката: 
върховният комендант Тито върши преглед на Първа 
пролетарска бригада.

първата регулярна

Среща край Криводол на 12 юли ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА ГОДИНА — 
годината-начало на революционната борба 
— в историята на пашите народи вечно ще 
живее като несравним символ на техните 
страдания и възвишеност, тяхното робство 
и свобода, тяхното умиране и раждане, тях 
ната слава и гордост — братството и един
ството.

са се колебаели когато става дума за тях
ната свобода и независимост. От собствен 
опит зпаят, че народът е неувдицо-жим 
ако е готов да се бори без оглед на сила
та и числеността на неприятеля. Него
вата отбрана се основаваше върху общо
народната съпроттгвд, върху противопос
тавянето целия народ срещу - агресора, 
въфху' историческите опити на Народноос 
вободЙт*еЛнатаг борба. Оттук думите на дру 
гаря‘ ТЙгО, ''че нашата сегашна концепция 
За отбрана е .„всъщност никнала още през 
1941 година, когато ЮКП поведе нашите 
народи на борба срещу фашисткия оку
патор и техните помощници". Защитата 
на териториалния интегритет, па пълния 
политически и национален суверенитет и 
независимост на СФРЮ и неговата ефика
сна отбрана за съществено условие за 
собствено, самоупра.вително социалистиче
ско развитие на нашата страна.

И други народи дълго са воювали за 
своята свобода и лсзависимост, ло нито 
едхпх народ досега не е организирал от
брана в самоуправителло общество, в кое
то всички обществени работи хга и народ
ната отбрана, са право и длъжност па 
всеки гражданин. Към това ги задължа
ват жертвите на НОВ-а, примерите па се
беотрицание, храброст, пожертв}'вателност 
на нашите лхароди^^. свобода,- към това 
ги задължава пашата Конституция, Кон
цепцията на общоЦародна отбрана. Съю
зът на комунистите й другарят "Тито. За- 

ь •) туй въстахшя вече няма да има. Нашите 
народи веднъж завинаги дигнаха въста
ние през 1941 годила. Това въстание за 
защита «а-свободата, мира и социализма, 

■ 'нима да'престане. За югославските паро- 
иди няма' капитулация — 
ния, Тов.а те решиха 1941 годзша, залиса
ха го и в--Конституцията, в съзяапието и

смесената югославско-бъл-На съвместно заседание 
гарска комисия за гранични срещи взе решение сре
щата на крайграничното население от двете страни да 
се състои на 12 юли край село Д. Криводол. Граница
та ще бъде отворена от 6 до 18 часа. За разлика от

продават не само хра-миналата, тази година ще се Тя гордо говори -за -началото на 1едаа
епохаЕ- 'на' зшшмте' народи, тя ? 

раждането йа 'ГхоЙото,- гя е иътево^
нителни, но и други: стоки.

Обменът на валута ще се урежда на пунктове па 
българска народна банка.

културно-художествена про-

героична 
значи
дител за бъдещето, тя значи полагане ос
новите, върху които народът ще строи 
своя по-хубав и по-щастлив живот.

югославската и
Тоя път няма да има

грама. Д. Югославските народа, за пръв път в 
историята си, заедно в тоя век с кръв запи 

общата си велика дата. Народът вИО на ОК саха
поробената страна, препуснат па зверства- 

сурош окупатор, сам, без армия, гор- 
па въоръжена

Разширено заседание на 

ССРН в Димитровград
ПОД председателството на. Ихшя^Петров м=ата се*

мица в Димитровград се проведе р представители
ИО иа ОК на ССРН на кое™ ормдазацшД на култур
на всички обществено-политичестси р (>цешса на тазго-
ните институции в града. Заседалш разгледа нод-
дишния фестивал на българската народност, Ра (Ст " 5)

та на
чело и въставадо дига

борба ПО призива на Комунистическата 
партия. Голоръкм хората ,патриоти, без 

партийна, национална прхшад- 
вероизповсданис, в добре ор-оглед на

лежност и
гапмзираш» въстание, пламнало падлъж и 
ианшр из страната, в смело водена борба 
от Партията и другаря Ттгто, тръгнаха с 
оръжие, изтръгнато от ръцете на непри- 

безпощадни всекидневни борби 
;смърт, в дълга общоиародпа

ятеля, в 
на живот и 
врйиа, за свобода, цо-добър и по-щастлив

Актуална тема живот. ;)(
м.»Всичхсо хубаво и велшео,-което изпик- 

па в тези няколко години борба-в общно
стта’иа равноправни хора е свързаното“ 
понятието ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА, за 
йелхнеото дело на Партията и Тито; за' -' 
целия наш живот, за всичко, което имаме 
й строим за себе си и поколенията; кеш-' 
то ще дойдат. Затуй в-нашите сърца‘гор- 
дЬ звучи ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА. — •>

Ние само (един път
Въспгагахето пе престахи). Ют^;-;

■!БОСИЛЕГРАДСКОТО
ЗЕМЕДЕЛИЕ 
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РАЗВИТИЕ, носле-
РОЛЯТА СИ. КА-

№.7).,

чл «сърцата си.бедихме.
лавските хгароди никога не са. затварялц^ 
очи хтред действителността. Те никога, ш*>
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от убеждението, че 
вършей а система и че вся 
фаза поставя нови въщроом** 
търси нови отговори. за.(уИ 
считаме, че в момента е с- 
ществено решаването на 0 
въпроси, които са зрели* у 
изменение. В тази насока 4 
готови да дадем свои 
жотшя и да разискваме 
ху всички предложения.

В изминалия период е

нямаКонференция на Съюза на комунистите в Сърбия за-

ДА СЕ РЕШАВАТ В СИСТЕМАТА ОНИЯ ВЪПРОСИ, 

КОИТО СА ЗРЕЛИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ с.че
лрило-

ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОСНОВИ И ЦЕДИ йър-ТИХОМИР ВЛАШКАЛИИ ДОКЛАДВА ЗА 
НА РАЗВИТИЕТО В СЪРБИЯ ОТ 1971 ДО 1975 ГОДИНА

щастие»а прокламираната ,/0 
литика на преразпределение 
на дохода в полза на личните 
доходи и жизнения стандарт 
Обаче значителна част ‘

ци!ал1ию™1че-01<1пя кадър не за
доволява. Той счита, че нераз 
витите райони чрез пол итика- 

лични доходи трябва да 
привличат специалистите. Б 
тази насока1, според негово 
мнение, е нужен ясен поли
тически акцент срещу схваща 
шията за уравниловка.

Максимално ясно да се оп
редели ролята на Федера
цията в стопанството

Квалифицираният работник 
не може да бъде незаетДелегатите на Конферемцн житолните процеси и утчзърж- 

ята на Съюза на комунистите даване на нови цели за след- 
в Сърбия тези дни в Белград, ващия период, 
започнаха да разглеждат об
ществено-политическите О01Ю- 
ви и цели за развитието на ре пата ефикасност, стопанство- 
публиката от 1971 до 1975 го- то и обществените дейности, 
дина. На заседанието прмсъс- д-р Бл.ашкалим придава пър- 
твуваха около 350 делегати и востепемно значение.
150 гости. Свои представители 
са изпратили и организации
те на Съюза на комунистите фикаспост 
от Босна и Херцеговина, Чер- процеси имат особено знаме
на тора и Хърватско.

Говорейки за оредноорочмия кономериоот Съюзът на кому 
план на Сърбия доктор Тихо- имотите на тези процеси по- 
мир Влашкалич изтъкна, че в вече пъти оказва пълна под- 
съгледаването на бъдещето крала. Топа същевременно бе 
не ое изхожда от нулева точ- определяне срещу местните и 
ка. Той накратко изнесе най- административните граници па 
значителните резултати, които интеграцията, но и срещу при 
са постигнати за малко попе- силванс, монополни прояви и 
че от половин трудов век на ограничаване праната на тру- 
едно поколение.

Оообено значение за опреде 
ляне основите и целите в нас 
тоящето развитие има най-но 
вият период на .реформата.
Резултатите на тоя петгоди
шен период още не се прояв
яват в чист вид, още има ко
лебания, па и натиск за връ
щане към старите норми и 
явления. Съществено обаче е, 
че прогресивната ориентация 
на реформата е победила в 
кай-развитите среди. Това е и 
главната опора за по-нататъш 
но заздравяване на реформна- 
та ориентация.

Благоприятствува — по мне 
кието на д-р Влашкалич — че 
вече се разполага с глобални
те проекции и прогнози за ра 
звитието на Републиката до 
1975 година. Това придава на 
плана за настоящите пет го
дини относителни димен зм и, 
улеснява споразумението за 
приоритетите и открива дъл
госрочни перспективи.

Въз основа на подготвени
те анализи и преценки д-р 
Влашкалич посочи основните 
данни за развитието на Сър
бия до 1975 година. Това са 
вече познати данни за годиш- • 
нмя ръст от 7—8%, нацио
налният доход на глава от на
селението от сегашните 600 на 
900 и юоо долара през 1975 
година. Увеличение на аредни 
те лични доходи от 950 на 
1300 до 1400 динара. Но, съ
щественото не е в квантитети- 
те, същественото е как ще се 
осъществи това и каква роля 
и интерес имат трудовите хо
ра да създават и ползват ре
зултатите, до които ще се дой 
де. От това становище е необ 
ходима ревалоризация на нео 
съществените цели на рефор
мата, продължаване на поло-

та наЗа осъществяване принци
пите на реформата кадрите 
са важно условие, 
въпрос Съюзът на комунисти 
те има
бавно осъществяват, 
ташно съществува излишък на 
неквалифицирана работна ръ- 

педосгпиг на квалифици
рана. Обаче при заемане пре 
ДИ1М1СТВЮ трябва да получат 
квалифицираните кадри. Ну
жно е просто да ос създадат 
условия квалифицираният ра 
болник да не може да бъде 
незает.

Д-р Влашкалич след туй по 
слабостите па нашата 

и па

на за-
спите още има недостатъчни 
лични доходи. Проблемът е 
толкова повече важен, че „а 
те концентрирани главно в ня 
колко отрасли. В такова 
ложенис на част от работни
ческата класа представлява по 
литически проблем, който не 
може да ое реши чрез лрераз 
пределение и изравняване на 
личните доходи. Трябва да се 
премахнат съществените при
чини и решенията да се тър
сят в модернизация, преценка 
на производствената ориента
ция, свързване със силни пре 
дприятия, евентуално преква
лифициране на работника и 
т.н.

\На увеличаване на целокуп По този

становища, но те се 
Момен-

по-
|В борбата за по-голяма е-

ИН ТОГраЦИОЛ И1ИТС ка и

ние. Създавайки ги. като за- |П|рсцизи|ра,йки становищата 
и иаме-за усъгаъригенствуван-е

стопанската системанемия в 
д-р Влашкалич каза:

— Нашето становище, чс 
промените трябва да се осъ
ществяват върху ясен курс на 
заздравяван е самоуп ра вл ен и е- 
то и типа на пазарно стопа
нисване. При това изхождаме

сочи
образователна система 
помни, че 
разпределение на високо спе-

територ: 1 а л мото
давите хора. Минавайки към други въ

проси д-р Влашкалич преду
преди, че развитието на Сър
бия има и овои регионални 
апокети. На нейна територия 
са: Косово, неразвити райони 
и вън покрайнината. Войводи 
на, която пондълъг период е 
обхваната от стопанско стаг- 
ниране и Белград — със зна
чителна концентрация на на
селението и стопанството. В 
такова положение е необходи 
мо да се определи цялостна 
и дългосрочна концепция на 
регионално развитие на Репу
бликата.

Д-р Влашкалич придаде гол 
ямо значение и на селското 
стопанство, като изтъкна, че 
в тоя отрасъл, след приемане 
мерките на реформата, са по
стигнати пложзггелни проце
си, но че напоследък отново 
се забелзяват отрицателни тен 
денцим. Той счита, че изхо
дът е в по-нататъшно заздрав 
яване на пазарната ориента
ция в селското стопанство. Пре 
работка и финализиране на 
някои произведения, в увели
чаване на производителността 
и по-добра ефикасност. Тази 
ориентация подразбира и по 
тясно свързване на селското 
стопанство с търговията и по 
требителните центрове. Създа 
пане на дългосрочни ангажи
менти при стабилни условия 
и основаване на кредитни фон 
дове, които ще обезпечат ста 
билки условия на пазара и ще 
смечкат сезонните окстглации

__________________________________________ _________________________________________________и нарушения.
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„Додох зо този свобода един тон човешко месо
ВЪЗПОМЕНАТЕЛНА ПЛОЧА НА ЦЪРНОТРАВЦИТЕ ЮГОВИЧИ"

рой и обичан другар, — основател на този 
славен отряд. По-малкия Радомир, секре
тар на СКОЮ в Църна Трава, арестуваха 
в началото на 1942 г. български фашисти, 
подложиха го на сурови изтезания, а по- 
къоно убиха.

В малкото подчемероко църнотравско 
селище Рид живееше юговормото семейст
во на строители Бузия. Да, живееше, за- 
щото в тази къща :оега няма никой.

Общинският отбор на Съюза на бой
ците от Църна Трава подготви възпоменп 
телна плоча, която ще бъде поставена на 
тази къща. На възпоменателната 
пише:

Далеч ог своя роден край в снежните 
пресити на Копаомик ое намира гробът на 
младия зидар Ватроалав, който със своята 
рота тръпна в атака и там загина. В про
словутия български затвор в Деичево бяха 
убити активистите Руска, Цана и малката 
Верица. На малката красива Верица отре- 
заха гърдите .В Бабушница загина герой
ски най-хубавата девойка ог Църна Трава 
— Нада. Българските фашисти я заловиха 
в момента, когато като член на Окръж
ния комитет на СКОЮ и секретар на око
лийския комитет на СКОЮ подготвявала 
една селока конференция. Загина с парти
занска песен на уста. Тя предизвикаше фа 
шистите със своята младост, интелиген
ция, красота.

плоча

„Това е къща на герои. Тук ое ро
дили, живяли и в славната НОВ 
за своята свобода геройска кръв 
дали Стояаговичи •. Влада, Алексан
дър, Радомир, Вратрослав,
Руска, Радмила, Нада, Вера и То- 
ммелав.
Слава на тези наши вечно обича
ни, мили герои.

Общински отбор на Съюза иц 
бойците Църна Трава“

Сана,

Да, десет членове на семейството Сто- 
янмогаич известни с названието Вузия вгра 
диха 'Своите геройски кости в основите на ■

Оста-нашето социалистическо отечество, 
нал жив един член от ,семейството, първо- 
борецът 'Предраг Стоянавич един път ми 
каза: „Дадох за тази овобода .един тон чо
вешко месо“.

Тринддесетотодишнмят Томислав е 
най-малкия между тях. С пламенните очи 
и «инати наемеяно лице не се подаде на 
фашистите. Фашистите на сила искаха от 
него да им покаже архива на Окръжния 
комитет на Партията. За предателството 
искаха да му подарят живота. Но той не 
каза нищо. И това дете със своята смърт 
влезна в историята на своя край като ле
генда.

В кръвавата мартовока офанзива през 
1942 година по време на всеобщата офан
зива против партизаните в Сърбия бъл
гарските фашисти заловиха стария солу- 
нац Владо и го задушиха във воденична
та бука. Най-стария му оин Александър, 
комисар на Църнотращския партизански 
отряд на 4 март 1943 година .смъртно бе 
ранен от картечен куршум. Той беше ге-

Радомир Костадшговпч, 
Църна Трава /

Народноосвободителната борба и 

концепцията на общонародната 

отбрана

неговите сътрудници.
Военната организация на въоръжения народ е изграж 

дана постепенно. Окупаторът, заедно с буржоазията, която 
сътрудничеше с него, разполагаше със силни, модерно 
ръжени военни сили, разпределени по всички важни пун
ктове в страната.

Конкретни организационни форми на въоръжения на 
род и методите на техните действия трябваше да се из
граждат и развиват, с оглед на тези факти.

С изнамирането с най-рационални конкретни форми 
на военна организация, на най-адекватна тактика и страте
гия на всеки етап в развитието на възстанието, се осигуря
ваше успех на въоръжената борба, увеличаваше се живата 
сила и материално-техническата основа на НОБ-а. В тоя сми 
съя партизанските отряди, диверсантчжите и други бойни 
групи бяха единствено възможни конкретни форми, които 
в началото на възстанието обезпечаваха въоръжаване на на
рода и задълбочаваха революционното съзнание на народа-

От партизанските отряди по-късно са формираха4) Р?“ 
гулярни части, чието значение е по-нататъшното развитие и 
засилване на НОБ — беше огромно.

Според мястото и начина на образуването, както у 
обществено-политическите си функции, тези части също та
ка представляваха форми на въоръжаване на народа. Отнов

2.БРАТСТВО
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В ОФР 

Ю(ГО СЛАВИ Я
Другарят Тито каза, че нашата сегашна отбранител

на концепция „в същност е възникнала още през 1941 го
дина, когато ЮКП поведе нашите народи на борба против 
фашистките окупатори и техните помагачи". В същия сми
съл и Резолюцията на IX конгрес СКЗД „Социалистическото 
развитие на Югославия на основите на самоуправлението и 
задачите на Съюза на комунистите“ изтъква, че по-нататъш 
ното изграждане на въоръжените сили на СФРЮ — ЮНА и 
въоръжените части на териториалната отбрана, трябва, пок 
рай другото, да се основават и върху богатия опит на НОБ-а 
и революцията.

Военната организация през НОБ-а както и във всяка 
народна революция, в която народните маси проявяват во
лята си, не е могла да бъде нищо друго, освен организация 
на въоръжения народ, т.е. самоорганизация за борба против 
насилието.

Излиза всеки петък 
Урежда редакционна колегия 

Директор,
главен и отговорен редактор 

АСЕН ЛАЗАРОВ

Технически редактор 
СТЕФАН НИКОЛОВ

Издава „Братство“ — Ниш 
Ст. Паунович 72, телефон 

25-444 и 25-480. 
Годишен абонамент 15 

лугодишен 7,5 н. динара 
Тек. сметка 625-3-78 Служба 

друштвено книговодство 
Нар. банка Ниш

Печатница „Вук Караджич" 
Ст. Пауновича 72 — Ниш

В тоя смисъл НОБ и ПОЮ всъщност са представля
вали военни организации на въоръжените народи на Юго
славия. Като се има предвид решителното значение на 
ръжената борба в рамките на общата политическа борба 
против окупатора и неговите сътрудници, която се манифе
стираше в най-различни форми, реализацията на принципа 
за въоръжаване на народа и на тази основа изгражда не на 
военната организация, като решителен фактор на освободи
телната война, подразбираше и включване на всички мате
риални и морални сили на народа, обединени в НОБ-а, в 
общенародната система на съпротивата против

чисто военна гледна точка, бихме могли да кажем, че 
представляваше оперативната част на военната организация 
на въоръжения народ, т.е. онази част, чиито бойни възмож
ности бяха организационно по-малко или повече определели 
и които бяха способни да действуват и извън територия^' 
на която са формирани. Останалите сили на въоръжения 
народ, като партизански отряд и, стража реки, диверсантски 1 
подобни части, представляваха изразително териториалн 
част на организацията на въоръжения народ.

От особено значение за обществения характер 
стите на НОВ-а е обстоятелството, че те, по правило, са

а по- въо-

на ча‘ 
форокупатора и
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Общинска ^конференция на самоуправителите Компетентно мнение

Принос нъм усъвършенствуване 

самоуправителния механизъм
Проблемите на българ
ската народност да се 

решават ефикасно 

и бързо
На 30 юни в Димитровград 

се проведе Общинска конфе
ренция на самоуправителите. 
Коардииационнмят комитет за 
подготовка на конференцията 
щъо<х една новина като 'вместо 
доклад за развитието на само
управлението в общината, бя„
ха изнесени три. доклада от 
три предприятия: „Досегашни 
те опили и нови наето явания 
за развитие гаа самоуправле
нието в индустрия на гумени 
изделия „Димитровград“; „Са 
моупрашлението и разпределе
нието в областта на образова
нието“ и „Развитието на само 
управителните отношения в 
областта на селското стопан
ство“.

Тази новина обаче в голя
ма степен ограничи разисква
нията, защото докладите от 
трите различни организации 
не можеха да дадат цялостна 
картина за развитието на са- 
моупранителните отношения в 
комуната. Затова участниците 
в разисквания изтъкнаха кеоб 
ходимостта п р едкон гр е сна та 
активност да продължи все 
до започването на П конгрес 
на самоуправителите. Тази ко 
нференция, по мнението на 
делегата Живко Виденов, по
казва, че е необходимо Общи 
лекият синдикален съвет да 
организира по-често подобни 
срещи на самоуправителите в 
комуната, които допринасят 
за по-доброто опознаване на 
трудовите организации, за по
лезен обмен на опит и най-се
тне допринасят да се излезне 
от затворения кръг на ообстве 
кото предприятие и собствени 
те тесни интереси. Такива ко
нференции са и удобна фор
ма за решаване на множество 
съвместни задачи и проблеми.

Конференцията избра за де-

отЕетна оамоуправителн а
с1“3цТЯ„с"^,"Г4 ' 0 °тнася до всички
трудови организации ,в кому
ната. 'П/ри утвърждаването 
организацията по „съществено; 
е какви са и колко големи са- 
моуправителните компетенции 
на отделните самоуправителни 
органи и на техните 
бегло на ония, 
ствяват

ор- не на самоуправителни реше
ния. Без яана дефиниция на 
тези функции на практика се 
стига те да ое омесват и пре- 

на плитат, коепо води към неефи 
касно ръководене на процеса 
на производството, намалява 
отговорността на специалисти: 
те, а от друга страна в про
цеса н.а самоуправителното ре
шаване често се проявяват те
нденции на бюрократизъм, 
техиожратизъм и под.

■И е .докладите и в .разисква
нията проблемът за осведомя 
ването и професионалното из
дигане на работниците бе из
тъкнат като ключ от чието 
разрешаване зависи по-ната
тъшното уса/вършенствуване 
на самоуправителния механи
зъм в комуната. Така напри
мер в кооперация „Сточар“ не 
съществува никакво осведомя 
ване, материалите за заседа-- 
ния на органите на самоупра„ 
влението не ое доставят пред
варително в пиюмена форма и 
тн. За ефикасно осведомяване 
на работниците не са доотатъ 
чни само бюлетини и радио-

В резултат на уа!лията на място пътищата и електрифн 
трудещите се от българската цирането на селата. Пътят от 
народност и на цялата обще- Власина до Босилеград, 
ственост на СР Сърбия по осъ ред мнението на всички, кои- 
ществяване на последователна то взеха думата, следва да бъ 
та политика за равна оправно де построен в най-кратък 
развитие на всички народи и срок. Това трябва да бъде яре

двидено и в Средносрочння

тела, чюо 
коило осъще-

неноередсттено 
управление. Във връзка 
на се изтъква, че отделни 
моупранителни органи 
недостатъчно се ангажират и- 
майки предвид задачите и ко
мпетенциите, които имат. Та
ка например отделни отбори 
и комисии само формално съ 
ществуват. Малко се занима
ват с проблемите ог 
мпетенция. Такъв е случаят е 
Надзирателния отбор, отбора 
за жалби, комисията 
вка. Недостатъчно са ое анга
жирали и отделни съвети и 
сборовете на отделните

спо-само- 
с то-

са-
.и тела

народности в общините, в ко
българската народ- план за развитието на СРС, за 

ност, са постигнати значител
ни успехи в просветата, култу можности за стопанско разви

тие на общината. Изработка 
на програми за земеделското 

Това е основната конегата- развитие в планинските райо- 
ция на неотдавна състоялото ни може да открие добри пер 
се (26 юни) съвместно заседа- спективи на тези краища, из
пие на комисията на ЦК за вестни с качествен добитък и 
отношенията между републи- млечна продукция. Заседапие-

тези въпроси да бъ-

нто живее
щото този път дава нови въз-

рата, обществено-икономичес
ките отношения и пр.тяхна ко

за почи-

трУДо
единици. В трудовите еди

ници твърде рядко ое разис
ква за проблемите на разви
тието на 
проблемите ата разиределеатое 
на дохода и на личните дохо
ди, за дейността на предприя
тието и тн.

ките, народите и народности
те и на Комисията за между- 
национални отношения и меж 
дурепубликанско сътрудшг.

Републиканската ко СР Сърбия, които ще 
стои на 9 юли.

Имаше изказвания, че и

то реши 
дат представени на всички ор 
гани в СР Сърбия, а отделно 
да стане дума на Събора па

се съ-

ви

предприятието, за чество на
нференция на ССРН.

В заседанието участвуваха 
представители и на редица ре Фондът за неразвитите краи- 
публикански институции. ща трябва да се съобразява с

Успехите на българската па особеностите на тези краища 
родност в изграждането на со и с тяхната неразвитост при 
циализма в нашата страна са отпускането на кредити за ра 
резултат и на съзнанието на 
творческите сили от народно- 
стта, че равноправните между тено на проблемите на Димит

дават повградската община, във връ
потреби.

уредби, >ое казва в доклада 
комбинат „Димитровград“, нЦ 
и провеждане на информации 
нии събрания един път месеч 
но на коило директорът на 
предприятието или друг отго7 
ворен ръководител да инфор
мира работниците за на'й-важ 
ните събития в предприятие
то през изтеклия период, за 
плановете, мероприятията, ка- 
кто и да отговаря на отделни 
въпроси, които интересуват ра 
болниците. Недостатъчната ос 
ведоменост на колектива ос
вен че ре отразява върху каче 
стаеното и целесъобразно ра
зискване за проблемите ло ко 
ито се вземат решения, често 
пъти има като последица 
колектива да се разпространя 
ват разни деформации по да
дени въпроси.

Сложните стопански проце- 
изиокват носителите на са

моуправителни решения да и- 
по„добро образование. Го

ляма пречка за правилното 
оамоуправт 

„Сто- 
представлява

на

От досегашната самоуправи- 
телна практика в комбинат 
„Димитровград“, се казва в до 
клада, може да ое направи из
вод, че за по-уопепшо и по- 
бързо развитие и усъвършен-

звитие.
Особено внимание бе посве-

национални отношения 
възможност за пълно утвър- зка с извънредните

които произлизат от съществу 
на силен контролопро- 

Констати-
ствуване на системата на са
моуправлението твърде важно 
е да бъдат изпълнени някои 
практични предпоставки, 
първо място е степента на ор
ганизираност на предприятие
то, развитието на системата 
на осведомяване и проблеми
те за общо и професионално

ждаване на народността и за 
дълбока свързаност с югосла- ването

социалистическо обще- пусквателен пупкт.
тази община не самовското

ство. Днес стотици и хиляди ра се, че 
специалисти и квалифицирани да яе може да издържа тези 
работници работят из цяла потреби, но се постави и въ- 
Югославил и заедно с другите пр0с, дали избощо е длъжна 

народности развиват да финансира това без помощ 
на републиката. Досега зна- 

част от издръжката

На

в народи и
самоуправителни обществени 
отношения, а косвено и свои
те общини. Последователност-

политиката на СНЖ за иемало

легат на П конгрес па само- 
квалифицира- '

чителна 
е била общинска, а това е от- 

средства, които са по- 
необходими за благоустромтел

управителите 
ния работник от индустрията 
за гумени -изделия Васил Алек

издигане на работниците. На 
това значи в Ста-

та на
равноправието на всички на- 
роди и народности особено ре ни и други обекти в комуна- 
лефно се вгакда и от факта, та. 
че отношението към българ- 

народност в СФРЮ ни- 
завиеело от меж-

сипрактиката 
тута на организацията ясносов. С това бе превъзмогната 

началната тенденция да се из
берат репрезентативни лично-

мат и културата 
по- 

под-

Образованието 
също трябва да получат 
значителна материална 

на крепа от страна на републи
ката. Това особено се отнася 

че до финансирането на гимнази

да се разграничи какво е ръ
та технологическия функциониране ага 

лението в кооперация 
чар“ например 
факта, че в тази организация 
80ч/о са неквалифицирани ра
ботници. За разрешаването 
този проблем, ое изтъква в до 
кладите, не са достатъчни са
лто наслояванията в отделни 
трудови, организации работни
ците да - получат повече зна- 

областга на икономи- 
ооциологията.

ската 
кога не еководене 

процес на производството и из 
пълнение на функциите на

фун- 
и взема-

дудържавните отношения 
Югославия и България. Тък
мо затова, бе изтъкнато,
е излишна всяка загриженост ите в Димитровград 
за проблемите на българската град. Имено тези гимназии за 
народност от страна на някои Сега са единствените средни У; 
представители на НР Бълга- чилгаца, които дават възмож

ност за образоване на млади- 
от народността

сти.
Една мисъл изразена в до

клада на комбинат “Димитро
вград“, че поставянето на съ-

а какво еръководене, 
кция на управление

и Босилека

националнотоа смирани по териториален принцип,
Р^поцрГиеТОЧрее“епарт^тНе0 контета, на ^што терито

рии действуваха, бяха в постоянни връзка с народа, нар д 
ната власт и обществените -организации. ^ ЮКП,

се

социалистическа Ар

рия.
В материалите и обстойните те поколения

най-обективно бя ц не могат да имат също тре-
гимназиите въвразисквания

ха посочени всички проблеми, тиране както 
от решаването на които зави- вътрешността Сърбия, 
си по-пататъшното развитие във връзка с езика на бъл- 

общшштс, в които живее гарската народност бе казано, 
българската народност. Въпре че е необходимо Да се орга- 

капиталовложе-1 низират разни съвещания, кз Р 
ния в някои общини (Димит- сопе и семинари за опреснява 
ровград), занапред ще е необ- пе. Бе подчертана неоохою - 
ходимо по-бързо и по-ефикас мостта от по-голяма

вателност в
потреба, на българския 

инфраструктурата, на първо във всички институции и ор-
общините с бъл-

ПИЯ ОТ 
ката, правото,

необходимо да се устато 
.редовно общо и лрофеоио- 

образ-овамие от ооемго-
но е
ви

нанално
Д'ИШН0 до високо. По този

се но стигне стол ал
па

ки големитеДа кажем, че по
обществото, беше народна войска, 
роля и целите, тя беше и си остана 
мия.

ч ии ще 
ството да получи кадри, които 
са способни лге само да лро- 

и целесъобразно 
за всички иробле-

последо
извеждат но 
да решават 
ми в предприятието.

място изтъкваше

Й5?»” НО- пр-
се, и перспективата за решаване с ц вСИЧКи средства да 
ставителите на буржоазията настоя чзгубеното влияние 
задържат останалия и да възвърл 
сред народа. та държането на по-голе-

Ето защо освобождаването и зад 1 НОБ а бешс от 
ми територии за развитите и заздр 
особено голямо значение. сс изтъкне, че по

Като заключение, необходи ^ на общенарод-
своя обществен характер, НОБ същевременно на н
на освободителна борба на кар°^ военната органнзация' 
Родната социалистическа революпиж " оеяна организа-
чзградена през НОБ, беше Р«^^с°™ия с разпосбрашли 
‘«я на въоръжените народи на вяваше активното 
конкретни (1м>рми, в които се прояяЯ® да за по-успешното 
Щение, инициатива и творчеств__ оКуцатора и не^ е 
водене на въоръжена борба пр „пганизация, язраста^пеСт- 
сътруд,пщи. Само такава яоепна «р а № се е оГЬ’ Д к0. 
иосердствено от обществото и в °>сн Върховлшя *
ВИла С нето, в която всишш, °тхабоРеЦиамерят и намир^ 
«ендант, непрекъснато настоява ла Д успеХ> можеше в Д ^ 
иай-дойрги решения за поетата скИ много по-суп р
ГОтРайната борба да победи т

равнопраляата у- 
езикио да се /развива предимно

Д. Йотов
ганизацлш в 
гаоска народност.

Комигаште решиха въз о
материалзпе и разисква 

изготвят заключи 
на проб-

^т_п-ги-и-н-м“ - ~
ва на
нията да се

,по разрешаване
българстгата народ-СЪОБЩЕНИЕ

Следващият брой на вест
ника ще излезе на 17 юли 

тази година.

пия 
лемите на

тях се запознаят: 
на оепубликап- 

ССРН,

ност, като с
Секретариатът

конференция паската 
Скутпгагн ата на
Изпълнителният

СР Сърбия и
насъвет

СРС.
Тези заключения в цялост 

ше публикуваме в следващи* 
брой на вестника ст 17. лI А. Л.

'^гюг,! • - - “ ~
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Еди» полезна инициатива
АКЦИИ НА СОЛИДАРНОСТ Справедливост при 

избирането на работници
ПОМОЩ ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ 

НАВОДНЕНИЯТА ВЪВ ВОЙВОДИНА
пращат помощ на стадната те 
куща ометиоа: 657—789—144 — 
Помощ за пострадалите 
Войводата.

1На последното заседание на 
Изпълнителния отбор на ОК 
на ССРН бе изразено сдамоду 
шпю мнение, че гражданите от 
Димитровградско, както вина 
пи доюега, ще прояват високо 
съзнание и солидарност е по
страдалите.

Общинският отбор на Ооци
ДНИ меделието (кадастрално).

Определят се категории 
оглед броя на кленовете, 
в първа категория са лица с 
шест или повече членове 
мойството. Също и според 
калето да бъдат настанени на 
работа и според това как са 
били уволнени — оправдател
но 'или по наказание или свое 
волно. Във всички случаи оба
че предимство при равни ус, 
лсаия що 'имат участници 
IIОБ, инвалида от войната, дг 
ца «а загинали бойци, жертви 
на фашисткия терор и инва
лиди по труда.

Документът, олед като се 
приеме от Общинската скуп
щина, ще бъде задължителен 
за всички трудови организа
ции, а за спазването ще сс 
грижат компетентни служби 
при ОС и профсъюзът.

Този обществен договор ще 
бъде важен документ на ко
муната. С неговите критерии 
трудовите организации ще бъ 
дат улеснени при приемането 
на .работна ръка, а за самите 
безработни ще гарантира спра 
ведливост в избора.

Кои безработни имат пре
димство

профсъюзенаащетичеюиия съюз тези 
ще изпрати пи,ама—призиви 
до всички местни 
цип, синдикални организации 

колективи за съби-

Обш|К1Н1ак1И1ЯГг 
съвет в Димитровград и дру- 

обществсно -политически
във ‘И с

оргашиза- като■пиггс
фактори в иоомун ата дълго 
време настояват да сс премра 
тят направил;юнгите из приема ство три 
перо па работна ръка ио пред та щс имат лица: 
понятията. Настояването обат — |Временно незаети и I 
че не всякога с било успешно, стрдраии при бюрото за ра
зшитото разни хора в комисии болна ръка. Когато две • 
тс за приемане на работници повече лица изпълняват пред
но всякога опазваха правилни- вадените условия еднакво пре

има лицето, което по

В проекта за обществения 
договор ое казва, че предам - 

настаняване на рабо
в сеи трудови 

,ране на помощ за пострадали 
последните катастрофа л- 

наводншия във Войводи - 
на. Освен чрез овоите органи
зации гражданите от нашата 
комуна могат и лично да из-

ча-
тс от
ни

вЦИП1С ДИМСТЛО

■пред "веТа"™~те ттт, сс 
п;ри1яти!ята один дсжу1мслгг, с регистрират по категории е о 
!! Ойто да ос определят крито- глед на месечните приходи яа 
рипа е и предимствата <в прие- член от домакинството. Ще 
мапето на работници в т.рудо- има пет категории а в първа 
пийте организации :и да бъдат щс еа лицата, които ме раоот- 
валидни за всички предприп- ят, пито пък някой членве.- 
пи;я и учреждения в община- мейството работи, или лямаг 
та. Документът е наречен Об никакви .приходи от земя и; 
ществен договор за критерии- друг вид дейност. В останали
те и предимствата при заема- те категории щс ос числят ли 
не на работници в трудовите ца, които имат незначителни 
организации. Целта, .разбира приходи — във втора напри- 
се е ш.а се опре всяка поспра- мер еа лица в семейството, на 
ведлитоот в тая работа, защо- което членовете имат по 50 ди 

оплаквания нара месечен приход или зо 
говорят за редица слабости на динара годишен приход °т зо 
комиците.

Документът е изготвен и ка 
то П'роект ще бъде представен 

трудовите колективи за об 
съждане. А след това, вероят
но през 1971 година ще бъде 
приет от общимоката скупщи 
на. Ако трудовите 
приемат този документ в об
съждането, стед приемането 
му от общинската скупщина 
той ще е валиден за всички 
трудови организации.

ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН 

ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ
що! зароди а отбрана и задачи
те на Социалистическия съюз. 
Общинската конференция ще 
приеме също така и измене
ния и допълнения на прави
лата на общинската орглниза- 
ция в духа на новите условия
на организиране.

На заоеданзието на Изпълни 
тел,пия отбор на ОК на ССРН, 
проводено миналата 
в Димитровград, бе взето ре- 

Общинака конферен-

седмица

шение
цня на СОРН да се проведе 
през втората половина на сеп

Основната тома натември.
конференцията ще бъде об-

то постоянните м. н. н.
50 РАБОТНИКА НА ПОЧИВКА 

Б ЗВОНСКА БАНЯ ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА 

ЛЕСКОВАЦ
на

дите, а останалата част синди
калните подружшщи в пред
приятията и една част Заво
дът за социални осигуровки. 
Работниците ще прекарат 15 
дни в Звонска баня.

Общинският синдикален съ 
кет и тази година ще органи
зира колективна почивка 
около 50 работници от разли
чни димитровградски предпри 
ятия. Общинският синдикален 
съвет обезпечава 50°/о от разхо

със своите кланове в:
Босилеград, Гърделица, Буяновац, Лебане, Власотинцн, 

Вучйе, Владичин хан, Сурдулица и пощите на територията 
на трудовите ПТТ клонове в Лесковац и Враня организира 
за своите спестовници

колективиза

Д- II ТЕГЛЕНЕ НА ЛОТАРИЯ
Право да участвуват в лотарията имат всички спестов

ници с основен влог от 1.000 динара, без право на изтегляне 
в срок от 13 месеца. Покрай участието в лотарията спестов
ниците имат лихва от 7,5%> годишно.

Спестовници, използвайте този единствен случай па
рите си да деверите на вашия най-добър пазител — обеди
нената кредитна банка в Лесковац и на нейните клонове, 
защото получавате право да участвувате в лотарията.

Запомнете че вашите пари ще бъдат в сигурни ръце, 
с най-голяма лихва от 7,5% и участие в лотарията, съще
временно сте застраховани при Застрахователния завод Ю- 
гославия от ваичкги несгоди и нещастни случачи.

Побързайте с внасянето на пари на спестовна книж
ка, защото тегленето е насрочено за 25-юли 1970 година.

Гишето за спестовници в Обединената банка в Леско
вац работи от 7 до 19 часа.

Спестовна книжка на Сдружената кредитна банка Ле
сковац може да се получи при всички пощи на територията 
на Врани и Лесковац.

Преди да решите да доверите спестовните си влогове, 
погледнете нашил

КОМУНИСТИТЕ ОТ СУРДУЛИШКО

За интензивиране на 

стопанството
Председателят на ОС Йо- 

ван Петрсвич изтъкна, че из
вестният “оурдунишки слу
чай,, е ликвидиран на общия 

Влаоинохите вадоцентрали ско ниво, обаче то'й продъл- 
планигоат изграждането на Г1 >каш,а да живее в трудовите ор 
фаза на системата, която би гант/.зации. Ако това не ое пре

крати, нг можем да очакваме 
някои резултати. Някои се 
плашат от интеграцията, за

каза

На 25 юни т.г. ОК на СК в 
Сурдулица е разгледал въпро 
са за оредн-оарсчното планира 
не на стопанското и общество 
ното развитие в Сурдулишка- 
та община и задачите на СК 
във връзка с това, а на 26 го
ни това е било предмет на ра 
зискване на Общинската кон
ференция на СК в Сурдулица. 
На заседанието на Общинска
та конференция на СК е при- 
съствувал и Владимир Стбва- 
нович-Депа, секретар на МК 
на СКС във Враня.

Планът трябва да предвиди 
реконструкция и модерниза
ция на стсп-анстгото съвреме
нна технология, кооперация и

специализация в рамките на 
по-големи интеграционни ця
лости.

деарииеюла вм’е'сто досегашни 
те 150 милиона квч годишно 
да се претпеждат 315 милио 
ка квч електроенергия. Фабри РЗД лични приви легии, 
ка „Мачканица“ е

ЛОТАРИЕН ПЛАН
ПРЕМИИ

1. Автомобил „Застава 1300“
2. Мини трактор „АДРИЯ“ от 5 КС

29.000
7.500

председателя.съчинила 
свой план с помощта на Одру 
жението на леярниците от СР 
Сърбия. Този план предвижда

'ГЛАВНИ ПЕЧАЛБИ 
1. Мотопед „Томос“
1. Перална машина 
1. Телевизор
1. Хладилник
2. Нафтови печки а. 450 
5. Транзитора а. 250 
Т. Помпа за поливане

ПЕЧАЛБИ
1. Радиоапарат за автомобил
1. Електрическа печка
2. Грамофона 
2. Велосипеда 
2. Детски велосипеда 
5. Прибора за ядене 
2. Експрес тенджери

УТЕШИТЕЛНИ НАГРАДИ
50. Ръчни часовници 
50. Парични печалби

Печалбите имат стоково-паричен характер 
Билети се дават от 15 кхнм 1970 годила. 
Резултатите ще бъдат публикувани във „Вечерни 
и в локалния вестник „Наша реч“.

Природните краооти на Вла 
емна е езерото трябва да се 
намерят в оред но срочните лла 
нозе на общините от Н:иш- 
кия, Лаановашки и Бранени 
региони е цел да се по-бързо 
учацради и развие туризъма.

2.730
2.700
2.340
1.350довършване на реконструкци

ята и модернизацията, които 
са започнати през 1967 г. и 
интеграция е „Машиноград.
г» ~ “:НЯ .

900
1.250
1.500

Особено е изтъкнато, че тря 
бва да се увеличат средствата 
във фонда за неразвитите кра 
ища на СР Сърбия, да се съ- 
чин1и листа, по предимство на 
комуните от неразвитите кра
ища, а при то®а да ое либера 
лизират условията за обезпе-

Изтъкнато е че и РТБ Бор 
е заинтересуван за

650
650издирва

ния на някои руди на тери
торията на Сурдулишката об-

600
700
600

щипа. 750
330

Казано бе, че комунистите 
трябва да се борят за ин.тег- 

/ рация на трудовите организа
ции в областта на земеделие- на бедните общини.

чачване на кредити от страна 4.000
4.000

то, металната .индустрия и еле 
ктроиндустрията, както и в 
здравната и ветеринарната слу 
жба, защото трудно ще ус
троят такива каквито са сега.

На края е заключено трудо 
Ечте организации да побързат 
със срздносрочгаите планове. но

вини“
М. Величков
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ПРЕД ДЕНЯ НА БОЕЦА В ДИМИТРОВГРАД Босилеград
Тазгодишното централно тъ 

ржоство по случай Деня на 
богца — 4 юли ще стане в е. 
Петорлаш. Тържеството ще у- 
велзачат с участието ои възоб
новената организация на из&и 
днмцлте от Димитровград и 
Пирот. Те ще организират пар 
тдаангаки марш под название 
„По следите на нашите бащи'; 
Предвижда се да тръгнат от 
село Блаои, през Поганювоки 
манастир и Пюганов.о, където 
ще положат венци на гробо
вете на загиналите герои, в

Д:исучигг|ре1аГ|ра|тг
дат тържеств-но Д!11ще бъ' годишен труд на населението 
също ще положат вЛ,т 'ЩЛаТ''1 от гош кРа’й- Предвижда се 
Лепете на загинахтеЦИНагро -Общинския отбор на " 
вършат -с®10|я марш 
терлаш,

. траялите

ИЗКЛЮЧЕНИ 12 ЧЛЕНА НА СК
Съюза

и ще за ка бойците да организира по- 
к-ъпр-п^ в село Пе сещаяке на семействата на за 

ста'на,т цен ■ 'пилилите бойци по време на
таршаш е избрано8 зя Спг^ Пе~ кр'зт'° ще ““ бъДат връчени 
на тазгопмТг^™ Д°,маким скроени подаръци,
защото това оалп чес'гоУ1Ваие> Денят на въстанието в Сър-' 
вече борци Съ™ Да“ най‘ би* ~ 7 «ьщо ще бъде 
тт-ожестР|Р1н- ^ен 1,0 тържествено отпразнуван. Це-

бъ® пу »«— чриш м ста- 
„2^; "" ■ т<>- « из»».-

Да за самоотвержения дълго-

На събранието на местната партийна 
организация в Босилеград поради непла- 
щгне на членския внос и бездействие -от 
редовете на СК бяха заличени 12 души.

Както се изтъкна това ще е 
на сериозна акция тази местна организа
ция организационно да укрепне. По-точно 
тя ще се освобаждава от онези свои чле
нове, които не зачитат партшшата дисци
плина.

начало

Д. На събранието се приеха и двама но
ви члена. Това са Васил Станчев, юрист и 
Боян Радованов, куриер.Из дейността на партийните -организации .

Ролята на СК е широка и разнообразна
Последните събрания на ме 

стнмте партийни организации 
в Бооил ©градската Комуна, кр 
шх> бяха насрочени от страна 
на Общинския комитет на СК 
се показаха богати и съдър
жателни.

Като оан-ввно ,ое подчерта; 
че организационния въпрос 
при местните организации и 
партийните клонове още не е 
решен както трябва. Евиден- 
циите на членството са непъл 
ни, поради което не може да 
се установи кои членове не 
живеят партиен живот. Това е 
необходимо, защото напосле
дък на събранията едва се о- 
безпечава „кворум“, членския 
внос нередовно се плаща, а м 
друга активност изостава. Нап 
ример комунистите в Горна 
Любата и Мусул са дейни са
мо по време на изборите. 
След това настъпва пълна па- 
шиизация.

В транспортното цредприя- 
тие, в с. Груинци, Белут и др. 
има и такигва членове, които 
още от приемането им в СК 
не са си заплатили членския 
внос. По тоя въпрос има до
ри и злоупотреби. Например 
касиерът на местната партий
на организация в Бранковци 
събраните аредства от 
екмя внос харчил за собствени 
цели.

И в самоуправителнюто дого 
варяне мнозина комунисти не 
оправдават своята роля. Това 
е най-очебиещо ,в транспортно 
то. Тук на една страна съще
ствува стихийноот, на друга 
натиск, а на трета решаване 
в затворен кръг от страна на 
управата. В тези самоуправи- 
телни деформации участвуват 
и комунисти — работници на 
предприятието'. Подобни проя

ви има в лигаиноката коопера
ция. В тлъм1иноката 
вото на ползване се дава па! 
приятели и роднини.

В деловата практика 
ое овързват по най-различни, 
основи с цел по-леко да осъ
ществяват личните си интере
си. Това присъствува и в тър
говията. Тук недостига какъв- 
то и да било контрол, а оообе 
но вътрешен. И контролът 
провеждан от инспекционните 
служби — не задоволява.

'По .тези и други въпроси не 
съществуват добри норматив
ни .акти.

Бройни забележки се изна
сят и по въпроса за заемане
то. И тук комунистите не са 
изцяло изпълнили 'Своята ро
ля. Както в органите на об
щината, така редом и във вси 
чни други трудови организа
ции не ое обявяват конкурси 
за вакантните и хонорарни ра 
ботни места. В случая и ако 
се обяви конкурс знае се, че 
той е монопол, защото предва 
рмтелно е начертано лицето, 
което ще ое приеме.

Покрай това не се зачитат 
и принципите на преизбиране 
то. *

Тези неща изострят проб
лема на незаетите чийто брой 
все повече се увеличава и в

гичеокочпол1ит1ичеоката работа 
на комунистите трябва да се 
прилагат по-широки форми от 
сегашните. В случая 
жено е по-често 
на аказки, а дори и на куроо- 
ве и семинари. Това е особе
но необходимо за комунисти
те от селата, които често пъ
ти нямат възможност да сле
дят всички политически и дру 
ги събития.

'Въз основа на разисквания
та в местните организации Об 
щинекмя комитет е изработил 
извади, които ще се доставят 
на обсъждане не само на пар 
тайните организации, но и на 
всички трудещи се в комуна-

имущест-

предло-
хората провеждане

та.
С това ое има за цел да се 

засили ролята на комунисти
те, с което и укрепване на са
моуправлението в различните 
органи и форуми в комуната.

В. В. Турската народност в Димитровград

Разширено заседание на ИО на ССРН в Димитровград

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ФЕСТИВАЛА - СБЛИ
ЖАВАНЕТО НА НАРОДИТЕ И НАРО

ДНОСТИТЕ - Е ПОСТИГНАТА
член-

комуната.
В местните организации 

тлъминокия район най-много 
слабата дей

на

мадейнестта в лрада. Успехът 
на фолклора е най-добро до
казателство, че българската 
народност разполага с талан
та, които ое нуждаят само от 
по-добра организация. На за
седанието бяха отправени ос
три критики против Общин
ския туристически съюз, кой
то не е взел никакво участие 
в тазгодишния фестивал.

На края бе заключено да 
се установи пълна документа
ция на фестивалите. Тазгодиш 
шият Организационен отбор 
ще проведе в най-скоро вре
ме заседание на което ще бъ
де обсъден финансовият ба
ланс и ще бъдат приета кон
кретни предложения за орга
низирането на фестивала през 
идващата година.

е критикувана 
ност на младежката организа- 

и на ССРН. Тук е изтък-
(От 1 стр.)

готовкмте за предстоящето чествуване па 4 и 7 юли, под
готовките за провеждапе на Общинска конференция па 

бъде посветена на отбраната на страната, 
провеждане на акция па събиране 

последните наводнения във Вой

ция
като, че поради тези причини 

важни въпроси остават ССРН, която ще 
както и подготовките за 
на помощ за пострадалите в

много
нерешени. Във връзка с това 
и осведомеността на населени 
ето е слаба.

'На проведените събрания с 
мнение, че в идеоло-

водина.
Участниците в разисквания

та подкрепиха оценката на 
председателя на Организацио 
ииия отбор като 
че носител на организацията 
трябва да бъде 
център още повече, че сега 
е извършена дългоочакваната 
консолидация, а организацио
нният отбор да остане 
обществемюшолитамеако тяло, 
което ще кордимира работата. 
Размоктапията показаха, че е 
дошло време в Димитровград 
сериозно да се обсъди въпро
сът със съживяването на са-

(Информация за тазгодишно 
то чествуване изнесе

ата организационния 
Голубович.

изказано предсе
дателят
отбор Любомир 
Той подчерта, че приетата ос 
новна концепция — ревю на, 
самобитния фолклор на наро 
дите и народностите

поезията трябва да се 
е бъдеще. В гра- 

на обезпечените ма,тс-

изтъкпаха.

Сурдулица Култури М1ЯТ

и М1ИТИН-

КОМИСИЯТА ЗА МЕЖДУНАЦИОНАЛНИ 

ОТНОШЕНИЯ ПРИЕ ПРОГРАМА
га на като
задържи м
нищите
■ряални юредства тазгодишният 
фестивал е напълно уапял. Ос 
ловната цел, кюято си бяхме 
поставили още през февруари
_ сближаването на народите

от СР Сърбия

па СКлята на организациите 
в областта на трговията, 
стишмичарството и туризма,
тоито също та.са заемат опредедаен‘0 ^ 
те отношения. Щ« се у*“1

сътрудиичестлото съгря

на физическа

СКСТрета конференция на 
в Сурдулишката комуна прие 
програма за работата на Ко
мисията за междунацион а ли и 
те отношения и, сътрудниче
ството в международното Ра~ 
ботяичзоко движение.

Първостепенна задача на 
Комисията ще бъде оказване
то на помощ на организации
те на СК по-оистемно да се 
занимават с проблемите 
международните отношения и 
външната политика на СКЖ.

Комисията ще ое занимава 
и с някои проблеми във връ
зка с отиването на работа на 
наши работници в чужбина и 
е активността на обществено- 
нолжпичеоките организации в 
Общината във връзка с това.

Предмет на разискване ше 
бъде и културното сътрудни
чество със съседна България, 
т-с. с граничните райони. 1Д'“ 
Сс анализира и мястото и Р°-

го-

Д. Йотови народностите 
е постиш ата. Такава е прецен 

н.а гостуващите групи.
отношение 

кампания. То-

■чгката и 
ТЗ оргапниаац-ионото 
нямаше м «лоста

да и 
ничните градове 

в областта ВАШАТА БАНКА Е
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВЕЦ 
С КЛОНОВЕ В

БУЯНОВЕЦ, СУРДУЛИЦА. ВУЧЙЕ, ГЬРДЕЛИЦА, 
ЛЕБАНЕ, ВЯАСОТИНЦИ, ВЛАДИШКИ ХАН и БОСИ- 
ЛЕГРАД

* За редовни влогове плаща 6и» лихва
* За осрочеии влогове — 7ДМ»
Всеки спестовник с влог от най-малко 1000 нови д!шара 
е зстраховаи от евентуална злополука.
Банковите клонове в Босилеград и Сурдулица работят 
от с,зо до 14,30 часа всеки ден освен събота и недели.

<че педтотовките за 
трябвава гипарм,

следващия фестивал 
ла започнат много по-раио — 

есента. Трябва да 
конкретни 1ДОГОВО- 

прупитс от различните
гостуват 

капото и да

рия 
та култура 

Комисията
<и спорта.

.ще окаже
.изработването
отделните форми на

политическия
ла междупа 

и между- сюк.

по- <
на ггро |

М)0|Щ и в 
грама за
■идеологическо
живот в областта 
подните отношения
%&***

ЩС 0рГиН'за членовете на СК 
семимари за Мсждун.арОД|Н'ив Общигната по мсл ДУ шя

* л “ 
партийни де'йци

СФРЮ'

още .през 
се сключат

на
ча |■ри е

рОДИОСТИ,
Ди'М1И.щ>огаг.р ад> 

ое обезпечат нужните матери 
ални юаадства. -Предложената 
идея през 1971 година да се 
организира изложб а и а наро д 
постите, по прецемка на орга- 
пизациеиния отбор, може да 

успех ако успеем с пр-о- 
—; кар-

<посвито ще
► *

*
<

а <
|

та ше 
и зтъкн ати 
СР Сърбия и

от
има
дажбата на изложените
ТИНИ.,]У1. Величков
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Новини от БосилеградМалко нарушители в Босилеградско СИЛЕН ПОРОЙ.Въпроки чс има сравнител
но маишсо актове, не 
мотат да бъдат окютгчаши ггрсз 
годината-. За това има оправ
дателни! причини. Мнозина от 

на кюито е съставен 
акт през летните и есенни ме
сеци
строителна работа и е невъз
можно да бъдат разпитани. 
Затова се чака, когато дойдат,

пъзм-ож-

|Йи1аче синод всяко 111)31111441110 
свиждане има актове за пепюз 

По-мишала-
Прп боситлсгр адския съдия 

за нарушения всяка година о-
1900 граждани отговарят волюма търговия, 

за нарушаване на закона. Нл- та седмица, след свиждането 
кога актовете са били много при „Славче , на 21 лица е съ 
повече и то все по една и съ- ставал акт за препродавано на 
ша работа - непозволена оеч стоки. Те не оа от Босилеград 
Ц пускане на добитък в гор око, по от Лесковац, Ниш, Су 

ските насаждения. Годините рдулица, Лебане, Браня, Стру 
се «изнизаха, глобите бяха мица и Гевгслия. Това са хора, 

населението раз- които са носили стоки да ги 
продавал’ на български граж
дани гю време на свиждането. 
Стоките са конфискувани а на 
рутпитейните плоб са пи.

всички

коло
предизвикаха пороите в добро 
датска долина, тсо тоя щ,т не 
причиниха особени щети. 
ва обаче говори, че е 
димо коритото на тази доли 
на да се регулира.

(В събота на 27 юни Бооиле- 
Добри ДОЛ и М(/1 

часове.
хорагга, град и ослата 

ловци в гиродобедните 
бяха обхванати от силен по
рой. За един час Босилеград- 

котловина бе прекрита

То-ос намират на оезоина необхо-или
ската 
с шгада.

Обаче най-лоляма заплахависоки и 
бра, че гората трябва да сс 
пази. Затова сега този вид на

В. в.а тогава вече няма 
иоот да ос завърши с всички 
актове.са майско. М. II. Н.рушения

Какви видове нарушения га
ма в Босилеград око? Естестве
но — Има всякакви. Малко за 
непозволена сеч, малко за не 
позволено пускане на добитък 

а повече нарушения
Хотел в градаБележка

в горите,
правилника за движението, 

на законите по търговията, за 
непозволена продажба на сто 
ки и друго. Нарушители 
обществения ред почти няма, 
а това значи, че в Босилеград 
ско няма хулиганство и наои-

на КОГАТО ПОП ЗАСИЛИ 

ПОПУВАНЕТО СИ

Засега, както ни съобщиха 
в предприятието, .изгледите за 
кредити, с които ще се строи 
бъдещият хотел са добри. 0- 
чаква се кредит и от фондо
вете, предназначени за туриз
ма, а самото предприятие има 
възможност да осигури необ
ходимото участие с готови па-

След някоя година Босиле
град ще има нов, съвременен 
хотел. Това ни съобщиха в 
предприятието „Кин Стан“, 
сто щс бъде згооител на инве
стициите за строежа.

Проектът е готов и според 
него ще са необходими 
милиона стари динара за стро 
ежа.

.Бъдещият боси ле градски хо 
тел щс се сгрои в центъра на 
града, ще има ресторант в па 
ртера, а на двата етажа ще 
има 26 стаи с две легла за но 
щен приют.

на
ко

лие.
Нарушенията по движение

то почти не стават на терито
рията на Босилеград екю. Авто 
буоггге на транспортното пред 
приятие пътуват към Скопие, 
Белград и други места и кюн 
трола по движението им съ
ставя актове за неизправности 
по автопътя. А щом се мина
ва първо по ужасно лош път 
до Влаоинско езеро, не е тру
дно да откажат мигачите, ня- 

друга крушка на автобу

150
В селата на тлъминокия район свещеника вее по

вече се налага. Това „божие“ лице ес държи дръзко. 
И вое повече ород народа агитира и лропапира овояга 
идеология. Той убеждава хората,, чс „лошите природ
ни прояви и бедствия случили се « последните някол
ко години са всъщност наказание на „овевишния“, по
ради това, че той с забравен и незачитан“.

Това има 1влияни1е при религиозните хора, а дори 
някои членове на Съюза, на комунистите. Виа-

ри.
Босилеград досега не е и- 

мал хотел.

м. н. н.
и при
сяйми страх ород народа и предсказвайки предстоящо 
то, свещеникът успява със овоята измама. Хората все- СтрезимировциКОЯ и

са — и нарушението е нали- пс-масово кръщават деца,, а дори и онези, които вече
коитоце.

Разбит магазинотиват на училище. Венчават се дори и онези, 
са сключили брак преди пет и повече години.

Свещеникът ползва и други заплахи при лековср- 
лгия народ. За всичко това той извлича добра материал 
иа полза и то тъкмо от най-бедните.

Изненадва обаче, че компетентните си мълчат, а 
особено комунистите. Разбира ее, не онези неколцина, 
които вече играят на „поповата гайда“.

са съставени 
за претоварване на автобуси
те с пътници. Но тук е труд-

Доста актове

го да се каже дали е нару
шение ако си приел всички.
които желаят да си завършат 
работата в някой 
град, когато знаеш, че чове
кът иначе ще трябва да пъ
тува утре или в някОй друг 
ден, когато. се намери място в 
колата. А работата не чака.

През нощта на 26. срещу ло открито на 27, юни т.г., ко 
27 юни т.г. между 21 до 3 чал 
са засега все още неизвестни 
лица разбили магазина Но 5 
— клон на Клисурската Зе.м. 
кооперация в Стрезимировци.
Разбиването на магазина би-

далечен гато е трябвало да почне ре
довния шестомесечен баланс. 
Прозорчето е широко 
1,20 м- и високо около 40 см.

около
В. В.

над главния вход на магазина 
било без стъкло. Установено
е, че същото е изсечено с ел- 
майз и внимателно отстране
но от рамд на прозорчето. 
Предполага се, че лицето, се 
е Бмъкнало в магазина с по
мощта на пластичните сандъ
ци за бира натрупаш! пред 
входа на магазина. Милиция
та от Клисура е забранила вли 
заяето в магазина и пази обе
кта заедно с представителите 
на кооперацията. Следствието 
е в течение. За сега все още

ПРИ НИШКИТЕ БОЖИЧАНИ

КАКТО В СВОЯТА БОЖИЦА
от 5 етаж на една злрада. Почти два месеца се борех между 
живота и смъртта. А почти шест месеци губих съзнание. Из 
държах три твърде тежки операции и сега ,се готвя за че
твърта.. заицото един крак започна да съхне.

Лекарите с учудване следят издръжливостта на стг-
,рия бОЖНЧа1Н1И!Н.

Къщата с номер 19, със своята хубост се отличава от 
останалите къщи. Това не е нищо необкиновеяо, загцото това 
е къщата на един зидар, почти най-известен в тоя край.

При посещение на божичами ме придружаваше сту
дента Спас Симов. И тей следва като строител в Ниш.

— Това което аз работя за моите колеги от другите 
краища е малко необикновено, но за моите хора от Божи- 
ца съвоем разбираемо .От Божица яма още много м 
>ки, които следват и работят като строители.

Хората ог махалата в която живеят само Божичан.и 
са запазили овея майчин език и това ги открива, че не са 
кореняци. Те са твърде симпатични и гостоприемни. Със със 
седите, конто ос наослмли тук от различни краища на по- 
.нишавието 'добре живеят.

Божичани в квартала „Маршал Тито“ в Ниш се чув
ствуват тук като в овоята Божица.

Малка необикновено изглежда на посетителя на една 
улица в квартал „Маршал Тито" в Ниш когато от първия 
до последния номер среща хора само от село Божица.

Една край друга са наредени по план хубавите гсьщи 
на доселници от Бсжица. В тези къщички живеят около 25 
семейства. Те са иззестни в цялата страна като майстори — 
строители. За тях винаги има работа. Дори ое случва и това 
хората да ги чакат със седмици да завършат една работа

не може да се установи вино в
шггоника или виновниците, 

пък какво е взето от магази-за да минат при тях.
Хората от Божичката махала се считат като роднини. 

Най-стар жител на това селище е Кирил Найденов. Той жи
вее тук: повече от 20 години. Неговите деца са родени тук 
и почти и не знаят своя майчин език.

Посетихме едно семейство от божичката махала. Пред
Това

на.
М. Величков

една къща оздеше на слънцето твърде стара жена. 
беше Лена Джонова. Изненадахме ое когато ни каза, че ско
ро ще празнува стопия рожден ден.

— Аз имам 7 синове и дъщери, 27 внуци, 32 правнуци. 
Моите правнуци вече имат деца.

Тук срещнахме и Станко Миланов, който вече цяла 
година е неподвижен. С голямо напрежение Станко нм раз
каза за своята трагедия:

— Работих като висококвалифициран работник при 
„Граджевкнар“ в Ниш, Миналата година на 8 май паднах Миряна Найданов

ттФ** I*
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дктуални теми

без шм
ма никаква промишленост. Ня дена яонГна™°*™т не еДа че (разбира
кслхото уолужнм преди рият ил жение на комп^Т™ задъл' млечии) ^шкгуго 

транспорт, занал- ктпгтлп.., компетентните (на ; тш-я*сот°
п, _ 1Сра'Ч'И1итс) да тръгнат по Еа В камУната- Млекопрара- 
*Тя На поДобраванеаю на -го &0™аието липсва и така про- 
и отрасъл. Много гошш» „ падат големи допълнителни 

периоди от време е паишш™- доходи на населението. Казва 
дано - Увеличение на пр^к °е “ нлмало . традиция.
Цтт^га на село, но тия шпТ! традицията не се гради върху 
виждания не са пришгоужака^ бездействие, а тя е в извест
ен Г реал'нм мероприятия и На Ст,ап'ен Н^ру,плн олит- 
ния "Т.а|Ваха само предвижда- ПРОГРАМА НА МЕРОПРИЯ
ТИЯ- в резултат на товпггги -г*?™

"“ЙГ ” иГ^Г™д"„а““й/“ ““
столанизваате, а дефицита на средствата за ^

покрита с

ПРЪВИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ВИ- 

СОКОДОБИВНА ПШЕНИЦА
се не всички са

;се коисуми-/тъ,ргоиия,
тчийство) не представлявал о- 
себей з
ла населението, защото наета 
няват на работа малко хора. 
Тока значи, че хората са на
сочени
към отдавнашното напускане 
на дома, за да се осигурят 
средства за живот със сезонна 
строителна работа.

:Но земеделието в Босигае- 
прайоко е все още на съвсем 
ниско стъпало и не дава ни 
онова, което само с малко по
мощ на природата би могло 
да дава.

Естествено вина за това със 
тояние съществува, а също и 
носител на вината. Може би 
най-сигурната диря към вино в 
нмте води към кооперациите.

V.*:>
значителен поминък

Но
към земеделието и

ХИЯТА
ТIаозлгнието има собствена

глава от
населението годишно се внас 

от. вътрешността 80—юо 
— печятгг^;?,^ЪЛ1™теотг'н труЧ килограма брашно. - Това зна-

Този гапСТ0- ЧТЛ' 46 производството на хра-
рчив опит не пред из кел е изобщо недоходно и че 

а и сега по-сериозни ини- трябва да се 
циативи в кооперациите 
оене на определена

то

препитаваме ят

'
'\0търсят начини 

за тър за доходно земеделие. Но то- 
насока в ва мока съответни програми 

производството, с оглед изис- от мероприятия, които да се 
кланията на пазара, природ- реализират ефикасно и бър
ните условия на района и пред зо. 
слоящите мероприятия на ре
публиката и федерацията за 
развитие на земеделието 
ниноките

Дядо Ризен Смиловци е познат между 
другото в своя край като пръв производител на висо- 
кородна пшеница в Забърдие. Още през 1953 година, 
когато в тоя край се произвеждаше само домашната 
сорта пшеница той започна експерименти на своите 
парцели. По този начин на кооперацията не беше труд 
но през 1960 година да проагитира между население-

ЦИФРИТЕ ОБВИНЯВАТ
Обвиняват първо цифрите 

за земеделието. На обработ
ваема повърхност от около 
160.000 декара и ливади от о- 
коло 70.000 декара работи и от 
това се препитава 85 на сто от 
активното или 96°/о от цялото 
наоеление в комуната. Това зе 
меделие осигурява на общип 
сшя брутопродукт почти 700/'п 
от средствата, а националният 
доход на глава от население
то възлиза на около 750 нови 
динара годишно.

Колко богата е тогава кому
ната и нейните жители не е 
нужно да се казва, защото 
личи от цифрата за национал 
ний доход.

А населението, ще-не ще, е 
насочено към този поминък, 
без перспектива, поне засега, 
земеделието да бъде издигна
то до степента на сред
но развито планинско земе
делие.

Ето и допълнителни сведе
ния: само на 1290 декара се 
сее пшеница, само на 64.000 
декара ръж, а на 490 декара 
царевица. От ябълковите гра 
дини, които са много на дека
ри, но дават малко и некачес 
твена ябълка, се получават 
50—60 вагона годишно плодо 
ве, които трудно се продават. 
В комуната има около 47.000 
овце, млякото на които не пре 
крачва прага на комуната, но 
се консумира от самото насе
ление в сурово или примитив
но преработено състояние, а 
8.500-те говеда са предимно 
от традиционната за края по 
рода. За минерални торове 
почти не може да ое говори, 
защото един килограм тор 
средно на декар е като че го 
няма. А механизация изобщо 
не се прилага.

Моментът като 
пил. Напоследък у нас ое об- 

в пла съжда въпросът за развитие 
и полупланинските на планмноките и полуплагош 

сми райони и ое предвиждат 
ще вля редица мерки, които да улес- 

в действие в скоро време пят тава развитие. До 1975 го 
и . нвподоготвните и необмис- дина ще е в действие за тази 
лишите насоките за развитие- Цвл специализиран фонд за 
то си пак ще останат настра- развитие .на изоставащите рай

они. в СР Сърбия, а за живо
тновъдството ще се засили на
сърчителната функция на фон 
да за подобряване на породи
те и пласмент на добитъка и 
на животинската продукция. 
Още сега се .изтъква предим
ството на по-неразвитите рай-

че е настъ-

краисца.
А тези мероприятия

з.ат то отглеждането на високородните сорти пшеница, за
щото селяните в това се бяха убедили от примера на 
дядо Ризен.

— С високородните сорти пшеница започнах бла 
годарение на моя син Велин, който е агроном по про
фесия и той лично искаше да види какъв ще бъде. 
успеха от тая пшеница. Обаче аз си обикнах земеде
лието още като млад. Винаги се стараех да въвеждам 
нещо ново. Още през 1939 година пръв в тоя край от
глеждах експарзета и люцерна. Тогава изглежда екс- 
парзето и люцерната имаше само в Каменица.

на.

ЗЕМЯТА ВСЕ НЕЩО РАЖДА
Старото разбиране, че ниско 

земя не дава 
пъти досега е

продуктимн ата 
нищо, много 
опровергано в наше време. От 
носено към условията на бОт 
силелрадското земеделие това 
значи, че трябва да се потър
сят нови насоки в производс- 
вото. Ако не се раждат зър 
ненн храни, ако ябълката е 
нежелан продукт (зарад тру
дния транспорт) трябва да се 
премине към друг вид произ
водство с оглед на търсенето 
и комллекоа от уолоЕ1ията (при 
родни, икономически, финан
сови и пр.)

В Боаил ©градско

они в ползването на кредити 
и други улеснения в развити
ето на тия краища, към кои
то се числи и боаилепрадска- 

I та комуна. Естествено, най-гол 
яма полза ще имат ония ко
муни:, които предложат дейс
твително реални програми за 
развитието си, защото фин ад 
совите средства се дават сре
щу предложена сигурност за 
рентабилност на мероприяти
ето. А това иска програми.

Кооперациите в Босилеград 
сно са най-важният фактор в

Дядо Ризен заварихме в кръчмата на Смилов- 
ци. С чашка бира всред приятели, тук си спомня за 
своето минало и миналото на своя край.

Б. Ник.

ЗА ДОМАКИНИТЕсигурно
има възможност за подменя
не на традиционното произво 
дство на нмскодобивните зър подемаието на такава иници

атива и не бива да бездейст- 
нени култури с друти. вуват. Истина е, те оега са са-

Вдин неуспял опит^да ое про мо търновски организации, ко 
извежда малина (кой знае как ит0 продават на населението 
е отглеждана и какъв е бил с-рски и вземат от него глав- 
сартът?) е затвориш вратата н0 добитъка. Другото (ообстве 
на комуната цред този много но производство и размах в 
търсен плод, който отгоре е производственото сътрудниче 
и почти десетократно по-дохо ство със земеделските пропа
дай от ръжта. А природните БОд|ИТ)ели) е злепоставено, 

са налице, защото ди

Може би знаете, но да ви поприпомним за някои 
неща, които ще ви улеснят.

* Ако дълго не сте ползвали някоя дреха, преди 
Да я облечете, почистете я с четка, наква.сана в слаб 
раствор от амоняк. (Една чаена лъжичка на чаша 
вода). Това отстранява праха и освежава цвета й.

* Ако върху бяло бельо -има петна от плодове 
протъркайте петната с разтвор от равни части амоняк 
и Беда, а след това го изперете.

* Кърпите з?. лице ще бъдат меки и пухкави ако 
постъпите така: изперете ги нормално със сапун, а 
след това ги потопете за малко в солена вода. След 
това. ги изплакнете и ги сложете да се сушат. Даже 
но е нужно да ги гладите.

У Когато варите зеленчуци, картофи, моркови — 
поставяйте ги във вряща вода, защото така ще за
пазите витамините в тях.

Но времето и развитието 
малинови насаждения по налагат да се вземе друг курс, 

склоновете на Бес юрйто единствено може и да 
оправдае тяхното съществува 
не — а той с земеделско про 

развитието му до 
защото

условия 
тхлте
Църиоск и

кобила иначе ед:ва ли бихана
се запазили. 1

иззедотво,Животновъдството и то е в
■застой Намалял е добитъкът, отелената на пазарно, 
племенният състав е лош. Мо иначе комуната ще изостава 

" би причината е първо в все повече. Това поне е ясно 
воичко ое ползва 

От 47.000 ов-

БЕЗ НАСОКА
Имало е мгаого констатации, 

много планове и решения, но

же от изминатия път.това, че не 
в този отрасъл. м. н. н.

КАРТИНКИ ОТ ЗАБЪРДИЕ
• ' ;;0

Ж

Рад-ехйна очаква електричеството, но и 
за в бъдеще ще си остане проблема с во
доснабдяването. Все пак радешгчани 
своите двоколки и малки цистерни се сна
бдяват с веда през тези топли летни дни.

Сн. Б. Николов

Асен ЕленковС о т е м д е; с е тдв е г од и ш н и я
е на нивата още от сутринта. Не само/че 

■самото десетилетие, но и неговата 
употреба. Стария А- 

лицето работи при око

паобил той е в 
мотика отдавна е в

след
Забърдие о- 

К0'ПачИ сотта-

бързо напредва 
На полето в 

само
Царевицата 

ните дъждове, 
баче могат да се срещна1 
преднала възраст. Млади 
виха мотиките и

«асей с усмивка 
Па.яя1и.е на царевицата.отдавна

индустрията. Увзаминаха
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На педагогически теми

НАСТРОЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ ДЕЙСТВУ
ВА ВЪРХУ ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА

родители и то още и началото, копито
гато поемат възпитанието на детето, а не 
после, когато бъде късно. Предучилищни 
то възпитателни учреждения, обществени
те организации, които се занимават с лро 
учавапе проблемите в семейството, учили 
щата, педагогическо' медицинските учреж
дения и пр. трябва да имат за цел „пре
създаването на изгубената" личност. За- 
щото днес родителят не е отговорел само 

себе си за възпитанието на децата, 
си, и пред цялото об-

Често пъти сме се уверили, че ако ко
рим детето с причина или без причина, и 
след това искаме да го прегърнем и целу
нем, то ни отблъсква и интимно размисля 
за това обстоятелство. Детето сякаш се 
пита: дали нарочно да правя пакости или 
ненарочпо, та родителите след това вед
нага да не помилват, или да се държа нор 
мално, прилично и по този начин да оста
на „незабелязано".

Разбира се, родителите грешат. С дру
ги думи, тяхната нервност, или моментал
ното неразположение, ако се манифестира 
неразумно, т.е. ако се пренася неразумно 
па невинното и малко дете, представлява 
лоша постъпка и още по-лошо- възпита
ние. Питаме се: кон родители най-често 
менят своето разположение? Отговорът е 
ясен. Това са нервни родители или пак 
конто не могат да се въздържат, онези, 
които ие са доволни от себе си, онези, ко
нто често се преннрат с близките си или 
онези, конто не са доволни от работното 
си място. Това са хора, конто имат ком
плекси, така да се каже, при конто се пре
плитат повече душевни и психически по
яви.

пред
но и пред съвестта 
щсство, защото възпитанието на децата 
ие е само техен проблем . .. Значи, за иъз 
пнтанието на децата са отговорни, освен 
родителите (макар че без съмнение иап- 
голпмо влияние за възпитанието на деца
та в предучилищната възраст имат роди
телите, значи те имат най-отговорната ро
ли при възпитанието), но и близката и по- 
далечна среда, къдсто се движат и живеят 

и с които контактират. Значи, и 
па нашето об-

децата
широк смисъл на думата, 
щество нс е все едно какво поколение се 
възпитава от родителите, защото това по
коление трябва да поеме на плещите си 
мпото отговорни задачи за себе си и обще

БОСИЛЕГРАД
В основното училиществото.При такъв случай се поставя въпро

са: дали този родител може правилно да 
възпитава децата си в съвремешште усло
вия? Не, не може. Напротив, със своето 
ненормално държание допринася да 
раждат у децата разни комплекси, които 
могат по-нататък да оставят трайни отри
цателю! последствия на целия тяхен емо
ционален живот. Затова не е чудно, че в 
такива семейства стават чести конфлик
ти между децата и родителите. Случва се 
и това, децата да се отдалечават от роди
телите, а постепенно и от дома. Те искат 
и търсят свой мир, спокойствие, отдих от 
пепрекъснатотото напрежение и право на 
провеждане ведро и радостно детинство. 
При такива случаи често те се задоволя
ват и с отрицателните черти на своя хара 
ктер — скитане (понякога без 
план и цел), включване в разни детски „не 
легални" групи, които разбиват и крадат 
разни неща от магазини, нападат мирни 
граждани, като искат да покажат силата 
си или пък крадат пари и други вещи. По 
този начин те разгарят своя и иначе неу
равновесен живот. Такива деца са твър
доглави, капризни, упорити и за семей
ството и за училището и за цялото обще
ство. Такива деца на.ричаме безпризорни, 
които представляват проблем от особено 
естество. Наистина, на такива деца трябва 
да се помогне. Или по-добре казано, те 
трябва да бъдат „лекувани", но 
всичко трябва да бъдат „лекувани"

Бързото темпо на живота, когато мно 
го родители мислят само „днес за днес", 
а не и за „утре", въздсйствува отрицател
но на психата и нервите на човека. Всс 
повече са тези, които са нетърпеливи, ко 
нто не могат дълго да стоят па едно мя 
сто (независимо дали става дума за работ 
но място или за разговор с хора, или ча
кане „своя ред" за преглед в здравните за 
Бедения, чакане в магазина, чакане на ги
шетата в разни обществени заведения и 
т.н.) Всички тези причини въздействуват 
И на семейната обстановка. Честите несъ
гласия и нетърпеливост, която родители
те преживяват вън от къщи, понякога, 
като по инерция, неусетно се пренасят в 
семейството, което предизвиква, смущения 
и нарушаване на домашния ред и спокой
ствие, което, от своя страна също така 
има. последици във възпитанието на деца
та. Затова трябва да се борим с всички 
сили да отстраним причините за лошото и 
негативно възпитание на децата. Предпо
лагаме, че всеки може да види своето мя 
сто в семейството и да вложи усилия да 
отстрани и изкорени онова, което ще пре
чи за правилното възпитание на депата. 
А найважното 
кога. постъпват бързо, неконтролирано и 
реагират неотговорно, с което се нанася 
много по-голяма щета при възпитанието 
па детето, отколкото онова, което всеки 
родител желае. Но често ще чуем: какви- 
то родителите — такива и децата.

Успехът задоволявасе

най-много учениците от цен
тралното основно училище в 
Босилеград.

О,спешното училище в Боси
леград, което е най-голямо по 
броя на учениците в комуна
та и тази учебна година забе
лежи традиционно добър ус
пех. От 715 ученици в основ
ното и в подведомствените у- 
чшшща 573 са показали поло
жителен успех. Класът повта
рят само 49 ученици.

Недостига на учебници на 
български език е също отри 
дателно действувал върху об
щия успех. Подобно е и с не
достига на помещения за До
пълнително лззънучияищно о 
бучение.никакъв Общата постигната оценка е 

3,08, което е с 9 на сто гюве- 
. че от миналата година.

Инак, кадровия въпрос в то 
в а училище е изцяло решен. 
По такъв начин в новата учеб 
на година няма да има особе 
ни трудноти, пито пък някоя 
отделни изменения в тернто- 
риялкото разпределяне на под 
ведомствените училища. Явя
ва се нужда за откриване на 
още едно отделение при учи 
лтцето в Райчилосди.

По мнение на директора на 
училището Стойне Иванов тоя 
у »-»ех е задоволяващ, но е мо 
гъл да бъде и гто-добар. Впро 
чам, за това нещо са попречи 
лл редица обективни трудно
сти. Една от тях е, че понече
те от половината ученици е- 
жеднвЕИО пътуват най-далеко 
десет километра. Такива са

е родителите да съзнават

преди 
и тех

В. В.

Краят иа учебната година телен изпит — намалява.
VI резултатите от тестиране

то, макар че още са неофици 
ални поверят, че успеха на ги 
мназията е доб-р. За 
ка от преди, когато при отде
лни предмети са осъществява 
ви максимално 20 от сто точ
ки тоя път са постигнати и 
над петдесет.

Зрелостният изпит издържа
ли всички кандидати
Всички абитуриенти завър

шили класа тоя път успешно 
са издържали и зрелостния 
изпит. Изпит еа държали 64 
кандидати, от които 10 са пое 
типнали отличен успех, 22 мно 
го добър, а останалите добър 
и задоволяващ.

Най-много домашни работи 
са били от областта на фмзм-! 
ката, историята», биологията и 
по математика. За естествени
те предмети са се определяли 
учениците от математическия 
отдел, а за обществените от е- 
зико.вия.

»По мнението на 
зрелостните изпити са потвър 
дили резултатите на ученици-, 
те постигнати в течение на у- 
чебната година. При 
тоя път най-добри са били у- 
чеп-гици от математическия от 
дел.

Обаче и директорът, и дру
гите в колектива на гимнази

ята признават, че досегашния 
начин на вземане на зрелос
тен изпит не задоволява. Впро 
чем това нещо ще се поправи 
през новата учебна година, ко 
гато ще се вземат изпити по 
повече предмети.

Още 32 свободни места в 
първи клас
На -приемния изпит в гим

назията за новата учебна го
дина приявили -се неочаквано 
много по-малко кандидати. За 
105 свободни места в първи 
клас кандидатствували само 77 
ученици завършили основно 
училище. От тях само двама 
«е са успели да се запишат.

С оглед на това гимназията 
ще обяви допълнителен кон
курс за приемане на още 32 
кандидати. Очаква се, че на 
есента такива ще има доста-

Резултатите в гимназията са добри разли-

-Колективът на 
„Иван Караиванов“ в Босиле
град е доволен от резултатите 
постигнати през тази учебна 
година.

За общия успех на това у- 
чилище,' за резултатите от зре 
лостния и приеменен изпит и 
за трудностите, които ще се 
дочака новата -учебна година 
по-конкретно ни осведоми ди
ректорът на гимназията Лю
бен Арсов. ,

От 400 ученика в четири кла 
са в края на учебната година 
240 са показали положителен 
успех и налраво положили 
класа. Изказано в процент то
ва е 60 на сто или 12 на сто 
по-добър успех в сравнение с 
мин ал)01ГО(ди-ш1-гия.

От завършилите -класа 
ници 25 са отличници, 45 мно 
го добри, 108 добри и 62 до- "
'ВОЛНИ.

гимназията

тъмно.
Макар, че само двама не са

изпят,
остана

са показа

издържали приемния 
директорът счита, че и 
лите кандидати не - 
ли някое солидно знание, те 
са били сравнително ло-слаои 
от миналогодишните.

Най-много приети кандяда
ти има от босил-еградското и 
гарп-голгобатокото основно У41} 
лищ-е. Вън от територия на к 
муната е конкурирал само е- 
дин ученик. И то от божияк 
то основно училище.

уче-,
директораБосилеградски гимназисти

'На поправителен изпит по са най-добри у-чеиици приети
за последните няколко години 
е пимназия-та. Тези ученици в 
течечнме на цялата учебна го 

Най-добър успех еа показа- А1Мна са постигнали много до 
ли учениците от първи клас. ®Р'И резултати. Благодарение 
По -мнение на директора това

пех на гимназията е по-добър 
•от миналогодишния.

Останалите класове 
зали добри резултати, както и 
миналата година. При тях е 
положително, че броя на оне
зи, които остават на поправи

един и два предмета са оста
нали 129 ученици ,или 32 
сто. Класа повтарят 31 ученик.

това ина са пока

на тях тазгодишния общ ус-
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НОВИ УЧЕБНИЦИ
3Бранко Чопич — Тежко й и горко на тая държава, 

дето войската й се разпилява от п>рвия 
гърмеж като врабци. Между нас казано, 
братлета, вие трябва малко да се сраму
вате.БОГ И ТОЯГА

— Че от кого? — облещи се зачудено 
•по-младият войник.

— Право казва, от кого ли? — запита 
се тоя път и Никола. — Ето, да речем, аз 
бих се срамувал от ония жени и деца, кои 
то останаха там в моето село и се осланят 
на мене като на каменно кале. А тия? Ни
ма техните семейства са ги изпратили ту
ка, край Оканов Бук, да си трошат глави
те покрай глупавия Нйколетина Бурсач?

— Наистина, кой дявол ви израти тук 
срещу нас?

— Накараха ни — сви рамене по-въз
растният пленник.

На Николетина изведнъж му стана 
жад за тия стреснати и загрижени хора, 
селяни като него. Бойците от неговата ро
та вече им бяха смъкнали униформите и 
им бяха дали своите дрипи, та клетници
те още повече приличаха на някакви Ни
колови съседи, затворени в общинския

Крача Оканов Бук дни наред кипеше 
пъстър и шумен въстанически лагер, пъ
лен с най-различен

Заводът -за издаване на уче 
бяицй полага усилия до нова 
т2 учебна година да издаде 
30 но®и учебника за основните 
учнлюца на българската на- 
,к>дност 1— заяви преди една 
седмица директорът на заво
да Дойчило Митрович. Поло
вината от планираните учеб
ници е вече готова, а другите 
се подготвят. Издаването им 
ще кредитира ,самият завод 
сьс ЮО милиона стари дина
ра, защото не стигат средства 
та, които за тази цел е отпус
нала републикалската култур
на общност.

та в оощините. 
До новата 
бъдат

която свят: от недорасли мом 
чета, та до некакви старци, които бяха до
броволнапросвета- стража, тъй като нощем не мо
жеха да слят. Чак когато отмина първа
та, най-голяма въстаническа олелия, се 
установи нещо, което приличаше 
ква несигурна и доста неопределена 
ница между бунтовниците 
жшва на Навелич.
^ Тия дни лагерът почна да оредяла.. 
Всичко, което не беше годно за война или 
се страхуваше от стрелбата, започна неу
сетно да се връща по селата зад гърба 
нй десетината души с пушки, конте, зае
дно с трийсетимата други невъоръжени, 
представляваха нещо като рота.

Скоро се разчу, че в полите на пла
нината е формиран и щабът на отреда. 
Оттам идваха един след друг хора със 
звезди на шапките и държаха речи, дадо
ха им

Според плана 

допълнени из-
на няка- 

гра-
и жалката дър-

три стара!, 
далния. Първи

но
клас

три: нсви учебника 
2, трети 
пети

Ще има
втори — 

5> четвърти — 2
— 4, шести — 5, седми 

4 учебника.• 5, 'ОСМИ

*у

ЖК и
гашлото

се продъл 
досе- 

зиачн-
занапред, защото 

закъсняване 
телно сече отразявало 
качеството

Това изявление на другаря 
Митрович ще зарадва учите
лите и учениците от българ
ската народност, 
бъдем оптимисти, защото дру 
гарят ,Митрович каза, 
напред издаването на учебни
ци за българските 
ще е много шьредовяо. За та-, 
зи цел Заводът ще оформи

арест.
Тия тъжни мисли бяха налегнали Ни

колетина, когато го намери куриерът от 
щаба на отреда. Беше дошъл със срочна
та заповед пленниците веднага да бъдат 
закарани в щаба.

— Ама кои пленници? — присви очи 
Николетина.

— Ей тия двамата — небрежно и от
високо посочи куриерът.

— Какво общо има щабът с моите 
пленници? — сопна се Никола. — Ако им 
трябват роби, нека си хванат. Тия са мои 
и иа господа.

— Ше ги пратиш, ще ги пратиш! — 
хладно се закани куриерът със съзнание
то, чг представлява, една по-висшестояща 
сила.

върху
на обучението в 

основните училища. Но
сега обещанията

командир и с него още един на
чалник, който сеМожем да викаше комисар, и така 
във всяка глава не на шега. започна да се 
затвърдява увереността, че това е истин
ска рота и че тя ще трябва да води съ
щинска война.

— Е, братлета, сега вече няма мърда- 
не, сега ще видим зор — говореше на хо
рата от своята рота Николетина Бурсач 
от Въргле, оня тромав и пр осго душен мо
мък, който строши радиопарата в жандар 
мерийската. казарма по време на първата 
въстаническа атака срещу Будимличс.

— Войска сме, бога ми, воюваме, Нид 
жо — загрижено потвърждаваше неговият 
рано прегърбен съсед, дребничкият Йо- 
вица 1Йеж.

Първото си истинско бойно кръще
ние нова.та рота получи на шосето за Бу- 
димличе. Тук тя направи засада и лесно 
разби цяла стотня Домобранци. Николе
тина Бурсач дори залови двама от тях, 
които се бяха свили във високия треволак 
край един поток.

ако и.
не се осъще 
да има зна

чителни последици за обуче- 
нието на

ствят, това можече за-

учениците от българучилища
ската народност.

А. Л.

ПОРТРЕТ
— Ше видиш, че няма! — заклати се 

Николетина. — Спечелил съм ги в боя и 
сега мога да правя с тях, каквото си ща. 
Мога да ги коля, да ги дера, да ги пека, 
това ие засяга никого... Ей, вие двамата, 
я станете!

Домобранците скочиха бледи и изяла-КРЪСТОПЪТЯТ НА 
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— Хайде, излизайте оттам, какво сте 

клекнали като квачки на яйца!
— Охо-хо, ти си пленил двама души!

— радостно го поздрави ротният коман
дир, като го видя да излиза с домобран
ците от върбалака.

— Хайде бе, как ще съм ги пленил!
— защищаваше се момъкът. — Намерих 
ги без пушки в оня буренак край пото-

— Мирно! — изкомнадува Ниджо. 
Пленниците се вкамениха на местата

Славчо Тончев, четиринаде
сетгодишно момче от Босиле
град е един от най-добрите 
ученици. Заедно с Милияна И- 
ванова от Долно Тлъмино те 
са единсппвемите нооители но 
тазгодишната „Букова“ дипло
ма в Босилеградоко.

Славчо е бистро и умно мом 
че. Научил е да чете и пише 
на петгодишна възраст. Тога
ва започнал да изучава и фре 
нски език. Той е оега завър
шил основно училище. През 
осемте изминали учебни годи 
ни редял е само петици. И 
всяка година като най-добър у 
челик в училището получавал 
награди.

В Бооиле-лрадакото 
училище за него казват, че 
предметите му били играчка. 
А сам той каза-, че никога не 
се е връзвал само за учебни
ците. Според него те могат да 
бъдат и шаблон. Затова той 
щедро е ползвал най-■разноо
бразна допълнителна литера
тура. Дори и такава, която по 
лзват по-възрастните в гимна 
зяята.

си.
— На дяс-но! — рязко и отсечено ви

кна момъкът и когато те изпълниха ко
мандата, подаде ухо и се намръщи, ими
тирайки ефрейтор от югославската армия. 
— Слабо, слабо, момчета. Не чух да ви 
натракат челиците.

— Па ние сме боси, господине — о- 
пглака се по-възрастният домобранец. — 
Вашите ни съблякоха.

— Не виждам, нищо не виждам — зан 
пати се Николетина. — Легни! Стани! Съ
бличай се!

Изплашени, че работата излиза на 
лош край, домобранците започнаха да се 
събличат бавно и без желание, 
стигнаха до гащите, момъкът изпули очи.

— Ама зер всичко? Сериозно ли?
— Сериозно, господине. Виждаме, че 

ни отидоха главите.
Николепша се стресна и взе да от-

ка.
— Няма значение, пак си ги пленил.
— Пленил ли съм ги? Може да не са 

истински войници, а само така, от обоза, 
и ако кажа пред някого, че съм ги пленил, 
цялата рота ще ми се смее. Това е по-ско
ро някакъв военен трофей.

— Не е така, бога ми!
Оказа се, че двамата действителна са 

истински войници и Николетина се зами
сли дълбоко.

— Гледай, и това ми било пленяваис. 
Мене пък ми се струваше, че тая работа 
става с повече зор.

Цялата рота наобиколи пленниците. 
Започнаха да ги заплашват. Някой дръп- 

по-едрия за ухото. Николетина се опе-

— Дръпни се, братле, да не го е хва
нал баща ти. Аз зарад него си окъсах та
йгите из върбалака.

Изплашените домобранци пристъпиха 
по-близо до своя нов господар и още по- 

заприличаха иа Д»е изгубени под 
квачки, сварени от бурята далеч

а когато

ооновно
стъпва:

— Я, я, какво ви идва на ума, какви 
глави ... Хайде, обличайте се.

Когато домобранците бяха готови, мо 
мъкът викна ротния готвач-.

— Я им дай двойни порции, па да 
вървят в щаба с тоя хлапак . .. Нали виж 
даш, както бях почнал, хората наистина 
щяха да останат без глави.

После се обърна към куриера и му 
каза поучително:

— Видя ли? Мога Да правя с тях, ка
квото ми е кеф, и пак не искам.

— Бога ми, аз си помислих: и с два
мата е свършено 
куриерът.

— На такъв ли ти приличам? — из
гледа го Никола накриво и с недоверие. 
— Да ме съм кръвопиец?

Тай помълча малко, а после въздъх
на загрижено:

на
ри.

Славчо Тончев

участвували представи 
■всички училища на та 

бивша околия, пак е побе-
На папубли,канското сът

в Белград ое е кла

дето са
теля на
зи кече му 

плашени 
>0т къщи.

— Внимавай, само мен ще
Сега аз съм ви

В лагера, насаме, край едни клет, Ни
колетина взе да разпитва своите пленни-

дил.
рзшС1вая1И)е 
сдарал 1вл10око. слушате.Но не само и тази летерату- 

ра. Той .изобщо обича м.н'ог.0 
Да чете. Особено белетристи
ката. Руската класика, нашата 
съвременна литература ... Зад 
него до оега оа останали без
брой прочетени книги. И, ес
тествено от всяка е възприел 
31-що хубаво и полезно. И усъ 
вършил езика -. сър бо<х ъ;р в ат - 
Ския, българския, руския .. .

Обича филма, телевизията,,
Сп<Фта...

Питамц го кой предмет най 
-много обича. Тс'й опр-еделе- 
ло не успява да отговори по 
казва, че тава .са: матсматика- 
тз- Физиката, биологията.
1 Но известно ни е, че Слав- 
чо е отличен математик. Тази 
Г(>дмна е победиш на училищ- 
Ното и общинско евреино® а- 
11Ие- На същото във Враня, къ
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на.Славно оега се намира 
„^гптътя на живота оИ. Той

КР. оше е в дилема в кое у-вс.е още е »зттКш За сега

Н0й*г<.™ ™»’ “
бъдещето. ^-^оГтази

овима астр°"'а^л много-, а го-
област ТОИ С че „ап-ра-
лямо внечат О0,о(итс фан
рил Жиш Вврм със 
хаотични романи.

бог и тояга.

облекчено въздъхна
ци:._ Вие истинска войска ли сте, дър
жавна?

— Да, господине.
__ При нас няма господа — намръщи

се момъкът, — господата Д1е 
Гледаше ги — за окайване 

кани, склюмалш, и си мислеше:
„Каква ще е тая дъ.ржаюна войска, де 

оставя да я залови един ... един ... 
Никола не можа да измисли 

себе си. Не можеше

воюват.
ката, измач
ка някого

власт и сила, какво ли не му идва на ум! 
Щях да пека хората, моля ти се! Двайсет 
и пет години досега такова нещо не ми е 
минавало поез акъла, а сега за половин 

,час пашалък — изморих хората, съблякох 
ги до кожа и още малко, щях да ги из
коля, да ги одера и опека... Ей, Ниджо, 
соколе, видя ли колко лесно се губи ум и 
срам...

— Видя ли, като дадеш на

то се
И тук

как да нарече самия
каже, че е войник, защото нямаше 

пито истинско оръжие.

—

да. се
пито униформа, 
пито пък някоя държава да стои зад гър
ба му и да му дава „порцион“.

Затова момъкът се поумълча някол
ко мига и току се обърна към

За своето 
хубаво 

хеш а са 
които

осъфсегоят

има 
ва, че 
дс »и, 
и .да
полезно.

ТЯХ:

В. в.
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Най-младият шофьорТвоят другар слънцето
дои олъичсииггс баяни траят 'само 5 'минути, 
прсо втория — ю, 1ГГОСЛС — 15 и т.н„ но 
тс ис трябага я никога да 'продължат пове
че от 'един час. 'През време и,а 'слънчеви
те баяни непрекъснато се обръщайте на 
всички Iстранни, за да ос пече тялото 'ра.в-

'Слъягчовите лъчи са неизчерпаем из
вор ага здраве. Под тяхно действие ос въ 
рши тго-6'ьрзата размяна ага веществата яз 
организма и 'се увеличава работоспособно
стта на човека. Слънчовите лъчи уапжцо- 
жават огромна част от милиардите мик)» 
би, които гое намират във въздуха, и «ю-и- 

нричина за много болести. Но съ- 
лъчи могат да бъ

за много тежки заболявааиия

иомюраго.
Когато стс яга слънце яис забравяитс 

да защитите главата със елнмсига щапяса, 
памучна чиамия или шапка от вестник.

А асъде да н|равитс слънчеви бани? 
Мянозияпа се задоволяват яга балкони или 
яга тревата в двора. Мо ага-й-хубави слън
човия бални ос нравят на брега яга релсата, 
езерото или мсрсто. А ага й-подход яхцо ^ 

7 до И часа преди обяд. Не

то са
щите тезаг -слъятчеви 
дат причина 
от друг ваад. Цялата работа се състои в 
това, как се използват елъагчевите лъчи.

Най-благотв-0'рно действие за аташето 
здраве имат .слънчевите лъчи през лято
то. Някои деца мокат, като правят слъние 
ви бани, по-бързо да времето от 

прашете слънчови баяни след като сге се 
нахранили, защюто под действието яга 
плютите лъчи кръвта се събира под ко
жата. Това значи, че необходимата кръв 
за преработка яга храагата намалява и съ
щата неправилно се извършва.

Косато нравите слънчови бани не 
тсте! Четенето яга слънце не само чс щет- 
:но действува яга очите, яно може да пре
дизвика 1и силно главоболие.

Значи слънцето е добър другар, по 
само ако знаете да другарувате с него.

имат шоколадов 
Но 'веокпг, ко-йто бързацвят на кожата.

■да почерогее трябва да знае, че рискува, 
да стане червеаг като рак, ако още при пъ
рвите 'Слънчеви баяш! се изложи по-нродъл 
жители о време под действието ага сдънче- 
тгге лъчи. Освеяг това ще започне да чув 
ствува огетърпими болки а-г тогава ще се 
намери ... аз болницата.

Ако правите слънчеви баяни, трябва да 
много ниммателагю. Преди да

слъ-

че- Казват, че занаятите се пренасят от поколение на
поколение.

Това нещо става и при шофьорите от Босилеград. 
Старите и опитните, които преди повече години съз. 
дадоха' транспортното предприятие сега настояват 
след себе си да оставят също така сигурни и добри 
шофьори.

Тяхни наследници ще са синовете им — сега уче-
Щом

постъпвате
ое съблечете по бански костюм трябва да

първиямалко на сянка. Презпоседите

ЛЮБОПИТНО десет до петнадесетгодишна възраст, 
завърши учебната година те влизат в тежките

цици от
като се
и големи товарни камиони и през цялото лято пъ- 
туват с бащите си, готвейки се за бъдещи шофьори.

СТЕФАН ЦВЕТКОВ. Той е

ритс ага ацетала, тъй като той 
има добри качества при отли 
пане и е дълготраен, 
това е извънредно възприем
чив към новия процес на от
печатване — печатарската боя 
прониква под повърхността на 
монетата, поради което агане- 
сеггите печатарска! знаци аге се 
изтриват.

Пластмасата помага да се 
реши още един проблем, мо
нетите ще може да се разли
чават по цвят. Руп-ите се от
ливат червени, а центовете —
'СИНИ.

куствем климат, който наподо 
бявал на този при урагани и 
снежни бури. Овцете, облече
ни в оинтетичните шуба!, огрее 
покойно понесли лошото в-ре-

СИНТЕТИЧНИ 
ШУБИ ЗА ОВЦЕ Рекордьор между тях е 

тринадесетгсдишпо момче и ученик от седми клас на 
училище в Босилеград. Вече се справя с

Освен
В Австралия са загинали поч 

„голи“, или 
съблечени

основното
шофьорсгЕОто и, както обикновено се казва за него 

област няма вече тайни. Научил е да кара ка-

ти един милион 
казано.по-точно 

овце. След стрижбата овцете, 
разделила се изведнъж с топ
лото кожухче, мръзнат и чес
то се простудяват. За да се из 
бялнат подобни явления, ня-

ме. в тази
още на осем години. Сега, когато се намери зад 

че е напълно овладял тоя за- 
вече е‘ надминал и баща.

мион
ПАРИ
ОТ ПЛАСТМАСА

кормилото, вижда се.
пят. Някои дори казват, че 
си, който е отдавна професионален шофьор.

Обаче Стефан ще трябва още дълго време да 
да стане официален шофьор. Защото за

На Кокосовите острови, раз 
кои овцевъди след стрижбата положени всред Индийския 
напръсквала! овцете с бързов океан, за пръв път в света е 
твърдяваща се пено-об,разна започнало сеченето на пластма 
пластмаса. След това в закри- оови монети. Като материал се 
ти помещения създавали из- 'използува един от съполимс-

товачака за
нещо сега не му позволява възрастта. Тъкмо, когато 
напълни осемнадесет години той ще получи заслуже- 

сигурно, ще е един от наи-добрите шопата книжка и, 
фьсри в комуната.

В. В.
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I зиолегична потребност, а връх, най-ярко въплъщение 
на любовта.

След 28-та — 30 та година въздържането може и д 
да не е физиологично, но то още не значи, че е вред- н? 
но. Въздействието на въздърлсането на организма в ц 
такива случаи зависи от характера, от състоянието = 
на нервната система, с-т жизнените условия на човека. § 
Един може да не го забележи, у други то може да и- д 
зиска някои усилия.

На хора, които никога не са живели по.тез живот, щ 
въздържането се удава по-леко, и обратно — на ония = 
които са жггвели интензивен полоз живот — по-труд-

Ауортът също ие е най-добрият изход от такова 
положение. Прекъсването на първата бременност е 
особено опасно с усложнения. То предизвиква разли
чни възпалителни заболяванля на поло-вте органи, 
настъпва общо влошаване на здравето, ранно повях- 
ване и най-страшното — безплодие.

До пълното- завършване на периода на половата 
зрялост, до окончателното настъпване на възмъжа
ването въздържането е абсолютно необходимо.

С настъпването на половото съзряване у юношитеI
I

ВРЕДНО I
се появява полюцията — непроизволно изхвърляне на 
семе на сън. Понякога неправилно се мисли, че това 
е сигнал за необходимостта от полов живот. В дей
ствителност работата не стои така. Полюцията — пе
риодическото освобождаване на организма от излиш
но натрупалото се семе

1по.ЛИ Е Въздържането след редовен полов живот на пър- Ц 
яо време може да доведе до някои нарушения на са- д 
мочувствието — раздразнителност, ло-ш сън, особено У д 
нервни хора. Но организмът постепенно се приспосо- = 
бява към новите условия, половите жлези започват да = 
изработват по-малко вещества, стимулиращи половото =

добро §

— служи като своего рода 
свързано с препълваното на 

семенните мехурчета, и създава физиолопгческа въз-
предпазен напрежение.

ПОЛОВОТО
ВЪЗДЪРЖАНЕ

мо-исност за въздържане. Това е твърде целесъобразна 
и естествена реакция на организма.

За здравия млад човек, зает с любим
влечение, и настъпва период на равновесие, на 
бодро самочувствие и оптимална работоспособност. Iтруд, имащ

разностранни интереси, въздържането не придставля- 
ва про-блем. За това не са му необходими да прилага 
никакви усилия. Той не се бори със себе си и не се 
поддава на изкушения. У него няма такива или във 
всеки случай те са толкова мимолетни, че никак не се 
отразяват на неговото състояние.

Понякога очакват, че след продължително въздър д 
жане потенцията много ще нарасне. В действителност § 
не рядко се получава обратното. На организма е необ = 
х-сдимо време отново да се приспособи към усилената = 
функция на половите жлези. Ето защо не трябва да § 
се отчайваме, ако след дълго въздържане потенцията = 
малко се понижи. Това явление е временно скоропре- § 
ходно. =

I

I
Да повторим: въздържането в младите години е 

полезно. В кръвта постъпват повече полови
§ 2. хормони,

а това повишава общия тонус, работоспособността, из 
дръжливостта, способствува за -по-доброто формиране 
на организма.

§
Както ще видим, природата и в тоя случай проя- = 

вява мъдрост, помага на човека да живее така, както = 
условията' изискват.

Силата на половото влечение в голяма степен заОт устата на хора, които се опитват да оправдаят 
половата разпуснатост, често може да се чуе просло
вутата формула „Природата изисква“. А това е чиста 
клевета спрямо- природата!

В целия животински свят способността към 
ждане възниква само в определени кратки периоди, 
необходими за размножаване, за. продължение 
да. Човекът в това отношение прави изключение. Но 
на него е дадено нещо неизмеримо по-голямо, опсол. 
кото примитивния полов инстинкт. Човекът притежава 
разум и воля, които му позволяват да управлява този 
инстинкт. Той познава високото облагородяващо чув
ство на любовта. Половата близост за него

Д-р К.И. Янушевски виси от цялото предшествуваоцо възпитание на чове- = 
ка, от условията, под влиянието на които се е офор- д 
мия неговият характер. Нездравата обстановка в се- § 
мейството, разговорите на сексуални теми в присъстви щ 
ето на децата, четенето н-а еротичната литература, ки
ното и телевизията без всякакви възрастови ограняче щ

- ^ 2 
способ- д

1
ОПЛО- I

на ро-
ния извънредно обилната, тлъста и сладка храна 
най-много безделието', ето причините,- които 
ствуват за ранното и извънредно развитие на поло- д 
вото чувство. Има значение и слабостта на нервната с 
система, която също в голяма степен зависи от непра- д 
вилния режим в детството.

5
=

е от зна
чение не сама по себе си, за него това не е чисто фи- §

(СЛЕДВА)
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Гьоринг (вика след Димитро*)- 
аз ще се разплатя с Вас щом като 1 
съдебната зала! Подлец!

Пазете се, 
излезнете от г

ГИЗЕВИУС ГОВОРИ...

г;лгг^»“ ггг.тгд—
1 осклонение и протекцията на един висок сЪун 
кционер в това министерство, Гьорингови 
трудник Грауер. Младият 
Ханс Берндт Гизевиус.

„ВИЕ СЕ СТРАХУВАТ Е ОТ МО
ИТЕ ВЪПРОСИ, ГОСПОДИН 

МИНИСТРЕ” - ФОТОМОНТАЖ 

НА ДЖОН ХАРТИФИЛД, ПУБ
ЛИКУВАН ПО ВРЕМЕ НА ЛАЙ
ПЦИГСКИЯ ПРОЦЕС 1933 ГОДИ-

я съ- 
казвалчиновник се ■щ м

ш
Десет години по-късно той ще бъде един 

от главните организатори на атентата срещу А 
долф Хитлер от 20 юли 1944 година. Гизевиус 
ще остане от малцината живи участници в този 
заговор, понеже ще успее да избяга в Швейца
рия.

'0%

НА.
Междувременно, Гизевиус в течение на сво

ята служба ще бъде преместен на работа в „Ге- 
хайме полицай", пруската тайна 
след това в „Гестапо , който тогаваполиция, 

се намирал
във фазата на организиране. Ръководител 
Гестапо все още няма да бъде Химлер, но Дилс, 
доверено лице на Гьоринг. По това време Геста
по ще се премести в нови помощения, в сгра
дата на Висшето училище за приложно изкуство 
на улица Принц Албертщрасе. Висшето

а

на

училите
просто ще закрият под претекст, че между сту
дентите и преподавателите се крият комунисти 
и че в сградата става „сексуални 
ство".

развратничи-

ПОДПАЛВАЧИТЕ НА
РАЙХСТАГА

Когато осъденият Хелер им беше предаден 
Гестапо веднага създаде план кака да го ликви
дира. Знаеха, че не могат току тъй да го убият 
в мазетата на Гестапо, както това правеха с по- 
малко известни хроа. Затова Дилс и шефът иа 
берлинските отряди СА Карл Ернст откарали зат 
ворнпка извън града уж да го разпитват па мя
сто като го убили на едно затулено място по 
време на „опит за бягство". За да избегнат по
нататъшни усложнения, трупа заровили на една 
полянка в гората.

Но за нещастие на Гестапо след 
седмици деца събирали гъби в гората и видялн 
ръка на човек. И преди „отгоре" да стигне съот
ветно „Обяснение", провинциалните вестници за 
почнаха да пишат за тази работа. Дилс, когото 
Гьоринг добре познаваше, беше разярен. В края 
на краищата аз не мога лично да се занимавам 
със заравяне на трупове — каза по телефона 
на Гьоринг. Върху този пример можете да се 
уверите още веднаж колко можем да се опира
ме върху тези разбойници от СА дори и при 
осъществяването на най-примитивни технически 
операции — добави Дилс.

3

зекуции, които извършваше берлинският Геста
по, освобождавайки се от „неблагонадежни хо
ра". С тези работи обикновено се занимаваше 
Карл Ернест (шеф на берлинските СА) отряди 
на тайната партийна полиция, който вече беше 
придобил голям опит в организирането на „са
моубийства" на такива хора ...

Кой може да бъде този човек, чието ликви
диране шефовете на Гестапо не смееха да до
верят на своите подчинени, нито на СА, и кого 
трябваше да водят в природата и там да се раз
платят с него вместо да го ликвидират в мрач
ните и изолирани места на Гестапо?

Щом като Гизевиус бил преместен в новото 
учреждение, той веднага получил значителна за 
дача — бива изпратен като наблюдател в Лай
пциг на току започналия съдебен процес по по
вод заплаяването на Райхстага. Тази задача все 
пак изначавала премахване от работата, защото 
Гизевиус не бил нацист, неговото семейство би- . 
ло известно като либерално-консервативно чино
вническо, а хора от тези среди нацистите не оби 
чаха да виждат в своята среда.

Обаче случаят със запалването на Райхста
га веднага заинтересова Гизевиус, защото още 
докато беше на работа в Принц Албертщрасе 
намираше необикновени неща, които по всичко 
изглежда, имаха връзка именно с тайнствените 
подпалвачи на Райхстага. Веднаж Гизевиус забе 
ляза как един от неговите колеги, висшият по
лицейски съветник Гайсел, заедно с един офи
цер се опитва да 
стчета харшя

няколко

начал-
който

Гизевиус и неговият непосредствен 
пик Неба, опитен полицейски съветник, 
също не беше нацист, започват да следят в пе» 
чата, кога ще се появи вестта за „внезапна ав
томобилна катастрофа", нещастен случай по 

лов" или „самоубийството". По това
обикновена

Най-сетне бе установено, че лицето за чието 
ликвидиране Дилс беше купил ново облекло за 
лов, не беше в никаква връзка с процеса в Лай- 
шии-. Затова Гизевиус и неговия шеф, полицей
ският съветник Небе, продължиха да наблюда
ват, къде и кога ще се появи труп на нов „лик
видиран" човек, който по някакъв начла ще 
бъде във връзка с процеса в Лайпциг.

Не трябваше дълго да чакат.

състави дребно изкъснати къ- време на 
време такива случаи бяха съвсем
работа.I •

винаги беше отво-Гайсел, чиято канцелария 
рена за приказки, вече трети ден се заключва 
и крекарва времето в многобройни вълнуващи 
разговори по телефона с Лайпциг. Съдържание 

вяиаги беше идно и също: 
ли е вече изпратено 

„писмото" да се

Първата вест, която се появи тези дни, 
вареше за разстрелването на А. Хелер. Хелер е 
криминален престъпник, който няколко пъти е 
осъждан, известен по скандали па публични ме- 
ста, човек, който преди известно време беше у- 
бил престъпника, нацист Хорст Весел. Нацисти- 

се касае до политическо убий-

го-

ново убийство ...
то иа тези разговори 
Гайсел се интересува да 
„писмото", или, псувайки иска те говореха, че 

ство, докато и двамата всъщност бяха „сутене- 
ри", живееха от огрбаване на проститутки и за- 

скарали около подялбата на плена. В 
този побой Хелер убил Хорст Весела.

Тези дни често се намираха трупове. През 
първата година на нацисткото господство в Гер
мания, техниката на масови ликвидации още не 
беше. достигнала съвършенството на по-късни
те години, още не беше съгласувана дейността 
на различните терори етически организации. СА 
и Гестапо все още водеха остра междуообна бор 
ба за абсолютно надмощие, която никога не е 
И прекъсвана. Всичките тези организации наето 
яваха да бъдат колко то може по-ревяостни, по- 
ефикасни И затова се стигаше до чести „техни-, 
чески грешки". Затова беше издадено специално 
нареждане с което се забраняваше заравяне на 
труповете. Бе установено задължително кремира 
не. Точно в навечерието на издаването на тазй 
заповед бе установена нова „техническа грешка" 
която веднага заинтересува Гизевиус и Неба, за 
що го, изглежда се касаеше до жертва на пъту
ване с автомобил, пътуване за което шефът на 
Гестапо Дилс беше облекъл нови дрехи за ло».

и веднага Да му сенамери макар и подземята 
изпрати по куриер в Берлин. това се

вълнува? Какво е това 
Гестапо?

Защо той така се 
писмо, което е така важно за Нацистите провъзгласиха Хорст Весела за 

на нацията, неговите снимки се нами-Наскоро Гизевиус узнава, че в писмото сле
дователят от един малък градец яедал 
Берлин моли да му се изпрати официа 
кана за съдебни процес

мъченик
всички публични места, а сестра му и

всички
раха на
майка му обезателно присъсгауваха на
нацистки тържества.в Лайпциг.

След няколко Дни картината 
нови факти.

Едщ, от колегите на Гизевиус от Ге*™*и>™'с 
ЗИ ден разказа, че сутринта срещнал ш ^ 
в универсалния магазин и чче Дилс му ^ ' _3
е дошъл да си купи облекло за лов защ 
идващите дни, под претекст, че отива тря. 
ще тръгне с кола в близката гор*'Тазм веСт 
бва да бъде ликвидиран един ■ 1|Я-
веше много интересна, защото _ллояни ск-
маше обичачй лично да участвува в

А. Халер най-напред беше осъден на дожи-, 
вотен затвор. Обаче тази пресъда не задоволя
ваше нацистите. Те настояваха затворникът да 

бъде предаден за да могат сами да му „сът 
Дят". Но по това време съдебните власти все 
още бяха в състояние да се противопоставят на 

на СА, така че СА бяха принудени

се допълва с

«м

исканията 
да си
пика. Те официално поискаха от съдебните вла
сти да им се предаде затворника Хелер за да на 

лравяТ „допълнение на разпита".

служат с лукавство за да вземат зат^ор-

I(СЛЕДВА)
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Карикатурен екран

Без думи
Слушам некня оД учени човеуи, руководи- 

дека младията сее повече и повече иде по 
за Свету Троиуу било избич 

А поповете добре им дошло това па

телье 
соборйе. Казуго
по селата
засичаю и они на рабушат и вале се пред влади- 

божйето стадо стая сее по-големо и 
Я мислим дека они си се джабе вале.ЙОЧИВЙ,

куту дека 
по-големо,
Младиня празнуйе светуи зарад орото, зарад 
пийенето, йеденьсто.

Ссчам се кико денъска кига я бео млад па 
Джурджовдан у Високат 

Троиуу у Лукавииу. По и,сл дъп 
Яедну годин у Славиню 

Джурджовдан Тога Ми беше дал саат с йедън 
убав жълт синджир та да се повалим пред по- 
койну бабу Злату — най-убаву мому у уелияг 
Висок у това време. Тамън се я вану у орото до

ка се напрайеше на 
оро, па на св. 
на земи се не опирамо.

Уегго

ъ на— Колко дена ще караш по
чивка?
— Една седмица?
— Защо толкова малко?
— Получавам Г>0°/о заплата.

(М. Петров)

н *
' о :/ ' I// ньу и заигра, ланауат одлати на джилеткуту, 

Злата се насмеяла доуши, исуъклила у мене, ка, 
чу отстрану Гогу ока ,,Полъка Манчо да 

ми не испадне саатат . Я се напрайи йеднуш да 
чуйем, а он нема — нема па па изока. 

Набра ме яд пущи се из орото па му запудч 
саатат: ,,Бем ти твой саат — на ти га .

Това ви разпрайи само и само да ви кажем 
тъгай младинята нейе млого мислила на

тикье

га не

дека и
бога и на светуа нело на орото, на пийенуето, на 
моме другоселкье. Мислим и денъска младинята 
си тражи веселбу, а йош по-малко веруйе у бога. 
Ама ка нема кой да им организира другу весел
бу она че тражи свеуи. Е тува су се поповете се
тили синдрауити. Усетили су и они дека ония 
що требе неща да организираю су станули голе
ми делбедерийе, па они са воде орото.

Та сакам да кажем — най-лъко йе да пре-

~Ш=г!
д,А ЗНАЕМ КА*

V*

несу поповетевърлимо винуту на другога 
криви, нело самата младиня, ньиньете организа- 
уийе. Да видиш съга кико младинята че излезне 
и кико убаво че празнуйе 4 и 7 юли. Ама 
има кой да организира има и кой да излезне.

— Другарю началник, извине
те, трябва да получите реше
ние за годишна почивка. ка

(Б. Николов)

Манча с.р.

(М. Андреевич)

* ***
Адвокатът, след като е из

черпил красноречението си, 
посочва своя доверител и до
бавя:

— Освен това, господин пре 
дседател, нали виждате, че то 
зи човек е кретен!...

— А, извинявайте — отвръ
ща съдията, 
разбира се! Но това не зна
чи, че трябва да бие другите! 
Не забравяйте, че и кретрни- 
те са хора като мен и вас!..

Запитали Уилям Фолкнър;
— Кой е най-големият ком

плимент, който сте получили 
през лошота си?

Писателят отговорил:

— За най-голямо признание 
смятам комплимента на един 
шотландец, който ми 
„Вашата последна книга толко 
ва ми харесва, че си я кушрс

Синът пита бащата:
— Каква е разлика между 

човек, който прави икономии, 
и скъперника?

— Ще ти обясня! — каза 
бащата. — Ако аз нося моето 
старо палто и следвашата зи- 

— ^ . ма, то аз съм икономичен чо-
век, но ако кажа на майка ти 
да стори същото с нейното, 
тя ще каже, че аз съм скъпер 
пик. Това е разликата!...

— Рекламата ли? Не вярвам 
в нея!..

— Ще ви доканса обратно
то: когато снесе яйце, кокош Ж 
ката кудкудяка, патицата об- IV 

не вдига никакъв
Чужд хумор

Възможно е. ратното 
шум. Какъв е резултатът писа:
всички търсят кокоши яйца, 
никой не търси патешки!.. !

- -У-З*
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