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ЦЕНА 10 ДИНАРА
И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

ИЗ ОБЩЕСТВЕНИЯ ПЛАН НА ВЛАСИНСКА ОКРУГЛИЦА НА АВТОМОБИЛНОТО ШОСЕ

РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРОИ
ЗВОДСТВЕНОТО СЪДРУЖИЕ 

В СЕЛСКОТО
Борбата за последните 

километри започваСТОПАНСТВО
В края на март завършиха 

разискванията по Обществения 
план на Власинско-Округлишка 
та община. Избирателите 
новеге на обществено-политиче
ските организации 
ясна представа за задачите, кои 
то предстоят в областта на сто
панския живот на комуната, за 

се достигнат предвидените 
стойности на обществения 
дукт и националния доход.

Тази година общественият про 
ДУкт трябва да възлезе на 
1.062.293.000 динара, а национал 
ният доход ца глава от населе
нието 49.000 динара. Осъществ
яването на тези стойности: изис
ква твърда настойчивост и за
лягане от всички фактори за У- 
величаване

I женил и др. необходими сред
ства, които ще съдействуват за 
увеличение на производството.

Земеделските кооперации тря 
бва да развият по-широко про
изводствено сътрудничество със 
земеделските производители, о- 
собено за увеличение производ
ството на фуражни храни и 
броя на животните.

В областта на строителството 
също така се предвиждат зна
чителни увеличения на произво 
дствсто и услугите.

Отделно внимание в плана е 
посветено на туризма. Над пет 
милиона динара ще бъдат израз 
ходвани за уреждане на Вла 
синско езеро, ще се уредят и об 
заведат съществуващите прию_ 
тни обекти и ще се отпускат без 
платно места за строене на по
чивни домове от страна на заин 
тересовани предприятия.

Комуналните проблеми на се
лищата също са намерили зна
чително място е плана. Така 
например се предвижда тази го 
дина да се електрифицира це
лият Клисурски район, да се 
построят училища във Власина- 
Стойковичева, Кострошевци и

Преди три дена започнаха ра 
ботите на последната част от 
автомобилното шосе „Братство 
— единство'' от Осипаоннца до 
Белград. Последната част от тг. 
зи 1000 — километрова маги
страла, дело на няколкогоди
шен младежки труд ще бъде за
вършена до 20 октомври т. г.

Започването на работата би 
отбелязано на 31 март с митинг 
на младежта в Смедерево, на 
който говори членът на Съюз
ния изпълнителен съвет Марин 
Цетинич.

От 1 април, когато започна ра 
ботата, до деня па освобожде
нието на Белград, през младеж
ките бригади ще минат около 
25 хиляди младежи и девойки, 
които трябва да построят пос
ледните 60 километра от шосе

Сведенията за трасето и стро
ежа показват, че .задачата на 
младите строители и този път 
няма да бъде лека. Най-напред 
е съкратен срокът, намален е 
броят на участниците в акция 
та, а сегашната част ще изиск 
ва на някои места твърде обем 
ни землени и бетонни строежи. 
Над 1 милион и 600 хиляди ку
бически метра трябва да бъдат 
изкопани, над 1 милион и 800 
хиляди кубически метра земя, 
пясък и към-ьк трябва да бъдат 
вградени в насипа на .шосето. 
Ще се построят осем моста н' 
също така пропусквателии кана 
ли под шосето. Най-значителн о- 
бект ще представлява виядук- 
тът над околовръстното шосе о- 
коло Белград ,който ще бъде 
дългът около 350 метра.

строежа на автопътя са участ
вували към 600 хиляди девойки 
и младежи и много специалнзи

и чле

вече имат

про-

производителност. 
та на труда, разкриване на вси 
чки резерви в трудовите органи 
зации и в частния сектор и по
вече съзнание и трудова дисци
плина.

Във всички области на стопа 
нството показателите са значи
телно над 
Най-много се очаква от земеде
лието, което трябва да даде про 
дукция по-голяма с 15% от ми
налогодишната. В тази година 
ще бъдат разработени нови зе
ми, на които ще се засеят нови 
видове пшеница, овес, кзчестве- 
ни картофи. Също така ще се

то.

Данни за последната част от шосетоминалогодишните.

Трасето ще минава покрай се 
ло Оснпаошща, по долината на 
река Радя, след това край Ко
лари. Умчари, Мали Пожаре- 
вп, Върчин и северно от Ава- 
ла ще влиза в Белград. През сто

I участвуват 25 хиляди младежи п 
девойки от 200 бригади и 400 
младежи и девойки чужденци 
от много страни.

В първата смяна работят рабо; 
тническо-селскм младежки бри 
гади, новосадка, валевска, лес
кова шка, косметска, славонска, 
сплитска, загребска, бнхачка, мо 

I старска, копарска, иванградска 
и щнпска. Както се вижда и в 
първата смяна участвуват младе 
«ки и девойки от всички наши 
републики. Младежките станове 
на автопътя са край Велики мо
КРИ

други места и жилищни сгради 
в Божица и Клисура.

Въпреки значителното увели- 
с миналого-чение в сравнение 

дишния план, има реални изгле I лицата ще минава по улица Ку
ли за осъществяване на предви I модражка .и Устаничка все до 
деното.

извърши мелиорация на нови 
370 хектара и ще се извърши на 
бавка на. нови машини, съоръ-

I Булеварда ма Югославската не 
’ родна армия-. В тази акцияС. Игнатов ще

ЗАВЪРШЕНО ПОСЕЩЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА ЛОПЕС МАТЕОС

НЕОБХОДИМА Е ЗАБРАНА НА ЯДРЕНИТЕ ОПИТИ 

И УСТАНОВЯВАНЕ ИД БЕЗДТОНИИ ЗОНИ
луг, Бели Поток, Върчин, 

Мали Пожаревац. Умчари, во
ден, Колари и Авала, където се 
помещава Главният щаб 
дежките бригади.

на мла

Когато се завърши тази после 
лна част от автомобилното шо 
се то ще бъде дълго около 1160 
километра, колкото е разстояние 
то ог Любляна до Гевгелп. Са
мо за последните пет години в

рами предприятия от 
страна. Автомобилното шосе за
почна да се строи още 1948 го
дина.

нашата
СЪВМЕСТНО КОМЮНИКЕ ЗА РАЗГОВОРИТЕ МЕЖДУ 
ПРЕЗИДЕНТИТЕ ТИТО И МАТЕОС — ПОДПИСАН ПРОТО

КОЛ ЗА СТОКООБМЕН И ИКОНОМИЧЕ
СКО СЪТРУДНИЧЕСТВО —

отношенията между Югославия 
и Мексико.

Двамата президенти 
потвърдиха дълбоката привър 
женост на своите страни към 
делото на мира и градивното съ 
трудничество между народите, 
основаващи се на зачитане прин 
пипа па независимостта, само
определението и ненамесата във 
вътрешните работи на други 
държави.

Изхождайки от убеждението, 
мира трябва да се грижи 

цялото човечество, ръководите
лите на двете държави се съг
ласиха, че сегашното 
пие изисква всички народи на 

да положат май-големм уг
оилия за консолидиране на ми
ра и, че единствен начин за по

следва па 2. стр.)

отново

г~
КОМЕНТАРНа 1 април завърши официалното посещение на президен

та на Съединените държави Мексико Адолфо Лопез Матеос, 
който пребива в нашата страна четири дни като 
зидента Тито.

В течение на посещението в Белград се водиха разговори 
между президентите Тито и Матеос, и членовете на официал
ните делегации на двете страни. Високият гост От приятелски 
Мексико, заедно със съпровождащите го официални лица по
ети Индустрията за трактори и мотори в Раковина, Военния 
музей на Калимегдан, Нови Сад и Петровградската крепост.

Преди отпътуването на високия гост за Полша, президен
тите Тито и Матеос подписаха съвместно комюнике по повод 
официалното посещение на президента на Съединените дър
жави Мексико, а подпредседателят на Съюзния изпълнителен 
съвет Миялко Тодорович и секретар на индустрията и търго
вията Раул Салинас Лосано—Протокол за стокообмен и иконо
мическо сътрудничество.

Време е за сеитба?гост на пре-

И крайно неприятните условия за започване на 
та сеитба в Димитровград не са причина за неоправдано закъ
сняване с договорирането. щлшдано закъ

Планът за договориране
Ако при това вземем предвид, че само две кооперации на 

територията на комуната ггмат план за коопериране на^ибри 
дна царевица — още по-неразбираемо е закъсняването с него- - 

Земедлската кооперация „Нишава” в Димитровгоап е зп
тоЛТпГ™Г 3аСее с ХИбридНа Царевица 120 хекТр^кои- 
° 100 хсктара в производствено съдружие със земеделските 

производители и 20 хектара на собствени площи 
площи досега са договорени само 4 хектара (').
е р мио“СЛаТа К°°1терация -Победа” в село Смиловци не 
с е много по-завидно положение. От запланираните 60 хекта
ра досега са договорени 22 хектара. Или, общо взето 
за пролетната сеитба в Смиловци е изпълнен 
ето в сравнение със земеделска 
пак представлява известен напредък 

Освен това

пролетиа-че за

е изпълнен само с 48°/о.положе.

свега

От тези
„Отзовавайки се на любезна

та покана на президента на Фв 
деративна народна република 
Югославия йсип Броз Тито, пре 
зидентът на Съединените дър
жави Мексико Адолфо Лопез 
Матеос със съпругата си и чле
новете на съпровождащите го 
официални лица, направи офи
циално посещение па Югосла
вия от 29 март до 1 април 1963 
година.

планът
само с 44"/п, ко- 
„Ншцава”,

но пак не задоволява.
то количество из™™^ЦИИТе °Ще Не Са полУчили необходимо- 
летиата сеитба торове, което също ще забави про
летната сеитба. За този пропуск земеделските коопетипи» об
виняват деловото селскостопанско сдружение което не е обез
?ърготая13съеСТс^:оТОРОВе’ й изключи^елно се ориентира към 

р о съ° селскостопански произведения което не ггоелста- 
влява нужната помощ на кооперациите. предста.

го т\м-^-Ъп'!гяв®исто ,га пролетната сеитба причините са мно-
зч някои ‘ ,МЯсТ0 иДва до израз отрицателната практика
гт птпнтГ Р ЦИИ’ 1СОИТО не са Държали много сметка за
=ГоЛ зТ"е: 3 °Т друга страиа ~ ТУК е и навикът на на-
опепчтщтЛ Да стъпва в производствено съдружие с кооперацията в последния

оГ>аче не чака. Затова считаме, че е необходимо 
последния час, и кооперациите и обществено-поли-

' е °Рга1тизаций да положат усилия за изпълнението на плана.

кооперация все

Президентът на ФНРЮ и Пра 
зидентът на Съединените дър
жави Мексико водиха разгово. 
ри за възможностите от по-го.л- 
я\ю сътрудничество между две 
че страни и по най-важните ме
ждународни въпроси в сегаш
но време. Тези разговори пре
минаха в атмоссфра па равно
правие и в дух на искреност, 
приятелство и вазимно разбира 
гелстко, които характеризират'

час.

М. А.VПрезидентът Тито и Лонес Матеос при предаването па отличията



БРАТСТВО2

Завършено посещението
па президента 

Лопес Матеос

(Продьлж от 1. стр.)

стигаме на тази цел представля 
ва разрешаването на проблеми 

пс чрез миролюбиви разговори.
Кризите, които се проявиха 

през последните години, пред
ставляваха голяма опасност за

ра и намаляването ма поп реже 
нието в света. Положителната 
роля на тези страни все повече 
се утвърждава.

Много страни от Латинска А- 
мерика, Азия и Африка, както 
н страните от други части на 
света, действуват все но-актив-

ко заинтересованите страни. 
Двамата президенти се надяват, 
че конференцията по разоръжа 
нането в Женева, в чияго рабо< 
та се изтъкна градивната дей
ност на нейните пови членове, 
ше постигне първите положи
телни резултати. Това, безсъм
нено, би допринесло за увели
чаване па световната сигурност 
и би освободило огромни мате
риални средства за напредък 
ма недостатъчно развитите стра 
пи и области.

Разликитб ,които съществуват 
между развитите страни и ония, 
които се намират в процеса на 
развитие, представляват една 
от причините за световна места' 
бплност и световната общества

I ' -ч
!у ' УЧ-

подписан протокол, който се 
поилата към това комюнике. Те

вапе на световна! а организация 
и осъществяваме на 
благородни цели в полза на ми
ра, сигурността и прогреса на 
човечеството.

Двамата президенти разглеж
даха отношенията между Феде
ративна народна република 
Югославия и Съединените дър
жави Мексико е с удоволствие 
констатираха, че те се развиват 
в дух на приятелство и взаимно 
зачитане и се съгласиха да пред 
приемат всичко възможно за 
постигане на по_голямо сътруд 
ничссгво във всички области.

В течение на разговорите два 
мата президенти отделиха специ 
ано внимание па въпросите за 
търговския обмен и други видо
ве от икономическите отноше
ния. Представителите на стопан 
ствата на двете страни разгледа 
ха конкретни възможноти на 
двете страни и установиха че» 
съществуват условия и общ ин
терес за засилване на това съ
трудничество. Една мексиканс
ка стопанска делегация ше по
сети Югославия през септември 

година. По отношение ико

нейните
съгласиха, че съществуват ус 

ловия и общ интерес за научно 
техническо сътрудничество и че 

страни ще предприемандвете
необходими мероприятия за раз 
мяна на опит в тази област.

Двамата президенти се съгла 
сиха да се засили културната и 
научна размяна и с това да се 
допринесе за зближаването на 
двата народа и 
добро междусобпо

пост е заинтересована за тяхно 
то остраияваис чрез оказване, 

ефикасна и безкористна мо
ма развитите

па тяхното пея 
запознаваме ш. от страна

страни.
Споменатите разлики стават о> 

шс по-юлемн вследствие дмекри 
м!тапията, която някои

не.
С оглед на особената важност 

от размяната на мнения по въп
росите от двустранно сътруд
ничество и за международното 
положение, двамата президенти 
се съгласиха, че досегашният ме 
тод е бил твърде полезен и че, 
той ще бъде прилаган и в бъде
ще.

стра-
или организирани групи при 

дигат към други страни.
пи

особеноГолям брой страни, 
п Азия, Латинска Америка и Аф 
рика изпитват последиците от 
неравномерното икономическо 
развитие в света и с пълно прй 
во търсят от международната 
общност разрешения и помощ, 

техния по-бърз 
напредък. Двамата президенти 
се надяват, че следната светов
на конференция за търговията 
н развитието, организирана от 

ма Обединените нации, 
допринесе за изиамирането. 

положително разрешение по 
такива важни проблеми каквито' 
са стабилизирането на между
народните отношения п прогре- 

светоЕпата общност.

Президентът Иосип Броз Тито 
с удоволствие прие поканата иа 
президента Адолфо Лопез Мате
ос да посети Мексико, предвид 
дайки възможността посещение 
то да се осъществи през есента 
на тази година".

13111
необходими за

тази
номическото сътрудничество е

страна
ше После§нм новинана

Писмо на ЦК на КПСС 

до ЦК на КП Китайса на
Имайки предвид, че траен 

мир и световен прогрес могат 
ла се постигнат само в общност 
от свободни и равноправни стра 
ни, двамата президенти считат, 
че е необходимо да се зачита ле 
гитимиото гтраво на всички поро
бени народи на независимост, 
самоопределение и равноправно 

международната оо-

Детайл от посрещането на аерогарата

мо в рамките иа световната об 
шиост, допринасяйки за подобр
яването на .международните от 
ношения и консолидирането на 
шира.

Имайки пред вид каква опас
ност за мира н самото съшеству 
ьаие на човечеството представл 
ява надпреварата във въоръжа 
ването и постоянното натрупва 
не на резерви от ядрено оръ
жие, двамата президенти изрази 
ха убеждението си, че досега 
осъществените усилия по отно
шение на пълното разоръжване 
представляват крачка . напред 
към тази окончателна цел 
всички миролюбиви сили в све
та. Те считат, че е необходимо 
сключване на споразумение за за 
брана иа ядрените опити 
военни цели и за устновяваи© 
па безатомми зони в Европа, Ла 
тинска Америка, и други части 
чрез споразумение между при

мира и показаха, че човечество | 
то не може да приеме войната | 
като алтернатива и че в между 
народните отношения не сме© 
да надделее силата, но че тряб
ва да бъде заместена с миро
любиви средства като единстве 
на и общо приета практика.

Двамата президенти считат, 
че разликите които съществу
ват в днешния свят между стра 
ните с различни облществени и 
икономически системи не пред
ставляват пречки за развиване 
на градивно сътрудничество мй 
жду тези страни н за търеенето 
на най-добри разрешения за 
световните проблеми в рамките 
на международните организа
ции.

Миролюбивите страни стана 
ха важен международен фактор 
и със своята градивна дейност 
в най-гоялма степен допри
насят за консолидираме на ми

та към нея. Тази ракета носи 
автоматическа централа тежка 
1422 килограма.

Съобщениято издадено по то
зи случай нищо не казва за 
задачите които трябва да изпъл 
ни тази ракета.

Подпредседателят на Централ 
КП Китай Чжоуния комитет на 

Ен Лай и генералния секретар 
ма Централния комитет на пар
тията Тенг Сиао Пинг приеха 
на втори април съветски амбаса 
дор в Пекин Червоненко. При 

— както съобщи Син Хуаучастие в 
шност.

Последователно на това. те из 
разяват готовността ла окажат ' 
пълна подкрепа на решенията, ! 
които в този смисъл бяха прие- | 
ти от Общото събрание на Обе' . 
динените нации, или които в : 
бъдеше ще бъдат предложени. I

Двамата президенти отново ' 
потвърдиха верността на свои
те страни към принципите на Ус 
тава на Обединените нации и из 
тъкнаха решимостта им в бъде
ще, заедно с останалите мирол
юбиви страни, да полагат всич
ки възможни усилия за укреп-

това
амбасадорът Червоненко е връ
чил писмото от Централния ко
митет на КПСС от 30 март тази 
година изпратено до Централ
ния' комитет на КП Китай.

АРЕСТУВАН УБИЕЦЪТ НА МИ 
НИСТЪР ФОЛСЕН

Виентянската полиция аресту- 
ала подофицера Чу Гонг за ко
гото се твърди, че е убиец на 
Лаоския министър на външнитй 
работи Кинпм Фолсен. Чу Гонг 
е разстрелял министър Фолсен 
когато се завърщал в къщи след 
приема в палатата на краля.

на
НОВА СЪВЕТСКА КОСМИЧЕС
КА ракета Изстреляна към

ЛУНАТАВЪВ»

Съветският съюз продължи 
изследване на Луната изпращай 
ки четвъртата космическа раке

та борба не би имала това съ
държание наистина да носи сво 
бода, равноправие и братство' 
иа всички югославски народи. 
Именно в това е същността на» 
Народоосвободителната борба", 

( й. Б. Тито — Речи и статии, 
ки. I сгр. 131).

Още на Второто азседание на 
АВНОЮ в решенията за бъде 
щото устройство на нова Югос 
лавия на федеративен принцип 
за разрешаването на национал
ните малцинства в точ. 5 на Ре 
шенпето, между другото се ка»

Въпросът за националните 

малцинства в ■проектокон- 

ституцните и статутите на 

^автономните покрайнини

не на въпроса за националните» 
малцинства в състава на. автоно 
мия, която с Конституцията на 
ФНРЮ и конституцията на НР 
Сърбия бе установена за Войво 
дина и Косово к Метохия.

Въпросът за националните ма 
лцинства, следователно, е разре 
шен в рамките на националния 
въпрос у нас, на базата на рав 
ноправието на народите и га
рантиране на всички права на 
националните малцинства.

та. и националният въпрос в 
Югославия са неразделно свър
зани. Нашата Народоосвободи 
телна борба не би била така у- 
порита и така успешна, ако юга 
славските народи не виждат в 
нея освен победата над фашиз 
ма и победа над ония, които 
угнетяваха и се стремят към по
нататъшно угнетяваме на югос 
лавските народи. Думата Наро 
лоосвободителпа борба би била 
само една фраза, дори и изма
ма, ако тя освен общоюгославс- 
ки смисъл не би имала и наии

Въпросът за националните ма 
лцинства щс се уреди цялостно 
в нашата нова конституционна 
система. Покрай другите въпро
си, той бе разглеждан в публнч 
ните разисквания за ироектоко 
нституцинте и статутите на авто 
помните покрайнини. По подхе- 
дящ начин той ще намери място, 
и в Съюзната конституция и ко: 
нституцинте на ония републики, 
в които живеят национални ма 
лцинства.
ОБЩ ОБЗОР ВЪРХУ ИСТОРИЯ 
ТА НА ВЪПРОСА ЗА НАЦИО

НАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА 
В бивша Югославия нацконал 

пият въпрос не бе разрешен, О- 
братно, една от основните ха
рактеристики на стария режим 
бе неравноправието между наро 
дите. От такива отношения меж 
ду югославските народи произ 
лезе и непризнаването на права 
та на националните малцинства, 
дори и отричане на отделните 
национални малцинства като та 
кива. Конституционното право 
на националните малцинства 
да се учат на свой език, което: 
бе израз на така наречената 
културна автономия на национа 
ните малцинства, на практика 
бе изиграно и обемът на изпод 
зуваието на този минимум пра

ва зависеше преди всичко от от 
нохенията с други страни. Така 
някои малцинства като словаш
кото и румънското бяха приви
легировани благодарение на до
брите отиошених на режима с 
;. ..дшителствата на тези страни.

Марксистките становища иа 
КПЮ по националния въпрос, 
които съдържат и разрешаване 
то на въпроса за националните 
малцинства, бяха последовател 
по изразени в борбата на КПЮ, 
в условията на нелегалност в 
бивша Югославия за нациоиал 
но сближаване на нашите наро
ди. Ликвидирането на нациоиал 
но неравноправие и гнет 
бе съществено усло
вие за равноправен живот на на 
шите народи в югославската об 
шност. Тази политика на КПЮ 
в условията на развитие на на
шата революция се провеждаше 
последователно. Това твърде ха 
рактерно и ясно изразява дру 
гаря Тито в статията „Нациоиал 
пият въпрос в Югославия в све 
тлнната на Народоосвободител
ната борба", публикувана в 
„Пролетер" през декември 1942 
година.

„Днешната Народоосвободи- 
телиа война, се казва в статия-

ВЪПРОСЪТ НА НАЦИОНАЛНИ 
ТЕ МАЛЦИНСТВА В ПРОЕКТО 

КОНСТИТУЦИИТЕ
!

В изработката иа новите про 
ектокоиституции се пристъпи 
към по-комплексно регулиране 
на въпроса за националните 
малцинства със цел съществува 
щата обществено-политическа 
практика да получи по отноше 
ние ма националните малцинст
ва и свой съответен конститу- 
шионно-правен израз. При това 
Проектът на Съюзната констИ 
туция в основата си е регули
рал този въпрос, с оглед но то
ва, че конкретна разработка тр 
ябва да дадат конституциите на 
републиките и бъдещото законо 
дателство, както и статутите на 
автономните покрайнини, око
лии. и общини. Тези предписа
ния в проекта на Съюзната кой 
ституция са следните:

„На всяко национално мал
цинство е загарантирано права' 
то свободно да се служи сгьс 
своя език, да изразява и развя 
ва своята култура и да основа
ва учереждения, които осигур- 
яват това право.

В училищата за ученици от 
националните малцинства учеб

Учениците от 
българското 
и словашко 
малцинство в 
Димитровград

онален смисъл за всеки 
поотделно, те. ако освен осво
бождението на Югославия 
би означавала същевременно и 
освобождение на Хърватите, 
Словенците, Сърбите, Македон 
ците, Арнаутите, мюсюлманите 

ако Народоосвободителна

народ зва:
„На националните 

в Югославия ще бъдатмалцинства 
осигуре

н и всички национални права“.
Споменатото Решение, 

произтича от цитираната 
представляваше основа 
ституционноправно разрешава

на

кактсц 
част, 

за кон-итн.
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Главна задача ПРЕД ПРАГА 

НА ИЗБОРИТЕПОДОБРЕНИЕ НА МЕ
ТОДИТЕ НА РАБОТА

те въз основа ма предложения
та на общинските скушшшн с 
пряко гласуване ще погвържда 
ват или отхвърлят кандидатите.

ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ ЗА ВЕ- 
ЧЕТО НА НАРОДИТЕ. — От ре 
довете на представителите 
членовете на Съюзното вече на 
Съюзната скупщина се избират 
80 представители за Вече на на
родите. На това вече с Консти
туцията е поверена защита на 
равноправието на югославските 
народи. Тези последни избори 
трябва да станат през втората 
половина на юни и с това ще бъ 
де открит пътя за първите засе 
дания на Съюзната скупщина 
от Петото събрание.

Делят ни само няколко дни от ■ може да бъде . същевременно
| член на повече от две скупщи- 
ни.

Разговорите, които се водиха 
на последното съвещание на об 
щинския комитет на СКС в Ди
митровград, отново изтъкнаха 
нуждата от подобряване на ме
тодите в работата иа организа
циите на СКС в новите условия.

Изтъкна се, че много комунис 
ти не са достатъчно ангажира
ни в различните обществепо-по

в състава на комитета не са по 
казали задоволителна активност 
и не са реагирали срещу различ 
ните отрицателни явления на 
време (комисията за идеологиче 
ско-политическа работа, кадро
вата комисия идр.) Тези коми 
сии не изпълняват плановете си 
за работа.

И в политиката на приемане-

заседанието на Съюзната народ 
на скупщина, което ще даде о- 
кончагелен съд за мислите и 
словото на новата Конституция 
на Социалистическа федератив
на република Югославия, за коя 
то, безсъмнено, Югославия ве
че ясно се исказа през послед
ните месеци чрез неформален, 
но верен плебисцит. Значи така 
да се каже, вече сме на прага 
на изборите.

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКА СКУ 
ПЩИНА. — През втората поло
вина на май трябва да започнат * 
изборите. Общинските скупши- 
ии ще се избират въз основа на 
верифицираните кандидатури. 
Членовете на вечетата се изби
рат пряко, което означава, че 
изборите стават в избирателни
те единици и трудовите органи
зации. Изборите за отборници 
на общинската скупщина се вър 
щат отделно за всяко вече. Гла
суването е тайно. Макар че от- 
борннците се избират за ограни 
чено време, скупшиннте не ш» 
се обновяват всяка четвърта гсй 
дина, ио всяка втора ще се под 
повяват с половина нови отбо
рници,..

ЮНИ: Заседания пя 
съюзната в републикан

ски екуПщини
НЕПОСРЕДСТВЕНИ ИЗБОРИ 

ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪЮ 
ЗНИЯ И РЕПУБЛИКАНСКИ 
СЪкДТ|. — През втората по
ловина иа гони може да се очак 
ва втората част от изборите за 
представители, бъдещи членове 
на Съюзното вече на Съюзната 
скупщина и републиканските ве 
чета иа републиканските скуп- 
шиии. Това значи, че граждани ко.

на

Тези избори, за които всъщ
ност се подготвяхме — от пър
вите избори за първия работни 
чески съвет — много ще се раз 
личават от предишните, а да не 
говорил! за ония избори, които 
въобше не помни генерацията, 
която през този май за пръв 
път ще гласува.

Сега вече се върши проверка 
па избирателните списъци, кои 
то трябва да бъдат завършени 
най-късно до 15 април.

За да получи по-ясна предста
ва за прдестояшите изборни сед 
лиши и месени, лапаме схема на 
политическия календар за про
летта-лятото иа 1963 година.

Група бригадири замина 
на автомобилното шосе
Една група младежи от Боси 

леградско вече се намира на ав
томобилното шосе. В състава 
на Лесковашка младежка бри
гада тези младежи ще работят 
на новостроящата се част на 
пътя от Осипаонпца до Белград. 
Този път от Босилеградската 
комуна са заминали само шести 
ма младежи, макар че бяха се 
явили много повече. Според 
плама на Младежкия комитет 
само толкова младежи е трябва! 
\о да заминат от Босилеградс-

АПРИЛ: Разивсване 
па изборитеВ обущарското предприятие „Труд”

СЪПРОВОЖДАЩИ ЗАКОНИ 
НА КОНСТИТУЦИЯТА — Тъй 
като предложенията на Съюзна 
та и републикански конститу
ции са приети и връчени 
представителите, първите 
на април, до заседанията на ску 
пшината ,ше бъдат изпълнени с 
последни редакции иа законо
проектите които ще съпровож
дат гласуването на Конституция 
та. Счита се, че Съюзната и ре 
гтубликаискпте конституции, ка 
кто и съпровождащите ги зако
ни, трябва да влезат в сила към 
края на първата половина на 
април.

литически организации, а меж
ду тях има и такива, които избя 
гват обществени задължения. 
Това нешо оказва отрицателно 
влияние и върху останалите чле 
нове на Социалистическия съюз 
и членовете на другите .масово- 
политически организации. Сре
щу такива явления те се води 
непримирима борба занапред. О 
свен това други пък идат „по ли 
нията на най-малкото съпротив 
ление", което съшо така е вред
но за първичните организации 
на СКС.

Тук на първо място идват о- 
ния членове на първичните орга 
низации на Съюза иа комунисти 
те, които се намират с един крак 
в града а с другия на село. Те 
нито работят в селските активи, 
нито в градските.

Нееднаквият критерий при на 
лагането на партийни наказания 
съшо беше предмет на разисква 
не. Оказа се, че за едни и съши 
грешки едни членове на първия 
ните организации са наказвани 
по-строго. Това нешо е имало за 
послелствие слабото поппавитед 
но действие на наказанието и 
похвата на кпитикаоство и т. п.

Съшо така и различните тела

то иа пови членове в редовете 
ма първичните организации е и; 
мадо известни слабости. Малко 
внимание се е посвещавало на 
приготовленията на младите чле 
нове за работа в партийните ор. 
ганизашзи.

В заключенията, които общин 
ският комитет на СКС направи 
се изтъкна, че ло 15 април всич 
ки първични организации на те 
оиторията ше бъдат посетени и 
ще бъдат водени разговори със

иа
дни Младите музеолози от Пирош

ще събираш материал
Димитровград

секретарите ма първичните орга 
рчяаини за проблемите на тези 
организации поотделно и мерки 
за тяхното разрешаване. РАЗПИСВАМЕ НА ИЗБОРИ

ТЕ. — Със самия акт иа прие
мане на новата Конституция що 
се гасят и мандатите иа Скуп 
щината и народните представите 
ли. Но, преди отиването на пред 
ставителиге от четвъртото съб
рание, скупшмните, обнародвай
ки конституциите, едновремен
но ше разпишат избори за нови I 
скупщнпи. 1

М.

|

МАИг Първи избори
КАНДИДАЦИОННИ СЪБРА

НИЯ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ. — ! 
Веднага след майските празнен- I 
ства трябва да бъдат завърше | 
ни листите на кандидатите за 
отборници на общинските -скуп- 
щини (както и за представите
ли на републиканските и Съюз 
иата скупщина).

Според Конституцията отбор- 
ниците за общинска скупщина 
кандидатират гражданите ма съ 
брания иа избирателите. На те
зи събрания естествено всеки 
гражданин има право да предла 
га, макар че от Социалистичес
кия съюз се очаква с предвари
телната си политическа нннциа 
типа. още преди кандидатираме 
то ла обедини всички поелложо 
пия ма гражданите, трудовите 
организации или други обшест- 
гючп-политически фактори 
общината.

Броят иа отборииците (както 
и на вечетата) на общинската 
скупщина се определя от стату 
та. но броят иа първите отбор- 
нипи на скупщината (както и 
на вечетата), щс бъде предвиден 
с отделни разпоредби иа сегаш
ните народни тобори и то по съ 
’"ите принципи както се прие 
мат и статутите.

Членовете на обвшнеката ску 
пищна по-късио ше избират пре 
лставители за всяко вече на не 
гп/бликанските и Съюзната скуп 
шина, но въз основа на кандила ' 
тиите постави „долу", иа съб
ранията на избирателите. За 
представител в общината 
право да бт-ле избиван 
гважланин. Отбовнипите на об
щинската скупщина се избират 
изключително за четири години. 
Отборииците. т а. представите
лите — в съгласие с пвинттн° 
зя реизборността — ие могат по 
следователно да бъдат избира
ни за членове на елно и и>|''л 
пече на съшата скупщина. Съшо 
така нито елин гражданин ие

ва.не на учреждения, които о- 
сип/ряват това право, както и 
други права, установени с Коис 
тнтуцията и законите. Защитата 
на тези права иа националните 
малцинства осигурява общност 
та", (член 92).

На националните малцинства, 
които живеят в СР Сърбия со 
осигурява:
.—Основаване на основни учили 
ша, т. е отделения, за обучение 
на езика ча националното мал
цинство:

— обучение иа езика на нацио 
налното малцинство в професна 
палците училища и гимназии, т. 
е. в отделенията на тези учили
ща. според възможността иа 
общността;

— възможност за организира 
не образованието на езика иа! 
националното малцинство във 
полувисшите и висши училища 
за образование на преподавател 
ски кадри:

ното дело се върши на езика на 
тази народност.

Националните малцинства и- 
мат и други права утвърдени 
с Конституцията и законите".

„Гражданинът има право на 
свобода за изразяване на своя
та националност и национална 
култура, както и на свобода за 
употреба на своя език". (член: 
43 ст. 1).

ГГроектокопетитуцията на НР 
Сърбия конкретизира и разрабо 
тва основните права на нацио
налните малцинства и същевре
менно определя основите и рам 
ките за по-нататъшна разработ 
ка на тези права в статутите на 
автономните покрайнини, око
лии и общини (член 92, 94).

На националните малцинства 
преди всичко е осигурено граж 
даните на тези малцинства във 
всичко да са равноправни:

,Шиптарите, унгарците, сло
ваците, българите,- румъните, 
турците, рисуните и други при
надлежащи на националните 
малцинства, които живеят в Ра 
публика Сърбия, като гражда
ни на Социалистическа републи 
ка Сърбия във всичко са равно 
правни и имат същи права и 
Длъжности, определени от Кон
ституцията и закона, както и 
гражданите от сръбска нацио- 

, налност, а покрай това, са полз 
ват с правото на употреба на 
свой език, изразяване и разви
ване на своя култура и основа-

.
Д 1

Младежкото друежетво ма мла 
дите муезолозп при Народния 
музей в Пирот, което работи ве 
че четири години, е единствено 
порода си в пашата страна. Чле 
иовеге па това дружество са съ 
брали голям брой експонати и ар 
хеологически материал от Пн- 
ротската община за нуждите па 
Народния музей-

През следващите месеци дру
жеството ше събппа материал 
от Димитровградската община 
за етиолопшески атлас на Юго 
славия, който подготвя Етиоло-

гпческото дружество на Югосла 
вия от Загреб.

Целта на тази акция е събира 
не иа материал, който ще даде 
по-сигурна основа за рекоистр 
укцня на културната история. 
Етнологнческото дружество ве
че е изпратило опитни формуля 
ри на дружеството иа младите 
музеолози, които ше попълват 
по време иа обиколката 
Димитровградско. Този край е 
слабо изпити а нзобмлетвува 
тпология на културната 
рия на този край-

си по

с е 
пето-

па

Строящ ее нови обекШи
— 9 Димитровград* Получава 70 милиона

В няколко
динара —

материали от този вид необхо
дими за производство па телевп 
зошг и радиоапарати.

За разширяване дигната на фе 
лепад в Прокупие покрай репуб
ликанския фонд е заинтересува- 

п Износната банка] защото 
за фелепадни произведения съ 
ществува голям интерес в стра
ните на Западна Европа и Аме
рика. За разширяването иа този 
обект ппез текущата година ще 
бъдат вложени 300 милиона ди
нара.

Предприятието „Фиаз" в Про- 
купне е получило 76 милиона 
динара за овладяване производ
ството иа някои части от'авто
мобилната индустрия, а пред
приятието „Кристал", което е 
съединено със Сръбската фаб
рика за съкло в Парачин, е ио 
лучило 24 милиона динара за 
овладяване производството на 
украситслпо стъкло.

стопански изоста
нали комуни в Югоизточна Сър 
бия започна 
повече промишлени обекти в кон 
то са вложени 1.44? милиона дн 
нара от републиканския фо"д 
за стопански изостанали краи
ща и около 2ПП милиона 
стаята на общия, околийския и 
общински инвестиционен фод.

В този износ 
обект заема място и Комбина
тът за п/мени излелия в Дими
тровград, който те получи 70 
милиона динара за овладяване 
производството на технически 
стоки.

В Свърлиг и Галжии хан со 
завършва изграждането иа два 
обекта от електроиндустрията 
на Сърбия за производство т 
високоговорители и

изграждането и а

па
о г соел

— възможност за основавана 
на училища, т. е. отделения, с 
двуезично образование.

като значителен

От тези разпоредби на Проек 
токонституцията иа СРС, произ 
тича. че принадлежащите на иа 
ционалните малцинства, покрай 
еднаквите права и дължности 
които имат, както и гражданите 
от сръбска националност, имат 
определени права — свързани с 
тяхната принадлежност към оц 
ределено национално малцинст-

има
всеки

различни 
пластични изолатори. Тези лвс. 
предприятия П10 се спепиализм-во. рат за производство на нужни



БРАТСТВО

%Одт еСм (кищ ЗАЩО СЕ ПРОВАЛИХА НЯКОИ 

СЪБРАНИЯ В ССРН?
ж

4м р

III
НсогдаЕна общинският 

бор на ССРН в Босилеград да
де интересна и полезна инициа
тива — чрез преседателите на 
местните организации на ССРН 
да се организират разяснителни 
събрания отнасящи се до сел
ското и горско стопанство, от е- 
диа страна и от друга, разширя 
ване на здравното осигуряване и 
върху селскостопанските произ
водители, като и за предстояща
та акция за траисфузия на кръв
та. Обаче оп.итьт ма общинския 
о бор на на Социалистическия съ 
юз си остана само опит защото не 
намери нужната подкрепа и съ 
действие, най-напред в ръковод 
ствата на отделни местни орга
низации, а след това и сред чле 
нсгвото, така че заказаните сьб 
рания в Долната Лгобата, Мле- 
коминци иБосилеград се провали 
ха. Единствено успешно се про
веде събранието в Горна Люба- 
та, на което присъегвуваха око 
ло 50 души.

След тези неуспели събрания, 
поставя се въпрос: до кого е ви 
пата кой ще поеме отговорността 
и какво трябва да се превземе, 
за да се активират най-напред 
ръководствата, а след това член 
стеото?

Разбира се, че отговорността 
пада върху ръководствата на 
местните организации, по-конк
ретно върху самите председате
ли. И техният изговор, че не съ

за повишаване на жизненото р<* 
внище на селянина, не обърщат 
внимание на новите мерки а 
здравеопазването, учебното де
ло. производството и пр.

Всичко това показва, че тряб
ва да се превзимат конкретни 
мерки за активиране на отдел
ни ръководства, че от тях тряб
ва да се търси по голяма огго- 
еоI мост Т<~- а а няма да с* лро 
ььлят '»Г1вн;|Ята. както е Мле- 
ком * .:ци. Долна Любата и Боси 
яегр|д а * естетите < рганиза*, ^ и 
на ССРН ще отговарят на поста 
векиг задачи, ще си намерят 
мястото и ще си обезпечат нуж 
и .•• лскостопанските произ води
лия авторитет. Това ще улесни 
работата на селскостопанските 
проиводители защото с оказана 
идеологическа помощ ще налус 
нат примитивното всеобразно 
производство, а ще преминат 
към комплексно отглеждане на 
една, две или най-вече три кул 
тури.

щес^ува интерес всред членст
вото не може да . ги оправдае© 
Този техен »довод» побива фак
тът *, че мнозина селскостопан
ски производители в личен раз
говор със специалисти по селско 
топаиско производство, горско 
стопанство и здравеопазване и« 
ли с обществени и партийни ръ 
ководители проявяват особен 
интерес за всичко, изтъкват ну
ждата от разяснителна дейност 
за начините на прилагане на от 
делни производствени мерки в 
практиката, дали съществуват ре 
ални условия за тяхното внедр 
яваие и в тази насока търсят 
помощ.

Повече е за вярване, че ръко
водствата и отделните ръководи 
тели движени от личен интерес 
не искат или не съумяват да за 
интересуват селскостопанските 
производители за съвременно 
производство, преорентировка 
към отглеждане на отделни кул 
тури и премахване на стопани
сване с всичко. Често преслед
вайки лични интереси изо
ставят на заден план обществе
ната дейност, не се интреесуеат

сгг-

Има и такива...
В Комбината за гумени изделия и гумени технически сто 

ки „Димитровград напоследък зачестиха отсътствията на ра
ботниците', поради болест. Между ония, които наистина са Бол
ни — има и известно число симуланти, които бяха откри
ти неотдавна ...

ЗатоЕа управата ма Комбината взе решение на ония ли
ца, който неправилно използват тоя „отпуск по болест” да не 
се дават никакви парични обезщетения за изгубеното време. 
А тяхното число не е малко. Почти всеки ден по десетина 
души!

Първата проверка от страна на контролните органи в 
Комбината установи, че;

Людмил Петров, намиращ се в отпуск по болест от 6 до 
9 март не е почивал според предписанията на лекаря, а еже
дневно е пътувал от Димитровград до Чиниглавци, Пирот и 
обратно...

•г Дафинка Соколова, която твърде често посещава лекари, 
поради' стомашна ■ болест —г щом получи бележка за отпуск, 
винаги ще се намери на улицата.

Славчо Николов, който е получил отпуск по болест от 
7 до 9 март — използвал това време, за- да белосва къщата си 
и свърши някои други домашни работи. .

Георги Рангелов, който се намирал в отпуск по болест 
от 5 до 9 март работил около довършване на- къщата си. .

Освен приведените примери в Комбината има и такива, 
които сами са си ,.давали” отпуск по болест като преправяли 
датата и подобно.

Ако вземем и погледнем молбите на тези работници за 
заемане на работа — те обещават много. Освен това — всички 
при заемането си на работата донасят медицински свидетел
ства, че са здрави.

Ст. Н.

Д1

Анализ на мешодиШе на работа 

в Първичната организация 

на СКС в йърви районИзглежда, че тук има друго нещо.
Има известни тенденции за измама на закона. Това оба- 

защото за такива работници” нямаче ще измами мнозина 
място в едно социалистическо предприятие. . . личните секции на Социалисти

ческия съюз на трудещте се.
На събранието присъствуваха 

И членовете на първичните ор
ганизации на Съюза на комуни - 
тите по предприятията, 
щи на територията на I димит
ровградски район.

На 1 април тази година в пър 
вичната организация на I дими
тровградски район бе проведено 
събрание във връзка с подобре 
нието на методите на работа с 
членовете на Съюза на комуни
стите.

Доклад за слабости в методи
те на работа в първичните орга 
незации в Димитровградско под 
несе Кирил Трайков, член на 
общинския комитет на СКС.

В оживените разисквания, ко 
ито станаха след доклада се из 
тъкна, че първичната организа
ция в I димитровградски район 
досега не е обърнала нужното 
внимание на постоянното подо
брение на методите на работа, а 
по някои еъпроси са били при
лагани и застарели методи на 
работа.

Особено остро бе осъден сла
бият отзив на членовете на пър 
вичната организация на СКС на 
събранията на избирателите и 
конференциите на Социалисти
ческия съюз, които са били раз 
глеждани твърде важни въпро
си. Във връзка с приемането и 
изключването от редовете на 
първичната организация 
що е имало сериозни слабости.

На края се дойде до изхода, 
че занапред комунистите от I 
димитровградски район ще тря
бва да обърнат повече внимание 
на постоянното повишение на 
идеологическо-политическото ра 
внище на членовете на СКС, и 
още по-жива активност в раз-

живу-
Из дейността на гораннте

ПРИЕТ Е КОНКРЕТЕН ПШ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ М. АН.

Градини и Баче- 

во съвместно ще 

строят училище

а от друга, ще бъде стимул за 
тяхното по-нататъшно по-усърд 
по и всестранно ангажиране.

Този път- състоялото се съве- ните, за набавка на спортни рек 
шание на общинския отбор на 
гораннте от Босилеградско със-< 
специалисти по горско стопапс, 
во и горски служащи имаше по
вече характер на делови дого- 

отколкото на някакво офи-

визити и организиране на спор 
тни състезания между отделни 
бригади. Това от една страна 
физически ще закрепи гораннте. Н.

вор,
циално заседание.

Понеже пролетните акции по 
залесяване започнаха, но без си 
стемност, то общинският отбор 
на гораннте свика това съвета- 
.ние, на което района на Босиля 
градско се раздели на четири 
части, за които се задължиха от 
делни специалисти и инженери 
по горско’ стопанство, чиято за
дача е контрол и напътствия 
при залесяването.

На договора се изтъкна, че 
занапред ще се залесяват само 
обществени земи, за които е оба 
зпечен саден материал, а на час 
тните земи ше се пристъпи след 
като бъде решено имовното пра 
во. Покрай това бе прието пред
ложението на някои училища 
да бъдат пренесени известни го 

• ри, повдигнати от тях, а които 
се намират в собственост на зе 
меделските кооперации.

В плана за залесяване са набе

Крайграничните села Градини 
и Бачево в Димитровградската 
комуна съвместно ще строят но 
ва училищна сграда в Градинс
ко поле. С решение на Общински 
ят народен отбор в Димитровг
рад определено е място за постро 
яване на новата постройка на 
базата на местното самооблага 
не и чрез доброволен труд. Но
вата училищна сграда ще има 1 
учебна стая, ученическа търпеза 
рия, зала и квартира за учите-

съ-

ля.
Счита се, че до края на 

учебна година новата училищна 
сграда ще бъле завършена.

тази

М. Ан.
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НАШ ЛЕКСИКОНлязани местностите, където ще 
се върши пролетното залесява 
не, разпределени са бригадите и 
останалите сили по залесяване.

Като най-добра бригада през 
миналогодишното есенно залее 
яване бе изтъкната тази на ос
новното училите в Горна Люба
та — за 4,5 ха. за което получи 
60 хиляди динара, икономичес
кото училище и гимназията в 
Босилеград'— за 4 ха по 35 хил 
яли. основното училите в Г. Ли 
сина 30 хиляди, основните учи 
лиша в Босилегпа д и Д. Любата 
по 20 хиляди и пр.

Общинският отбор на горани 
те се изказа, че тия средства 
предимно трябва да се употреб 
ят за разнообразяване на кул
турно-забавния живот на гора-

ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ 

НАЦИОНАЛЕН ДОХОД

ято се получава, когато от обществения бруто-продукт 
дим стойността на амортизациите и материалните разходи с 
услугите, които като предварителен тоуд се пренасят върху но 
еия продукт. Той изразява стойността

изва-

на онова количество ст° 
ки и производителни услуги, които дадена общност осъщест
вява за една година, а служат за задоволяване на едногодишни 
те потреби на обществото без да се посяга 
щото богатство. Затова националният

върху съществува-
доход се нарича още и 

чист обществен продукт) или бруто-приход на обще- 
своето. Пример, през 1959 година общественият бруто-продукт 
е възлизал на 4.917 милиярда, амортизациите 174 
материалните разхди са били общо 2.687 милиярда. Заплатите 
(лчни доходи) и акумулациите и фондовете, което 
ният

В обществените планове на нашите общини обикновено се 
три стойности: обществен бруто-продукт, обществен нето или

оперира с
продукт и национален доход. Б миналия брой изтъкнахме, че 
стойността обществен бруто-продукт и обществен продукт об
що гледано е една и съща. Обаче в Югославия по чисто прак 

причини общественият продукт се изчислява без ма-
получаваме една нова

милиярда,

е национал-тически
териалните разходи и по този начин 
стойност. За пример да вземем 1959 година:

доход, са бли 2 230 млиярда.

ЕЛЕМЕНТИ НА ОБРАЗУВАНЕ НА
ДОХОД

НАЦИОНАЛНИЯ
Об. про

дукт
1959 г. Амортиз Заплати Матер.

разх.
Об. бр. 
продукт

Акумула- 
ции и 

фондове
1 269

Това еа фондовете на заплатите на производителите аку-
ДохоГ^ тпФ°кДОВеТе (ИЗЛИШек7ЬТ на труда)- Националният 

категории по отношение окончателното потребле 
ние. Това са: личното потребление (разходване 
ния и услуги от страна 
свои лични потребности). То 
те на

5 хектара нави малино
ви насаждения 

в Погаиово
2 404174 961 2.513 4.917

на произведе
на населението за задоволяване наКакто се вижда амортизациите, заплатите, акумулациите

дават цифрата на обществения продукт без материалните раз 
ходи. Според това бруто продуктът тогава би бил резултат на 
така изчисления обществен продукт и материалните

Тези дни в Погаиово се засаж 
дат нови мадинници. В местнос 
тта „Кодарница" в съдружие 
със земеделската кооперация са 
засадени о{соло 5 хектара.

До тази година земеделската 
в Погаиово е заса-

е по-голямо от фонда на заплати 
включва и другите видове пои

рата "тетеТияЛНпо^з™егае "ГРвИб~ и пр. Вто
1 реоление е общо потребление. Това е част

от националния доход, който 
общите потреби, (управлението,
Трета категория са

производителите, защото
разходи

(2.404 и 2.513 = 4.917).
се отделя за задоволяване на 

войската, осигуровките й пр.)- 
увеличаван-*. ^ инвестициите, които служат за подмяна и 
увеличаване на средствата за производство 
на обекти за обща употреба.

НАЦИОНАЛЕН ДОХОДкооперация 
дида около 10 хектара с малини, 
7 от които в съдружие със селс 
костопанските производители. Това е част от обществения продукт (бруто-продукт), ко- и за изграждане
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ЗАПОЧНА ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА 

В БОСИАЕГРААСНО
Годмшвш синдвкалив събрания в димитровградските предприятия

Резултатни разисквания върху произ
водствените проблемиМакар че доскоро кдиматичес 

китс условия неблагоприятству- 
ваха и непозволяваха навремен
но започване на пролетната сеи
тба, то първите слънчеви и топ
ли лии дадоха възможност за 
нейното започване.

Обаче, веднага да отбележим, 
че пролетната сеитба в Босилег- 
радско има свои характерни от
лики. които имат отражение въ 
рху пролетната сеитба.

На първо място: Босилеград- 
•ске е бедно откъм равнини пре 
дели, в които да се разгърне ме 
ханизирано засяване и произво
дство. Земеделските кооперации 
не разполагат с комплексни пло 
щи, а най-често имат отделни па 
рчета, на които и не засаждат 
пролетници —- всъщност служат 
им като изпитателни парцели. А 
и ако засяват пролтеници, пора
ди ограниченост привършват за 
няколко дни.

От друга страна — частните 
производители тази година се

намират в затруднено положе
ние. Сушата и недостатъкът на 
храна ги накара да намалят чув 
ствително броя на рогатия до
битък, а това сега спъва бързо
то засяване на пролетните кул
тури. Пък и оня добитък, който 
е иззимил е отслабнал, така че 
не стига да изоре всичките ни-

ОТ ТАЗИ ГОДИНА ШКОЛУ
ВАНЕ НА КАДРИТЕ Д

«

- ' • -

■-•.I
Годишното синдикално събра 

ине в Комбиината за гумени из 
делия и гумени технически сто
ки „Димитровград", което се съ 
стоя на 24 март, мина под зна
ка на решително разчистване с 
досегашните субективни и дру
ги слабости.

В доклада пред синдикалното 
събрание се изтъкна,.че главна 
та причина за неизпълнение на 
производствения план на пред
приятието е закъснялото пресел 
ване в новите хали, което вече 

Производственият 
план за 1962. г. е изпълнен с 
79,49%).

Друга слабост, която в послед 
но време оказа 
влияние върху хода на произ
водството е честото 
па работниците поради отггуск 
по болест, което мнозина злоу
потребяват. Затова колективът 
на Комбината в бъдеше ще по
веде по-голяма сметка, за да не 
дойде до застой в производство-

-ч
чрви. жМоже би малко по-добре е по 

ложеннето па онези селскосто
пански производители, които се 
намират в района на босилегра 
дската земеделска кооперация 
която е предоставила кооперати 
впия трактор на частните произ 
водителите за оране на нивите.

Но не всички могат да заплат 
ят нужната сума затов ония по 
повисоките места са предоста
вени сами на себе си, да търсят 
индивидуални съдружия и с об 
щи усилия да засяват пролетни 
ците-ръжта, ечемника и овеса.

т

започна.

Ст. Н. чувствителна
отсъствие

ОСТАНКИ НА 

НЕПРОСВЕТЕНОСТТА
то.Става дума за една отживели 

ца,която все още има корени в
селищата на Босилеградско __
за врачове и врачки, които при 
.'крито живуркат по селата и1, 
често пъти вредят на хората 
Със своите „знания" и гадаене.

Те лекуват, съветват, предри
чат злнни и радости в живота 
на хората и клиентите им не
рядко страдат. Но борбата про 
тив такова явление е почти при 
тихнала, макар че не би трябва 
до да е така.

Спомням си за един случаи от
преди две години, когато в со 
до Доганнца имаше някаква бе» 
лест по добитъка, която обез
покои хората. Макар да имаши 
предложения да се повика вете 
ринарен лекар, намериха се и та 
кива хора които не искаха да 
им дойде лекар, а се обърнаха 
към селската врачка да им по
могне. Врачката не намери за 
добре да си признае незнанието, 
но даде предложение — болест* 
та ше изчезне, ако се запали о- 
борът, където болестта се е по 
явила най-напред. Жертвата на: 
това лекарство беше оборът на 
селянина А. В. А резултатите * 
никакви. Болестта не излезе от 
селото, докато не дойде ветери 
нарният лекар.

Или случаят на П. М. от село 
Гложие. Туберкулозен, и леку
ван от много врачки, 
за бъде изгубен, ако в прелед- 

момент не му бе оказана

толкова сурово, че човек изпада 
в болестни психически състоя
ния. които могат да бъдат и по- 
опасни.

След преселването на пред
приятието в новите хали ще се 
разреши и въпросът за общест- 

I вено хранене на работниците, 
, който досега не можеше да са 

разреши поради липсата на по
мещения. Освен това — с това 
ше се даде възможност и на 
другите предприятия със собст
вено участие да улеснят прехра 
пата на своите работници.

На събранието бяха разкри
тикувани и тук-таме появилата 
се семейственост, незачитане на 
народното имущество и др. Бор 
бата за по-висока производител 
пост на труда и по-нататък ос
тава основна задача на колекти

Случаят на В. С. ог Долна Ли 
сина. Врачт.т му казал че има 
да живее още три години. Три 
години този човек е очаквал - -да умре, а кога то минали, уве
рил се че врачът лъже и мами 
хората.:

I
КОИ СА ТЕЗИ ХОРА?

Един конкретен пример: Р. Ь. 
от Гложие с започнал да се за
нимава с гадаене на стари годи
ни, когато разбирал, че така мо 
же да се живее и удобно и изо
билно. И неговата сметка не точ 
на — той ше лъже хората да 
края на живота си.

Има обаче и такива, конто от 
нужда са станали врачове и вра 
чки. Известният В. К. от Горна 
Лисина години вече няма къща. 

, Макар да е прекарал 70-тата го 
I дина, синът му го е изгонил от' 
I къщи. Немощен да работи нещо 

друго /гози старец върви от се 
ло до село и с гадаенето се из
държа.

Този случай, макар да няма 
! оправдание, налага и въпрос: 

■(ой е виновен.
| А другите случаи са ясни. Изо 

става дейност на организации; 
те в селата и разяснителната 
дейност, които бяха могли да 
ликвидират непроссветеността и 
измамата.

I
Повече жилищни постройки за работниците

: детски готови дрехи. Производи 
тедностга на труда от 1961 до 
1962 година сс е увеличила с о_ 
коло 70,18%. Това 
красноречиво говори за стреме
жа на предприятието към съв
ременна и модерна конфекция.

пост на счетоводството, поради 
чинто грешки често пъти се ид
ва до нежелани разправии.

Със строежа на пътя Димит
ровград — Ниш, гостилничарс- 
кото предприятие ще трябва да 
вложи максимум усилия, за да 
задоволи нуждите.

На събранието бяха разкрити 
куваии и явления на некултур
но обслужване на гостите, не- 1 
зачитане па народното имущесг | 
во, непозволена търговия за сме I 
тка на предприятието и пр.

ва.
За по-успешна работа на пред 

приятие занапред — ще се обър 
не сериозно внимание на подо
брението на кадрите. Предприя
тието е вече в състояние да шко 
лува свои кадри и от тази годи 
на то ше направи това.

нещо доста

■;

ОБУЩАРСКА КООПЕРАЦИЯ 
„ТРУД"

СЕРИОЗНИ СЛАБОСТИ В 
ДОСЕГАШНАТА РАБОТА

Слабата реализация па произ
веденията па обущарската коо
перация „Труд" беше главна та 
ма н на годишната синдикална 
клонференция. Недостатъчното 
познаване на пазара и слабата 
производителност на груда са 
довели предприятието покрай 
много други субективни причини 
пред свършен факт. Затова в бь 
дете ше се вложат всички уси 
лмя за иремахавне на тези сла
бости. Досегашните слабости 
ще имат чувствително влияние 
в бъдещата му работа, защото е> 
имало сериозни опущения Тук 
преди всичко личат грешките 

| на счетоводството, които са до
вели стопанската организация в 
незавидно положение.

ГОСТИЛНИЧАРСКО 
ПРЕДПРИЯТИЕ „БАЛКАН“: СТРОИТЕЛНО ПРЕДПИЯТИЕ 

„ГРАДНЯ"
На годишното синдикално съ

брание в „Балкан" дойде до из 
раз борбата между старите и но 
ви схващания в гостилиичарст- 
во. Освен това до остри разпри- 
в колектива дойде поради неза 
конната подялба на 330.000 ди
нара още миналата година като 
награди за извънреден труд, и 
които вече са върнати ма пред 
приятието. Тук още веднъж се 
подчерта недостатъчната ажур-

НАСКОРО РАБОТНИЧЕСКИ 
СТОЛ

Строителното 
„Градпя“ в Димитровград е ед
но от ония предприятия, които 
изтеклата производствена годи
на завършиха с положителен 

от запланираните

той щеше предприятие

ния
лекарска помощ.

И не само това. Тези личнос 
ти предричат бъдещето на хора 
та. Често пъти предричането с

баланс
195,000.000 бру гопроизводство — 
то е осъещствило 204.000.000. Ос-В. Велинов вен това наскоро предприятие
то ще разреши и въпроса с об
щественото хранене на работни 
ците. В съдружие с Комбината 
за гумени технически стоки „Ди 
ммтровград", ше открие ресто
рант, като за всяка порция пред 
прматието участвува с 50%, 

Обаче занапред предприятие
то ще трябва да обърне по-гол- 
нмо внимание на координирана 
■го на работата на синдиката с 
отсапалите органи па работни
ческо управление, като се има 
по-голяма отговорност към по
ставените задачи.

ЗАПОЧНА ИЗКУПВАНЕТО НА АГНЕТАТА „ВАСИЛ ИВЛНОВ-ЦИЛЕ" 

НОВИ ПРОИЗВЕДЕНИЯсистемни. Също така на селско
стопанските производители та
зи година е дадена висока цена 
— за един килограм се заплаща 
по 300 динара, — която, като се 
има. предвид миналогодишната 
най-висока досега дадена цена 
230 динара, показва, че агнешко 
то месо тази година е твърде 
търсено и ценено на пазара. Аг 
петата от Босилеградско се пре
дават на »Польопромет» във 
Враня, а оттам се изнасят за И- 
талия.

Земеделската кооперация в 
Босилеград досега е изкупила 
около 300 агнета, докато земе
делската коопереация в Горна 
Лисина е изкупила около стоти 
на. Разбира се. това е крайно чи 
сло, защото засега се изкупва 
само »първия нож», а тяхното 
число ще нарасне чувствително 
когато се пристъпи към изкуп
ване на действителния излишък 
през идния месец.

На края да прибавим, че ако 
миналата година поради суша
та не беше преполовен сточния 
фонд, тазгодишното число на 
изнесените агнета в чужбина 
щеше да бъде далеч по-голя-

агнетата.
За тазгодишното изкупуваме 

трябва да се каже, че е по-орга 
иизирано, защото подготовките 
около него бяха по-сериозни и

От преди някой ден земедел
ската кооперация в Босилеград 
а също така и земеделската ко
операция в Горна Лисина започ 
наха пролетното изкупуване на

На годишната синдикална 
конференция в столарското про 
дпрнятие „Васил Иванов-Цн.ле“ 
се изтъкна, че най-важната за- 
дача на предприятието азнапред 
ще бъде овладяване на произ
водството на радио-кутии за РР 
заводи в Ниш, вместо произве 
ждане само на мебели, както 
бе досега.

КОНФЕКЦИЯ „СЛОБОДА":

ОВАЛАЯВАНЕ НА НОВИ 
ПАЗАРИ

На годишното синдикално Съ
брание в конфекция „Свобода" 
доминираше настояването на 
предприятието да овладае нови 
пазари V нас. Освен съществува 
щите 6, предприятието открива, 
оше 4 нови продавиици в стра
ната. За отбелязване е огромна 
то нарастване на производител 
ността на труда в това предпри 
ятие и всестранното проучване 
на пазара. 1Гсе до 1962 година 
конфекция „Свобода" стагнира 
ше. След тази критична година 
предприятието тръгна към ов 
лаляване на нови пазари п пови 
произведения. Засега ппедпрня 
тието е едно от най-добрите сто 
папски организации в Димит
ровград.

Единствен пропуск в работата 
па предприятието е липсата па

Низката производителност 
труда и слабото 
произведения па „Цнле" са би
ли главната причина на застой 
в работата на предприятието, ще 
има за последица — нови произ 
Бедствени успехи на предприя
тието. Конференцията дойде ло 
заключение, че в бъдещата ра-1 
бота на предприятието е нужна 
по-голяма отговорност от стра
на на всички работници и слу
жители.

За подобрениие на културно- 
битовото равнпше ше се пред
приемат сериозни мерки зана
пред. Вече са набавени разни 
физкултурни реквизити и в пре 
дприятпето наскоро ше бъдат о 
формени разни спортни друже 
ства.

на
качество на

МО.
Хубаво отгледани агнета донас ят добър приход Ст. Н. М. А.
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ТИ СИ МЕ ВЕНЧАЛ 

ТИ МЕ РАЗВЕЖДАЙ!... ИНАТ ДУМАТА ЧИТАТЕЛИТЕ
имшии1иши1шшим«га1тшш1шш1гатнш1ншммшш1шшпшшш1тмнтн

— Нако, зло Нако! проплака 
една жена от Иашушковица, ве 
че състаряла от мъки. Стара е, 
но разведена. Говори се, че се 
е омъжвала 20 пъти. И — вина
ги разводи. Сега е в Нашушко- 
внца при брат си и снахата.

— Ете... мскараше ме... брат и 
снаха! А имам право. Докато бо 
ше жив баща ми/ аз бях у дома. 
А сега ме пъдят!

А бе чакай бе, 
що се върна ти из

Шефът на местната канцела
рия в Звонци, тридесет и чети
ригодишният момък Нака, има 
много работа. Постоянно го пи
тат, постоянно търсят нещо от 
него: удостоверения, молби....

— .Бай Нако, де драсни иекой 
ред, по-писмен си... такова, да
нък ми се набрал— три години 
не съм плащал — моли го един 
ракнтчанин. Тук е и команди
рът на милицията, добър човек, 
разговорен.

там беше се омъжила по лани.
— И ом ме изкара. А нали но 

сме се венчали, нищо му не мо 
га. Оно ом. ме не изкаруе, ама 
каже детето мече! Не е мое каз
ва.

— Е па чие е? — пита един от 
присъствуваиште.

— На попатога е — казва на 
шега тя и поглежда към шефа. 
Той го е кръстил... той му е кум.

— А зашо не се омъжиш за 
Благой от Берни извор, як и до
бър мъ>к — обръща сс Нака 
към четиридесет и двегодишна» 
та жена.

— Море Нако, дай ме спасяв
ай. Нямам къде да спим. Че ме 
убие бпат ми. Научил го някой 
— да ме убие, те да сс спаси,. А 
снахата, боже пази! От пея с цк 
лата патърдия! А детето, еве, и, 
мене и нему не дават да ядем.
Я го гледай какво е—посочваше 
тя към русокосо рошаво моми
че, което се Държеше за полите I 
па майка си.

.— Не зная какво ла правя.—. 
Па "ле ли при Свсту отборни- 
ка? Том нека се постарае.

— Ама мдо джаиам, мишо не

за похвала
се постави въпроса за паричен! 
доброволен внос- От присъству, 
ващигге 22 членове всички се за. 
писаха да дадат общо 60.000 ди
нара. Така например Мирко Пе 
тров записа да внесе 6.000 дина
ра. Останалите председатели 
на отделните ръководства по 
5.000 динара. Всеки според сили 
те си.

Този пример спомогна и дру
гите другари от селото да схва. 

тая задача по-сериозно.

Любомир Димитров,
секретар на първичната 

организация на СК.С в село. 
Градини, Димитровград

На едно съвещание на първи 
чната организация на СКС в 
село Градини, на което присъс- 
твуваха и ръкогодители от оста 
налите масово политически ор
ганизации; бе разгледан въпро-' 
сът за организационната подго 

построяваме на ново у 
чилище и заседателна зала. В 
изчерпателните разисквания се 
зае общо становище, 'чс тези сг-' 
пади са ни крайно необходими 
и че тяхното построяване тряб
ва да бъде завършено в 
■кратък срок.

Тъй като построяването На те 
си обекти ще се извърши глав
но чрез доброволен труд. на жи 

I телите от селото, на съвещанието-

другарке. За 
Власи? Нали товка за

/. .

Благодат най- нат
Благодат е оловио-цпнкона 

мина. която се намира в подно
жието на Босна кобила, ма севе 
розапад от село Мусул. Тази мн 
Па датира още от времето на 
римляните. На това място.са на 
мерени стари римски шахтове,' 
които съществуват и днес, и от 
конто римляните вадили чиста 
оловна руда галеинт. Най-пзвес 
тен шахт е така наречената Дя
волска воденица. На мястото, 
където е била тяхната леярница 
н-до днес е останала шляка.

По време на турското робство 
тази мина не е работила. След 
освобождението от турцнте пр
ез 1878 година български геоло-

слелн
отново откриват олово и цепк. 
Те изселвали мината все от 
1900 година. Тъй като българите 
нямали средства ла експлоати
рат мината, българският конце
сионер Петко Тодоров продава

мината па така наречената ми
ланска фирма „Търговско дру
жество за Изток".

Зарад големия концетрат от о 
лово н цинк българите наре
кли тази мина „Благодат". Сл
ед българите мината експлоати- 
пат пталиани, по по време ма 
Първата световна война и те пр 
скъсват с работа, което продъд 
жава все до 1949 година.

През 1949 година в мина Мач- 
катица отново започва изследо
вателска работа, която трае все 
до 1953 година, когато отново се 
преустановява. През 1957 годи
на минното предприятие „Грот" 
от Враня започва ла изнася ру
дата в мина „Трепча“ където ся 
преработва.

г'чяггвмдпомага.
— Е тогава се омъжвай за пъ 

рвия мъж в Олооошш1
В канцеларията избухва смях. 
Намесва се и командирът *на милицията.
— Нако пиши й бележка да. 

се обърне ло председателя на 
местния отбор да и намери ко
нак, а на брата и снахата й — 
призовки...

— Много ви хвала — рече и 
излезе.

зп по римските На мястото на тази сграда (на
снимката) ше се строи нова жг.Рудата от мина Благодат да 

ва богат процент от олово и кои 
купнра па всички оловни мини 
в Сърбия.

лиштма сграда. Някои гражда
ни правят забелешка на урбани

Васил Станчев спите, зашото в влавната улица.М. Ан.
има оше стари дюкяни къдетс

Димитровград могат да се изграждат модерни
жилища, докато тази сграда все

МЛАДЕЖКА ДУМА“ ЗА ЕЛЕМЕНТАРНАТА КУЛТУРА ошеотговаряше за предназначз
нието си. Обаче сега е вече къ-»»
сно. . .На последното събрание на 

трибината „Младежка дума” в 
Димитровград стана дума за е- 
лемнтарната култура в града, ка 
то се дойде до изхода, че тя е 
на съвсем низко равнище и че 
е необходимо да се подобри.

на „Младежка 
всички учащи 

от града към

На въпроси и предложения 
на посетителите на „Младежка 
дума” отговаряха Любомир Го- 
лубович, преподавател в Дими
тровградската гимназия, Весе

лин Георгиев, председател на 
Туристическия съюз и Станул 
Нацков, директор на строител
ното предпиятие „Градня” в Ди 
митровград.

*

Редакцията 
дума” призова 
се и други хора 
борба за отстраняване на слабо
стите в елементарната култура.

Поправяне на пътищата 

в Босилеград
Димитровград

От 28 до 30 март в Босилеград 
ско бе проведена акция за по
правка на пътищата в комуната 

Вследствие големите снежни 
наслаги и ускореното топене на 
много места дойде до разравяре 
на пътищата,, с ксето се затруд 
ниха съобщенията в комуната.

Акцията завърши успешно. 
Хората пък редом се отдоваха 
на акцията дащото съннават о-

громиото значение на съобщите 
лните връзки на Босилеград с 
вътрешността.

Провеждат на Югослав
ските пионерски игрп
На 29 март тази година в Ди

митровград бе образуван отбор 
за провеждане на Югославски
те пионерски игри, които ще 
траят до 1964 година. За тази цел 
ще се обърне особено внимание 
на техническата култура на мла 
Дите в основните осмогодишни 
училища на територията на ко
муната. Наскоро, когато бъдат из 
вестни пропозициите на състеза 
нията, всички училища на тери 
торията на комуната ще пред
ставят пред общинския отбор 
на пионерските игри списък на 
номерата с които ще участву
ват

Полезна акция 
на младите герани

Неотдавна младите 
при димитровградската 
сия „Йосип Броз Тито” проведо 
ха акция за разхубавяване на 
родния град. На улица „29 ноем 
ври” и „Борис Кидрич” засади
ха около 74 млади кестени.

В акцията участвуваха учени 
ците от шестите класове.

горани
гимна-

Пред някои продавннци в Дими тровград
безредие...

владее същинско

. на детето към това заболяване.
Рахитисът е едно от заболява- 

11 и ята, което може да доведе до 
фрас, зашото 
до разстройство 
на калция в организма. Правил 
но хранене и даване на съответ

както
и други разстрой

теми
Към нови побели именно тук идва 

в движението-

Детски фрасНеотдавна, по случай патро- 
празник на босилегра цена

та гимназия „Иван Караиванов” 
в рамките на тържественото пра 
знуване се срещнаха футболни 
ят отбор на училището и фут
болният клуб „Чавдар” от Рай- 
чиловци. При твърде интересна 
и жива игра отборът на Иконсъ 
мическото училище надигра про 
тивкика и го победи със 7:4.

В първото полувреме гостите 
от Райчиловци се съпротивля
ваха мъжки и по едно време и- 
маха превес над противника, но 
след това учениците средиха 
редовете си и победиха. Най- 
много се отличи играчът от у- 
ченическия отбор Никола Тодо
ров, а също така и играчите Ра 
домир Иванов и Васил Василев.

ни витамини, осуетява 
фраса, така 
ства на здравето. 

Затова

И тази игра показва, че отбо
рът на Икономическото учили
ще при по добри условия би 
могъл да стане сериозен против 
ник на много градски футболни 
отбори.

ния

е- важно децата да са 
отглеждат пол непрекъснат кок 
трол на детски лекар и по него
ви съвети.

Фрасът обаче може да бъда 
предизвикан и от други причя 
ни. Той може да се появи след 
упорито повършане и загуба нз 
киселина в стомаха, а също та
ка и поради различни разстрой
ства в храносмилането ПонякО
I?- се явява при заболяване,на
б-вбрезите .а често и пои тежки 
заразителни болести. Фоасът мо 
же да се появи и когато детето 
ускопено диша. напоимеп пора
ди силен плач. в началото на 
някое тежко инфекционно за 
боляване. Фоасът се явява и ка 
^последица от поврели на мо

Детският фрас обикновено е 
название за един признак, кой
то може да съпровожда различ 
ни заболявалия в детството, а 
който медицински се нарича 
конвулсии. Обикновено фрасът 
се явява при новородените, кър» 
мачетата през второто полуго
дие от живота и при малки де 
ца на двугодишна възраст.

Фрасът обикновено 
ва така, че твърде много безпо 
кои родителите. Детето внезап
но започна да диша, ускорено 
губи съзнание, помодрява. 
юстните мускули се стягат, а ме 
жду стиснатите устни се 
ва пяна. Мускулите на 
са в конвулсии и се забелязва 
потрепване. Това състояние 
же да трае кратко, няколко се
кунди, но конвулсиите понякога 
могат да продължат и по някол 

минута. Детето обикновено

оок сън и след събуждането оч 
дава впечатление на пълна изто- 
щеиост. Конвулсиите могат да се 
повторят след кратко 
дълго прекъсване.

Такова състояние в повечето 
случаи се усмирява от само се
бе си. Много рядко идва до най- 
тежък изход. Ако се предприе
ме лекуване до такова състоя 
чче обикновено вече никога но 
се стига.

Фоасът е израз на особено 
раздразнение, което нас 

т.ъпв” поради различни причи
ни. Гези причини най-често и- 
мат обща последица:

ШАХ или по~

Победа 

на армейците се проявя

Тези дни е Босилеград се съ
стоя състезание по шах-мат И- 
нициативат за

нервно
чел-такова състеза

ние потече от шахматистите на 
местния гарнизон, 
среща между отбора на армей
ците и просветните работници, 
армейците спечелиха с 15;5.

Състезанията

В първата появя

калено раздразнителни 
извикват конвулсии 
лите.

Дете, наклонено

лицето
стават пре- 

и пред
на муску-

мо-
За да се избегне това заболява 

не необходимо е правилно хра
нене и повече витамини на Дс" 
цата. А ако дойде до такова за 
боляване трябва да се обърнем 
към лекар.

продължават. 
Срещата между отборите иа гра 
дската младеж и социалистичес 
кия съюз, както и е учащата 
младеж също така ще бъде ин
тересна.

проявява прекадена ч^встаетел^ 
т към сетивни и светлостнй впечатления. Съществуват™ 

ДИ да се утвърди наклоността

ко
заплаче, когато престане нападе 

. нието. След това потъва в дъл-
Др. Й. Й.
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МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПОДОБРИ 

КУЛТУРНО - ЗАБАВНИЯТ ЖИВОТ

й:
Ч'

Х.Г-1
Че-’-/,

Общопризнато и общо извеех- . Под равнището, с оглед на усло 
по е на гражданите о т ъосиле- вият а, под които се подготвяват. 
град, че културно-забавен жи ] и не е рядък случаят именно 
вот такъв, как-ьв,о съществува | такива представления да бъдац 
сега е повече вредителен, откол 
кото полезен.

идно прожектиране на филм 
през седмицата е недостатъчно 
„развлечение" на гражданите.
Развлечение сме сложи,ти под 
кавички, защото не е развлече- високо, 
ние, а досада... Не прекалява- | 
ме, когато кажем досада, защо { 
то филмът се прекъсва на, два- 
три пъти, поради застарялата 
апаратура, която е снабдена, 
както казват шегЬбийците „пре |
-дн Христа“, след това в кино
залата няма столове, а се седи 
върху пейки без облегала, така 
че напускайки я, човек си отдъх 
ва от незавидното положение, а 
изкривен гърбначен стълб. Но 
най-болезненият въпрос е може 
би „културната“ привичка на 
кшюлюбнтелите. В залата се ггу 
ши. макар че е написано „Пу
шенето е забранено". Пушат и 
онези, които трябва да се борят'
■срещу тора явление. Вътре се1 
вика, свиря, подхвърля...

Втор вид „забава" и „развле
чение" са „залуталите“ гостува- 
ния на отделни изпълнители, кси 
ито дават слаби програми, а взи 
мат добри пари. И почти вина
ги, след такова гостуване, граж 
даните се заричат, че няма ве
че да идат, че това са „лъжепа- 
ри", но не устояват. Може би! 
тези не са като предишните! — 
казват и отиват Разбира се тук 
правим изключение за ония из
пълнители, които наистина на
стъпват с успешни програми, за 
"които по-късно се преразказва 
със седмици...

И третият вид забава са про 
грамите и пиесите, които устро 
йват местни „самодейни" теат
рални групички. Става дума за 
учениците от икономическото у 
чилише и гимназията, младежи 
те от града, дружеството „Пар- 
тизан“ и ггр. За техните програ) 
ми може да се каже, че не са

набелязано би могло да се кои 
статнра — ако искаме разнооо- 
разеи кутурно-забавен живот, а 
ко искаме да се изкубем от ес- 
нафщииата и провинциализма, 
нужно е да съединим всички си 
ли на едно място, да оформим и 
ли възобновил самодейния Теа
тър, да привържем всички та
лантливи младежи и по-стари 
артисти и да пристъпим към си 
стемпа, задълбочена дейност и 
работа.. .А сили и възможнос
ти има. Дори и отговорните дру 
гари ще настоят да окажат фи 
иансова помощ ако видят, че на 
истина се работи. Но може да 
се очаква, че някой „отгоре" тр 
ябва да ни повика и покани, а 
самите ние да се съединим, да 

към снтсематична

далеч по-усиешни от различни
те гостувания на „прочути из
пълнители". Но и тук има гре 
шки, с чисто премахване качес 
твото на представените програ 
ми или пиеси ще бъде много по-

Основна грешка е в това, че 
тези пиеси, или програми сс под 
готвяват за твърде къс срок — 
най-вече петнадесетина дена. О- 
бикиовено в навечерието на ня- 

! кой празник, знаменита дата и 
пр. Втора грешка е, че всички 
— п ог гимназията, и от иконо
мическото училище, и градска
та младеж и др. — разчитат из
ключително на „собствени си
ли". Между тях има 
талантливи артисти, но това са 
отделни личности, които един- 

обединенн би предста-

пристъпим 
подготовка, защото това е и е- 
динственият път към разреша
ване ,ца проблема за културно- 
забавния живот на граждани ге 
и младежите.

наистина

ствено
вили завидна програма или пие
са. А тяхно място е в оформява 
не на самодеен театър. •.

Когато
театър, да се спрем и върху не
говия живот. Някои си ггрнтюмн 
ят. че някога съществувал само
деен театър „Христо Ботев", ко 
йто представял твърде успешни 
пиеси. Той си имал и ръковод- 

Дори и реквизити. Но две- 
спо

ПРОЛЕТСт. Николов Любо Бабич:

казахме — самодеен Тържествено чеешвуване иашрония 

Празник на босилеградскаша гимнназия
На 26 март учениците от гим

назията, заедно с преподавате
ли и гости, устроиха възпомена 
телна вечер. След изпълнението 
на гимназиалния хор, бяха про
четени и спомени из живота на 
великия революционер и него
ви досега необнародвани лични 
творби — за срещата му с Ти- 
то през 1945 година и срещата 
на Тито с Димитров. Творбите 
прочете другарят Иван Пипе
ров.

ство.
три години вече никой не си 
мия. че той е настъпил или е по 

признаци на живто. ..

На 26 и 27 март босилеград- I празник в памет на бележития 
ската гимназия „Иван Караива- ! революционер на международ- 
нов” организира тържествено I ното работническо движение И_ 
чествуване на своя патронен ! ван Караиванов.казвал

Той просто „умрял“, разпаднал 
се от никого незабелязан. А рек 
визитите? А ръководството? А 
тяхната отговорност? ЧАКА СЕ ИНИЦИАТОРЪТ

Три точки...
Сега в града съществува Кул

турно-просветна общност, Наро 
ден универзитет и др. И тяхната 
активност се привежда към ну 
ла, защото с тях ръководят хо 
ра, които с това се занимават 
като с второстепенна роля...

А като извод от всичко досега

на Съюза на младежта чака 
друг да започне (а помислете си 
— празнува се Денят на младо
стта). Социалистическият съюз 
счита че младежите са длъжни 
да започнат с подготовки, а те 
ще »помогнат» начинанието. О- 
станалите пък се и неизказват 
(разбира се официално) и ча
кат...

Никой не знае дали ще бъ- 
обезпечени минималните

Предфестивалните дни изми
нават стремително дори стьрмо- 
главо... А в Босилеград все още 
се мълчи, или по-точно премъл 
чава организацията за подготов 
ка на фестивала. Още не се 
знае как трябва да се посрещне 
Деня на младостта.

По-точно, на улицата, в лични 
разговори — се изтъкват разли
чни »проекти» и «планове« за 
неговото посрещане. Да се ор
ганизира физкултурен слет и 
парад, да се устроят вечери на 
народни и забавни мелодии, да 
се настъпи с подготвени пиеси 
от всички райони... Да, и всич
ки заключения се СЕеждат в ед
но — не смеем да позволим ка
то преди — Денят на младостта 
да си замине неотбелязан

Но никой не се заема с иници 
ативата. Нещо повече — неофи 
циално — общинския

На 27 март сутринта в поме
щенията на гимназията бе да
ден прием за гостите и предста
вителите на стопанските органи 
зации и учреждения от Босиле
град и ръководители на обще
ствено-политическите организа
ции.дат

средства за провеждане на със 
тезанията...!: След обед се състоя футболна 

среща между отборите на ико
номическото училище и гимна
зията и отбора на „Чавдар” от 
Райчиловци.

Вечерта в кино-залата от гим 
назията
„Отивам на лов”. След пиесата 
бе устроена танцова забава.

:ХУМОРЕСКА А решението е толкова прос
то и ясно: нужно е да се офор
ми отбор за чествуване Деня на 
младостта, който ще се наеме 
да изготви план, да даде напът 
ствия за подготовки и да ръко
води с тях...

Но и занапред се чака на ини 
циатора, който ще започне с ра 
бота.

СВИДЕТЕЛ ЗА ВСИЧКО представиха пиесата

„гае.»дли ЪЗГЬ* ЖМ*

замени съседа си е___  „тшво мягто: да се ожени за миистински подпис на криво ^алае па
със жена си; да подцени папам ща 3^ае ™ 

със зли намерения; да постъпи на Раоо 
събира свои и граби държав-

затова да го повикат 
намери свидетели, които могат да по-

взел инкубатора от

защото

е могъл да се

;
Ст. Н.комитет

да сложи 
раз и разведе 
чуждо куче; да кихне

месец на живота; дата в първия
пред съд. Нони пари.

Понякога се случи 
няма да го осъдят, ако
свидетелствуват, че;

Обвиненият е
по родното си място;

Че обвиненият е заменил
обича и съседа и животните; инак неЧе е лаял па чуждо куче, защото мак не

истинско пиле и че е
копнеж съседа със животно,

разбере; ако му с казал,подценил папагала,Че обвиненият не е
- е 0„я. „е е помпил ...

живота си. Той е работил и в маи-Че ебвменият е 
работа в първия месец от 
чината си утроба. койтосвидетел,

посвидетлетвува.
потвърди, че заедно сте строили фараон-

ските пирамиди, и че двамата е отличил лично амзес
Той може да свидетелствува, че времето, докато сте би 1ои може Д а«а арспа1 трябва да се смята двойно в

служба. Той зпае това, защото по то-

можете да намеритеС една дума, вие 
може всичко да

Той може да
С малко труд и организация такива фестивални картини могат да се видят и в Босилеград

Гостувяве ва ансамбъла 
Асановски в Босилеград РЕДАКЦИЯ „БРАТСТВО'’ — НИШ 

ОБЯВЯВАли гладиа/гор 
годините, прекарани на 
ва време е бил император*

Той може да заяви, че е
капитал, защото

След редица гостувания 
вътрешността на страната,, скоп 
ският ансамбъл „Асановски” се 
отби в Бнсилеград и устрли ве
чер на народни песни.

въвнеобходимо да ви се призпае 
той ви е посрещнал, когато КОНКУРС

званието морски
сте влязъл в брачното пристанище.

Той е способен да докаже, 
дресирали кълвач за дърводелец.

Той може да утвърди, че вие сте заслужил социален ра 
бошЛ че сте плащали щедро алимептация
па свободни жени.

Ето какво всичко може да ви посвидетелствува лъже-

За:че през целия си живот сте 1. ЕДИН ЖУРНАЛИСТ
2. ЕДИН ДАКТИЛОГРАФна ансамбълаИзпълненията 

„Асановски" бяха топло приети 
от босилеградската публика, ко 
ято показа, че има вкус за хуба

УСЛОВИЯ:
За един журналист — най-малко завършено средно обра

зование и. познаване на български език.
За дактилограф — завършен; дактилографен курс, най-мал 

ко XI класа и познаване на български език.
Молби се подават до редакцията в срок 15 дни от обявява

нето на конкурса.

ови спектакли.
Този скопски ансамбъл вече 

е известан в цяла Югославия и 
затова толкова ровече е за при- 
знание и хубавият жест да се 
отбият в отдалечения Босиле
град.

свидетел.„ - „™„..ггтално както това е посвидетел-Впрочем всичко е относително,
ствувал Айнщайн пред съда.

ВЛАДА БУЛАТОВИЧ
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ПЪРВОАПРИЛСКИ ИЗЯВЛЕНИЯ е А 5. А

ма незаконно заемаме на рабо
тници...

И председателпг на Общината 
през целия ден приемаше и псе 
кпму излизаше па среша. Дори 
намери време да побеседва и е 
едни журналист.

Първоапрплското утро осъм 
на необикновено.

Улиците на Димитровград бя
ха съвършено чисти и умити от 
щедрия пролетен дъжд, така че 
веднъж и комуналните възднх 
наха с облекчение:

— Сега няма за какво да ни 
критикуват па събранията на 
избирателите!

грам, те заявяват, че димптров- 
1радчанм с удоволствие го купу 
ват но 450 динара! •••

Тези дим особено жива актив 
пост прояви гимназиалната мла 
деж. Започнаха редовно да уст
ройват танцови и други забави, 
подбрани програми и пр.

В предприятие „Механик" и в 
Управата па митницата в Дими 
тровград заявяват, че няма ни
какви кражби и други незако
нни явления всред персонала. То 
па, което чаршията говори е пъ 
рпоапрнлска шега — казват те.

—/>иаеш ли,че е уАБрАиеио
ААСЕ РА1ХОЖ4А/ЧЕИ1 УЛИЦАТА 
- 3ЯТ&Р. ТОВА Е АПРИЛСКА ШЕГА.,'.

Служителите в Деловото сел
скостопанско сдружение и този 
път показаха, че могат да оста
нат па „пай-внеоко равните". 
Докато агнешкото месо в Пи
рот струва 400 динара 1 кило-

В Бюпото за заемане на рабо
тници ни съобщиха:

— Няма вече протекция! Ня-

В гостилпичарското предпрня 
тие „Балкан" се кълнат, че вече 
няма да сипват вино във вода
таНа една родителска среща в 

, гимназията в Димитровград ста 
на разискване за успеха на уче
ниците. След доклала на класна 

. та учителка взе думата жената 
на Вай-Онзи:

— Аз не зная другарке как 
моя Петърчо, до сега отличен

ученик вече наредил три едини
ци? •••• Баба Ганка която притежава 

частен „бюфет" не е загрижена 
поради пристигането на новата 
певица в „Балкан“ и казва:

— Ако е дошла. „Децата" от 
Комбинат „Димитровград“, „Ма 
ханнк" и „Свобода" гтак ще си 
идват, те знаят колко много е 
добро виното на баба Танка!...

— Как да не знаете, — отвър 
пала класната, а неговия баща 
Бай-Онзи знае да се брка в учи

телпшни въпроси...
Останалите родители си взе 

ха бележка от тази „педагогиче
ска" забележка

- Коя е у ЛИЦА ?
...

СЪОБЩЕНИЕ ЛЕияя
. г

—ТЙеГи? КУПВ4МЕ 
м«етлтд по

I'

В КРАЯ НА МЕСЕЦ МАЙ ИЗЛИЗА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
КНИГАТА

3 0ПРЕГЛЕД
НА

ИСТОРИЯТА НА СКЮ

о\ N звезда»
у\. М.НЬЪ

НАПИСАНА ОТ ГРУПА АВТОРИ, НАЧЕЛО С ДР. РОДОЛЮБ 
ЧОЛАКОВИЧ, ЧЛЕН НА ЦК НА СКЮ И ДР. БЕЛЕЖИТИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАШИЯ ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ.
КНИГАТА СЪДЪРЖА ОКОЛО 650 СТРАНИЦИ И ЩЕ БЪДЕ 
ПОДВЪРЗАНА С ХУБАВИ ПЛАТНЕНИ КОРИЦИ.

ЗА ДА УЛЕСНИ ЧИТАТЕЛИТЕ, ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТ
СТВО” ПРЕДЛАГА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КУПУВАНЕ 
НА КНИГАТА ЧРЕЗ ОТПЛАЩА НЕ В ШЕСТОМЕСЕЧЕН СРОК 
С ПРЕДВАРИТЕЛНО АБОНИРАНЕ КНИГАТА ЩЕ 
1.300 ДИН. СЛЕД ИЗЛИЗАНЕ ОТ ПЕЧАТ СТРУВА 

1.500 ДИНАРА.
ВсИЧКИ заинтересовани лица да изпратят заявки за абониране за тази единствена 

по рода си книга за историята на пашата партия, (заявките печатаме тук).
Умоляваме също така и организациите на СКЮ, ССРШО, синдиката” 
та, училищата и предприятилтада ни уведомят веднага 
книгата ще се печати в определен тираж.

_младежта, 
колко екземпляра желаят,

учреждения- 
защотЬ Е дпрмлекд
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Моля да ме считате за обезателен абонат за 
излиза наскоро. книгата: Преглед на историята на СКЮ, КОЯТо

Пълната абонентна цена от 1.300 динара ще внеса от 15 април 
като първата сума от 300 динара ще впеса веднага.
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