
Йсмото на председате
ля на СЮК, др. Тито, 
н на Изпълнителното 
бюро на СЮК, което 

неотдавна е изпратено до 
всички партийни 
ции, сериозно е разработено 
в партийните организации 
в димитровградска община. 
Писмото е разгледано 
зширено заседание 
щинския комитет на 
на съвещанието със

П Па Писмото на др. Тито и
Изпълнителното бюро на СЮК

Безрезервна подкрепа от комуниститеорганиза-

Димитровградсковна ра 
на Об-

скс, чиите 
ции.

Партийните 
всички 
зали

партийни организа- кретни акции и мерки. Те 
са се изказали за установ
яване на положението в сво
ите среди и за предприема
не на мерки да се разкрият 
всички слабости 
телни явления.

Както

секрета
рите на местните организа
ции и на партийните клоно
ве ,на заседание на Общин
ската конференция на СКС 
и на заседанията на

се състои още едно заседа
ние на Общинския комитет 
във връзка с писмото. На 
това заседание ще се 
оценка за досегашната дей
ност и ще се утвърдят кон
кретните мерки и акции на 
партията в Димитровградско

за провеждане на задачите 
от Писмото.

Сред партийните членове 
и сред населението от Ди
митровградско огромен ин
терес е предизвикало и ин
тервюто на др. Тито пред 
„Вйесник”.

членове от 
организации са 

безрезервна
ока-

дадеподкрепа 
казано в писмо- 

изразили пълна го
товност за подемане

на всичко, и отрица-то и са
първи- узнаваме, до 25 ок

томври в Димитровград щена кон- м. н. н.ьрягстйо г
С СРН в Димитровград

ПОДГОТОВКИ ЗА НОВ 
ОБЩИНСКИ СТАТУТ

На 6 октомври в Димитровград се проведе разширено 
заседание на ИО на ОК наССРН.

Присъствуващите разискваха по конституционните 
промени в страната, за подготовките за нов статут на 
димитровградска община, и по проекта на статута на из 
дателство

ВЕСТНИ к на Българската НАРОДНОСТ 8 СОР ЮГОСЛАВИЯ •
„Братство” от Ниш.

Заседанието бе ръководено от Илия Петров, предсе
дател на ОК на ССРН. (На 5 стр.)13 ОКТОМВРИ 1972 * БРОЙ 572 * ГОДИНА XIV * ЦЕНА 50 ПАРИ Ч

11 октомври Г
Из интервюто 
на президента 
Тито пред 
„ Вйесник'(

ТРЯБВА ДА ОЧИСТИМ 

ПАРТИЯТА
Въстанието

на
Македония ч У

Абсолютно не съм съгласен с приказките, че в Юго-
страната някои 

зловредно разпространяват. Всеки, който дойде в Юго- 
слания може да се увери в това. За кратко време, та- 
какво може да се направи за двадесет и пет-шест години, 
колкото изминаха от войната — от разорена страна, ка- 
квато беше Югославия, а при това, преди войната и твър
де изостанала, създадохме нова страна, напълно я пре
образихме: икономически, политически и тн. — заяви

между другото в интервюто 
което за „Вйесник” взе Да
ра Янекович, редактор 
вестника. Помолен да каже 
нещо повече за положение
то в страната, Председател
ят на СЮК и СФРЮ 
че „можем да бъдем довол
ни”, но „в процеса на бурно 
то развитие, особено 
последните години, 
естествено, се стигна и до 
известни смущения, както в 
икономиката, така и на ос
таналите сектори”.

Говорейки за ония, които 
идват в нашата страна дру
гарят Тито каза, че между 
тях има и недоброжелател*

да бъдат единни. Това не 
значите да командват, но въз 
основа на правилната пре
ценка на положението да 
приемат решения, които ще 
бъдат задължителни тогава 
когато ги приеме болшинст
вото. В това е същността на 
демократическия централи
зъм и това е абсолютно нео 
бходимо в една организация 
каквато е Съюза на комуни 
стите.

Това не е никакво връща
не назад, на някакъв сталин 
ски или не знам какъв си 
друг концепт. Това е нещо 
съвсем друго, нещо, което в 
настоящата фаза е необхо
димо зарад положението, за 
рад опитите от всички стра
ни, да се попречи на нашето 
социалистическо развитие. 
Необходимо е комунистите

славия положението е тежко. Това извънСтр. 2.

на

ИВО НЕ Е КРИЗАказаАНДРИЧ НА
през

съвсем
— Именно това съм изтък 

вал постоянно. Нам ни е ну
жна авангардна партия. То 
ва значи, че в нея не могат 
да бъдат такива, които ня
мат никаква връзка със со
циализма и комунизма, ко
ито са влезли в партията за 
рад кариеризъм и които пре 
чат на развитието не само 
на партийния живот, но и 
на нашето обществено раз
витие изцяло. Следователно 
трябва да очистим нашата 
партия. Затова съм говорил 
неведнъж, но много пъти 
Когато съм говорил някъде 
след известно време съм по
лучавал гшсма от работни, 
цн. Например, такива: „дру 
гпрю Тито, Ти говориш, че 
трябва да се проведе това 
и това, да се уреди или прс 
мени, обаче не те слушат. 
Какво значи това? Който не 
иска да слуша това, кажи 
пие ще помогнем да се уре
дят въпросите?..

Да, много такива и подо
бни писма и запитвания съм 
получил. В нашия партиен 
живот ние стигнахме до по
ложението, когато вече не 
може да се приказва, а тря- 
ябва да се мине на дело. Аз 
доста съм говорил. В партията 
следва да предприемем най- 
енергични мерки против вси 
чки, които но провеждат ре 
тенията, които не са кому-

(На 2 стр.)

— Ако искаме час по-ско
ро да надделеем трудности
те, не бих казал кризата в 
нашия Съюз на комунисти
те, защого положението б 
партията вече е много гю-до 
бро, отколкото беше — тряб 
ва да работим много, н мно
го и по-еиергнчно п по-уно- 
рито. Обаче има отделни сре 
ди в някои републики, къде 
то криво се разбира демо
кратическия централизъм и 
му се оказва съпротива. Ня
мам предвид онова, което 
ставаше някога, когато чле
нове па Партията се намес
ваха например, в ръководе
нето на фабриките при взе
мане па разни технологнчес 
ки и подобни решения. То
ва не е наша работа, обаче 
правилното развитие на от
ношенията във фабриката е 
наш дълг.

години
ни.

Стр. 8 — Те сигурно виждат ка 
кво сме постигнали, по по* 

отговарялитически не им 
иашага система. Не им от
говаря политическата систе
ма в нашето общество. И за 
туй нападат наша Югосла
вия. А и в нашата страна 

немалко хора, които съ 
карат водата към водс- 

такива чуждест*
антисоциалистически

Последна вест

БАБУШНИЦА
ПОЗДРАВЯВА

има
що
цицата на
сили.'1 и те разпространяват 
разни слухове за това как 
Югославия е в тежко иконо

Писмото на председателя 
ва Съюза на югославските 

Тито икомунисти другаря 
ма Изпълнителното бюро на 
СКЖ ггамери широк отзвук 
сред комунистите в Бабуш- 
мишка община. Те са гото
ви да изпълнят възложените 
задачи в него при пълно еди 
мство и сплотеност гга парти 
йната организация.

Това е изтъкнато на про
веденото заседание па ОК 
ма СК и политическия актив 
и на събранията на местни- 
те партийни организации.

През тая седмица Писмо
то и кокнретните задачи ще 
^ обсъждат в партийните
клонове. А. А.

положение и така 
гга враговете извт»н

мическо
помагат
страната.

Й. Б. Тито

_ На гп.рво място трябва
да се организираме. Реорга
низацията на Съюза па ко
му стите трябва да доведем 

отношение 
вече направихме много, тръ
гна на добре... В Съюза па 
комунистите, за да 
той да функционира както 
следва, трябва да съществу
ва единодействие и едино
мислие.

— Другарю Тито, в 
Съюза ма комунистите 
има много членове, ко 
ито с партията и с не 
ината програма нямат 
нищо общо, на които 
накратко, не е място
то в СЮК, а въпреки 
това, не се предприе
мат почти никакви 
мерки. Как тогава 
СЮК може да бъде 
авангардна партия?

Тито— Вие, другарю 
дойдохте до 
Ка кой начин Съюз-ь г 

би мо

въпроса:
докрай, в товапа комунистите 

ГЬЛ час по-скоро да ук 
репне и да се оспособи 
за тежката битка, ко
ято му предстои, в коя 

се намираме 
СК всичко и 

и оттук и се- 
се почне?

може

то тъкмо 
защото в 
започна 
га трябва да

А



водили революциоята, ко
ито сме били единодушни и 
през войната, няма несьгла- 

Ние гледаме еднакво. 
Има обаче други, произлез
ли от нездрави интелектуал 
ни среди, от несоциалисти- 
ческа интелигенция. Те са 
които ни оказват съпротива 
Аз съм убеден, че 99% от 
бойците ще са съгласни с то 
ва. Сигурен съм.

Това е първата стъпка, с 
която се върви нататък, по- 
конкретно след моята реч 
в Козара и речта па Долапи 
и Далмация.

Това което сме приели в 
Изпълнителното бюро е при 
ото от всички: Кардел, Бака 
рмч и други. Всички са съг- 

че е необходима ене- 
Както

дааалалллл^лалала^ члдалллллллалллл

Из интервюто на президента Тито пред »Вйесник« сия.

ЛАА/^>/>ЛЛЛ/ЧЛ лА/%/Ч/'*Л/ЧЛ/Ч/

Колкодоходи.най-малки 
пъти преди съм имал възмо 
жиост да чуя как сс изсел
ват семейства от разми къ- 
щурки, за да ги разрушат. 
Не сс с водило достатътчно 
сметка къде ще се настанят 
хората. Случвало се е цяло 
семейство с две-три деца да 
бъде изселено на 
през ноември или декември 
а тогава е трябвало да се 
оказва натиск хората да бъ
дат настанени някъде, къде- 
то да живеят по-човешки.

(От 1 стр.) сс съмнявам, че мнозинство
то хора са почтени, обаче 
трябва да се посочи как тря
бва да се борим против та 
кива неща. И неотдавна аз 
не говорих за всичко това 
по не знам какви причини 
но защото чувствувам неп
равдата, защото това ме бо 
ли. Разбирате ли, колко ми 
тежи, когато гледам това за 
което приказваме, забогатя
ването и алчността към ди
нара. А много добре зная 
как живеят семействата с

ласни, 
ргичиост. 
между нас, които сме ръко-

виждатеписти, които от кариериъзм 
са в партията и се държат в 
нея некомунистически, несо 
циалистнчески. За съжале
ние, в нашия Съюз има дос 
та и такива, които забогатя- 
ват за сметка на чуждия 
труд.

ЕДИНСТВОТО в сюк

улицата
сега сме на един такъв пре 
вал, когато следва да се ра 
зплатим с всички, които са 
против
развитие на нашата страна.

Такива сили има всякъде 
даже в съдовете и прокура 
турата.

От значение за нас е да 
бъдем единодушни във вър
ха. Кардел например не из
пълнява длъжността на коя
то беше, обаче е тук. И ако 
аз днес не бих бил председа
тел, аз ще съм тук. Никой 
не би могъл да ми оспори 
правото да говоря, когато 
съм един от главните, който 
е съзлавал нашата партия, а 
и през войната също.

Ако някому е при сърце 
да се опазят и развиват по- 
нататънашите революцион
ни придобивки, това е на 
мене. Иначе целият си жи
вот съм изхабил напразно. 
А аз се боря вече толкова 
години. Ако можех, сега 
щях с удоволствие да ри по
чивам. И време е да отпочи 
на. Но, вижте, аз трябва да 
работя. Тъкмо защото искам 
да укрепим нашата страна 
още повече. Да бъдем по- 
сигурни за нейното по-ната
тъшно правилно социали
стическо развитие, защото

ДА ВЪЗВЪРНЕМ 
ПРЕСТИ ЖА социалистическото

— В партита има и 
много богати, другарю 
Тито. ПИСМОТО

— Някои от присъ
дите в Босна и Сарае
во, които бяха строги 
но справедливи, бяха 
извънредно приети от 
обществеността. Съди 
ите им бяха аплодира
ни и в другите репуб
лики. Народът знае и 
това, че съдилищата са 
снизходителни, и чес
то съдят в полза на 
врага, че криминални 
престъпници и надчете 
ни — служещи, се на
казват много малко.

— Такива трябва да си от 
идат из партията. Иначе на
шият Съюз на комунистите 
няма да бъде партия на ра
ботническата класа, аван
гард, ползващ се с доверие
то на работническата класа 
и на народите. Партията е 
загубила много от престижа 
си след Шестия конгрес.

— Как да се постигне 
единомислие п едино
действие в Съюза на 
комунистите, в който 
има хора, които вече 
нямат еднакви, общи 
интереси.

ра, конто пречат за то
ва. Щс предприеме ли 
нещо Президиумът на 
СЮК?

— Вече предприемаме. 
Първо, пращаме в организа 
циите едно писмо, което сме 
приели на последното засе
дание на Изпълнителното 
бюро, което аз съм предло
жил и съм го подписал съв
местно със секретаря. Там 
са казани доста неща и до 
стц обширно. То е отправе
но до всички членове на па 
ртията, във всички .републи-

— Не е задължително в 
Съюза на комунистите да 
имаме над милион членове. 
Можем да имаме няколко 
стотин хиляди по-малко, но 
мисля, че не са толкова оне 
зи, които трябва да отстра
ним, защото огромното мно 
зинство са почтени. Ония, 
които са непочтени, 
то мястото не е в Съ 
комунистите, следва да бъ
дат изгонени. Това трябва 
да се проведе на първо мяс
то в първичните организа
ции, там, където всички се 
познават добре и където все 
ки знае кой какво има и 
какъв е.

— Защо именно сле^ 
Шестияконгрес? >

— След Шестия конгрес 
партията загубваше от прес 
тижа си защото искаха на- 
право да я отстранят като 
най-важен фактор в процеса 
на социалистическото разви 
тие. А друг фактор не може 
да има.

Още в навечерието на Ше 
стия конгрес, по-специалнс 
след него, настъпи някакво 
опиянение да се демократи
зира всичко до тази степен 
че ролята на партията бе па 
тисната във всички важни 
области на обществения 
вот. Беше й оставена задача 
та само за 
насочване. Разбира се, пар- 
тията има тази роля, обаче 
това не е достатъчно. В сво
ите редици тя трябва да има 
такива членове и такава ди 
сциплина, че масите да бъ- 

идейно направлявани, а 
на класовия враг да се отне
ме възможността 
позиции, каквито днес 
има в разни форми в наша
та страна.

Разбира се, ние винаги 
сме били и винаги ще бъдем 
за демократично развитие 
Обаче в какво е същността 
на демокрацията? Не 
жем да позволим демокраци 
ята да ползва всеки, даже и 
класовият враг, нашият про
тивник. Не може. За такива 
не бива да има 
Народът трябва 
какво се изразява работата 
на класовия враг, защото го 
има в различни среди. Това 
са всички, които са против 
социализма, а тук са и тези 
които за сметка на чужд 
’ГРУА искат да забогатеят.

на кои 
юза на (На 3 стр.)ки.

11 октомври
ЖИ — Но някой трябва да 

определи 
оцова, което се нари
ча оправдана и неопра 
вдана социална разли
ка?

границата. ВЪСТАНИЕТО НА 

МАКЕДОНИЯ
идеологическо

— Държавата следва да 
предприеме, трябва да се на 
меси когато е очевидно, че 
някой

дат

е минал 
граница. Това се

таяда заема 
вече прави

дори и в капиталистически
те страни. Преди три десетилетия на 

11 октомври 1941 година в 
Македония гръмнаха първи
те пушки и така започна 
борбата за освобождението 
от фашизма и за национа
лен възход 
народ.

Както е известно, Македо 
пия окупираха българските 
и италиански фашисти през 
1941 година. В територията, 
която окупираха български
те фашистки войски, 
веждаше денационализация, 
упражняваше се

да поведе македонския 
род в борба за освобожде
ние, той саботираше всички 
решения и директиви на Це 
нтралния комитет за органи 
зиране и вдигане на въста
ние, объркваше редовете на 
партийните организации. По 
ради това Шарло бе изклю- 

от ЮКП през 
1941 година.

Към окупацията на Маке- 
дония гледаше неправилно 
и ръководството на Българ
ската работническа партия 
(комунисти) _ БРП (к). То 
смяташе, че с българската 
анексия Македония 
нално освободена. Това про 
излизаше от решението на 
Централния комитет на БРП 
(к) за присъединение 
кедонската партийна органи 
зация към БРП (к) и за ней
ното отлъчване от

Лазар Колишевски, което ве 
днага пристъпи към сериоз
на работа. През месец сеп
тември 1941 година били ор
ганизирани повече партизан 
ски отряди и създаден Крае- 
ви главен щаб за Македония 
(Лазар Колишевски, Цветко 
Узуновски, Михайло Алоето 
леки, Страшо Пинпор и 
Мирче Ацев).

По тези причини въстание 
Македония избухна по- 

късно. Първите партизански 
пушки изгърмяха на 11 е/сто 
мври 1941 година. Прилеп
еният партизански отряд на 
падна българската полицей
ска станция в Прилеп. На 
тази акция и на акциите на 
кумановският партизански 
отряд и диверсиите по ж. п, 
линия Ниш—Скопие—Солун 
българските фашисти отго
вориха с нечуван терор 
македонското

на-
— Има, разбира се, ма 
лки вили, има хора, ко 
ито са теглили креди
ти, или пестили от за
платата си, за да си 
построят малко семей
но жилище. Обаче има 
и много големи вили 
има хора, които прите 
жават къща в Загреб 
и Белград и на морс
кия бряг. Неотдавна и 
вие говорихте за това 
в Козара. А върху 
чко имат и по два-три 
автомобила, корабче- 
та и подобни, 
ли това да се постиг
не с труд?

мо-
на македонския

чен м. юни
демокрация 

да знае в
то все про

натиск и 
икономическа експлоатация 
творите се пълнеха с маке- 
на македонския народ, 
донски патриоти. И докато 
българските шовинисти 
веждаха плана за създаване 
ка „Велика България", 
лианските фашисти чрез съ
здаване на „Велика Албания" 
целяха възможно по-дълбо
ко да протегнат границите 
на царството си.

Тежки удари на македон
ския народ задаваха предател 
ски елементи от редовете на 
самите македонци. Особена

вси-

е нацио-Може
За

— Както казахте, дру
гарю Тито, мнозинст
вото са почтени хора, 
народът иска акция, 
обаче много позиции в 
обществото държат о- 
ния, на които не влиза 
в сметките да се пре,д 
приемат такива акции 
защото са насочени 
срещу тях. Как тогава 
ще започне борбата?

— Има ли у нас някакво 
обществено мнение?
Обаче трябва да го подтик
нем. Да го мобилизираме, 
за да се осуети работата на 
тези хора. Затова трябва да 
държат сметка комунисти
те. Народът има извънреден 
усет към тези неща, той ги 
вижда и ги чувствува. Ко
мунистите трябва да имат 
повече слух да го чуят. Не

про-
— Първо, трябва точно да 

се види кой какво има, а то
гава да се предприемат мер
ки, където е необходимо. На 
пример, не може някой да 
има държавно жилище, 
има своя къща, в която мо
же да живее. Това е едно. 
Ьторо, ако има вила и я да
ва под наем, за да печели 
това също не бива да се до
пуска. А

на ма
нта-

на
население.

„ ж_ въстанието
в Македония. Македонските 
партизани, рамо до 
партизаните

състава 
на ЮКП. Естествено, ЦК на 
ЮКП не се съгласи

Така започнаако

с това и 
до Коминтерна.

рамо с 
от цяла' К>гос-се отнесе 

През август 1941 лавия, в четиригодишната 
борба извоюваха свободата 
на своя народ. Този народ, 
отричан

година той 
прие мнението и предложе
нието на ЦК на ЮКП. ЦК 
на ЮКП веднага

Има.
с векове, за пръв 

път успя да потвърди своето 
историческо битие и от 1945 
година насам свободно 
родите и народностите 
СФРЮ

— Партийните органи
зации отново започват 
да живеят, защото мно 
го членове на Съюза 
на комунистите са усе 
тили опасността и пое 
дигат въпрос за разре
шаване на много не
ща. На ключовите 
зиции обаче стоят ха

изпрати в 
Македония Драган Павло 
вич-Шильо

вреда нанесе на партийната 
организация на Македония 
Методий Шаторов Шарло, 
секретар на Краевия коми
тет на ЮКП в Македония. 
Вместо по директивите на 
ЦК на ЮКП да организира 
и под знамето на Партията

да помогне за 
образуването на ново ръко
водство и проведе директи
вите на ЦК на ЮКП за

с на*
на

да строи социализъм 
своето по-щастливо бъде

ще.

въо
ръжено въстание. На 25 ав
густ 1941 година бе избрано 
ново ръководство начело с

по-

М. Величков
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това ще стане 
летта 
отлага:- 1974.

^^ЛАЛА/ЧЛААААЛА/Чл алл^ААААААА^АЛлАЛААААААДЛЛАААААллл^— но на другарите от Бо 
сна се подговаря от 
републики. Това го 
технократично - бюрократи 
месните сили, ония, които за 
съжаление, седят там, къде- 
то не трябва, които се зани
мават с демагогия и разби
ра се, издигат онова, което 
има характер на 
враг.

Из интервюто на президента Тито пред »Вйесник«някои

~еКГ°оВ 
1080 за това. Вимето
очистВва„еФа„3ааТ„ааш1бс“Рба 3“
комунистите В С^за На 
муиистите трябва
ВИМ ред. Ако 
конгреса няма

правят

то чели Съюзът на югослав 
ските комунисти е федера 
ка може напълно самостоя 
ция и че във всяка републи 
телно да съществува без до 
говаряне, без директиви, ко 
ито на някои не 
Но така не може.

— Затуй поведох борба зг 
единство в нашата партия 
Въстанах против дезинтегра 
ция на СЮК. Партия съще
ствува във всяка република 
но гя приеме своя програма 
въз основа програмата па 
Съюза на югославските ко
мунисти. Идейното и поли
тическото направляване тря 
бва да бъде единно за цяла
та страна. Истина, е че във

ви това в своите редове. Ви 
жте, досега' само говорихме 
че трябва, а сега ще кажем: 
задължително! И ще видим 
А онова „трябва” — 
не ми е достатъчно. С „тря- 
бва" ще прекъснем. Налага 
се веднъж ясно

всяка република е по-другоя 
че, всяка си има специфич
ни условия,за което трябва 
да се води сметка. За това 
не може просто да се „пред
пише” единност във всичко 
Не може да се каже: това 
трябва да бъде така и ни
как другояче. За това тряб
ва да решават комунистите 
от републиките. Обаче на 
базата на единно идейно на 
правляне, което значи, че 
програмите за идейни и по 
литически акции не бива да 
противоречат на единството 
на нашата социалистическа 
общност като държава, 
то върви по пътя към кому 
низма.

на кс 
да напра- 
проведем 

Да направим 
нищо особено. Трябва 
зрешим

класов сега на ме-

— Беше казано, че 
Десетият конгрес на 
СЮК

Да ра
редица проблеми, за 

които ще се приказва 
юзните и републикански 
иференции.

харесват
да кажем: 

ще направим това и това! И 
който не се-ще се състои 

през 1973, а неотдавна 
бе оповестено, че това

на съ- подчинява 
това, тоя ще трябва да напу 
не Съюза на комунистите.

— Укрепването на партия
та — сега е главното нещо 
това аз не губя от предвид 
Бих изнел 
впечатления. От някои вест
ници виждам, че има 
стремежи републиките 
затварят в свои кръгове, ка

на
ка

ДОВЕРИЕТО НА МАСИТЕ
още някои свои

И тези, които 
са забогатели?

вече Щастие е за 
личните неприятелски 
менти и класови врагове не 
са толкова много. Техният 
кръг не е дори толкова ши
рок. Огромната маса, 
но, цялата обществена база 
с здрава и народът иска от 
нас да направим ред.

— Технократическо- 
бюрократичните сили 
и класовият враг са 
много здраво свързани 
по различни Начини.

— Всичко това е свързано 
и стои на едни и същи пози
ции. Оня, който вече 
ботил милиони 
как със злоба говори за ми
лиардерите, коцто споменах 
Не са малцина и ония, кои 
то са забогатели с различни 
машинации, не само в стра 
ната^ но с разни спекули в 
чужбина. А всичко това е 
станало за сметка на наша
та работническа класа.

Зная, че някои наши ико
номисти, почтени комунисти 
много бързо могат да изчи
слят колко например пове
че ни струва някоя фабрика 
отколкото е необходимо, за- 
щото е имало разни лични 
провизии и злоупотреби. За 
това мнозина при доставка 
на съоръжения с по-голяма 
охота са отивали на Запада 
отколкото на Изток. Онова 
което са получавали по та 
къв начин, са го оставяли 
там, в банките. И кой сега 
знае колко тези хора имат в 
черните фондове? Това ни
кой не знае.

нас, че раз- 
еле-

още 
да се

коя

— И тези, които 
забогатели. Те са 
враг. Такива следва не само 
да изключим от партията, но 
да ги преследваме и админи 
стративно. Трябва да вър
нат онова, що са отнели на 
ония, които са създавали те 
зи блага.

Значи, с демокрацията

вече са 
класов

ЧУЖДИ влиянияпо-точ

— Другарю Тито 
ако мога да направя 
извод от това, 
казахте, Съюзът на ка 
му пистите е оная съе
динителна тъкан, коя
то на първо място дър 
жн в едно многонацио 
пална Югославия?

нещо. Това е погрешно. Та
кива тогава не са вече ка 

което % мунисти, ония истински ка 
мунисти, каквито би трябва 
ло да бъдат. Аз мисля: 
комунистите са войници. Ко 
гато някой е комунист той 
е войник докато трае рева 
люцията, той е войник на ре 
волюцията.

ват хората, да работи и па 
стъпва така, както говори.

— Ако не е 
моля ви да ми кажете 
каква е целта на Тре
тата конференция 
вен това, което 
казахте.

рано
сме

отишли много нашироко пре 
ди да сме й разчистили 
тя. Това нещо изкусно 
лзвали определени 
именно те

че
осггь вечеса пс

сили
сега беснеят пра 

и крещят, че сме 
против демокрацията. А ние 
не сме против демокрацията 
Това сме го доказвали 
как. Нима може

и
— Когато неотдавна при

казвах с председателя и сек
ретаря на младежката орга
низация, те ме 
за много работи. Питаха ме 
как трябва да бъде органи
зирана младежта. Казах, че 
младежите — комунисти 
трябва да бъдат включени в 
партийните организации 
университетите и другаде и 
че създаването на

— Във всяка република и- 
ма повече националности — 
само е Словения пахомоген- 

и всяка 
ношение има свои особена 
сти. Партията следва да бъ
де кохезионната сила и във 
всяка република, силата 
единството на нашата соци
алистическа страна.

тив нас — Вие тъкмо говори 
те за образа на кому 
ниста. Можете ли още 
нещо да ни кажете за 
това?

е зара- 
го виждам осведомиха

на и в това от-и още 
да се дока

же с нещо повече от 
което е извоювала 
работническа, класа — 
управлението.

Всъщност ние 
почнали борбата 
няма да позволим да ни пре
чи. Никакъв либерализъм и 
никаква снизхолителност ня 
ма място тук. Това 
вреди и ние трябва да бъ 
дем безмилостни. Това не оз
начава връщане 
това означава вървеж 
ред по правилния път на раз 
витнето. който иска нашият 
народ. Нима широките 
биха ни

това 
нашата 

сама
— Този образ сега не 

къв, какъвто е бил. Някои 
считат, че вече не е нужен 
Ако някой е комунист и ис 
тински революционер в ед
на така сложна междунаро 
дна обстановка и в така бу
рно наше вътрешно 
тие, неговият лик трябва да 
бъде такъв, че да

е та
на

пс
вече сме за някаква 

отделна комунистическа ор 
гагшзация на. младежта не е 
необходима. Що се касае до 
младежката организация 
би трябвало да бъде по-един

и никому — Другарю Тито 
моля ви, как вие тъл
кувате феномена на 
национализма, кои си
ли го насърчават?

разви-
тя

много го уважа 
ват, да го ценят, да му вяр на.

— Много пъти особено на
последък съм изтъквал, че 
основата на национализма е 
класова, че тук става въп
рос за борбата на класовия 
враг. Национализмът и соци 
ализмът никак не могат да 
вървят заедно. Това са две 
противоположни неща. На
ционализмът има дълбоки 
корени в буржоазното вре
ме, в победената буржоазна 
система, където царува ча 
стиособствс! шчсството. 
се противопоставя на социа
листическото развитие, къде 
то частнособственичсството 
нс може да доминира.

назад, нс 
нап НЕ МОЖЕ: И ДА И НЕ

Накрая бих казал нещо ка 
кво трябва да работил! и ка
кво се налага да работим. 
Преди всичко. Съюзът на ко 
мунистите трябва да очисти 
редовете си — това е абса 
лютио нужно и повече ннщс 
не може да се отлага.

Второ, трябва енергично и 
възможно паскоро да се 
пристъпи към проблема на 
забогатяването на чужда 
сметка. Трябва да направим 
обстоен анализ на това и 
да предприемем мерки, и ад 
мипистратнвно, за да осуе
тим ония, които го правят 
за да им се конфискува, кое 
го не е тяхно, което не са за 
работили, което изобщо не 
е било тяхно.

Трето, трябва повече да сс 
държи сметка и за другите 
организации, каквато е: Съ
юзът па бойците. Той тряб
ва да бъде носител па сгаис 
вшцата на Съюза на комуни 
стите. Борците добре виж
дат това, което не струва и 
знаят за кое трябва да си 
кажат думата. Но това тряс 
ва да кажат в своята органи 
зацнн, а не извън пея. Тряб- 
бва да се ангажират вепч 
кн сили за провеждане но 
мерките, конто предприема
ме и някои поща следва д? 
се имат предвид. Например 
в Хърватско бившето ръко
водство е давало големи и 
всякакви обещания. Приказ
вало сс е например: „ще и 
ма ме и до 41Ю0 долара из 
глава от населението ако 
сами”. „Ще изградим това и 
това ..." И подобни. Това са 
били празни обещания 
следствия, с конто сега се 
носи сегашното ръководство 
И ме е им лесно, напротив 
много им е трудно.

— Другарю Тито, ос 
век писмото, което

Вие и Изпълнителното 
бюро сега сте прати
ли до всички органи
зации и членове на Съ 
юза на югославските 
комунисти, предвиж
дате ли още някоя не
посредствена, конкрет 
на акция в сълшсъл, в ко 
йто говорите?

— За всички тези работи 
ще се приказва на заседани 
ята на Изпълнителното бю
ро и на Президиума на 
СЮК и на други форуми. 
Ние трябва всичко това да 
проучим, защото това не е 
лесна работа, 
ще бъде голяма и аз не мога 
да решавам това сам. Тряб
ва да турим край на някои 
работи, иначе, ако ръковод 
пито хора във всички репус 
ликн пс са единодушни го 
това, което трябва да напра
вим, за да заздравим не са
мо Съюза па комунистите 
но да направим ред и в на 
шата икономика, ако няма 
такова единодушие няма да 
успеем. Не може в една ре
публика — да, а в друга — 
не. Това не може. Трябва да 
имаме единни становища 
трябва да работим единоду
шно.

маси
гласували доверие 

каквото ни гласуват ако не 
сме в правото си. Ние иска 
ме не здрава ръка, но да 
стоил! здраво на позициите 
на работническата класа и
авангардната роля на кому
нистите.

Той

ДА СЕ ОСВИДЕТЕЛСТВУВА 
ИМУЩЕСТВОТО

мот на село — земя и подо 
бно — това е негово, това е 
наследство. Но не бива да 
се позволи спекулата, земя 
та да се препродава често де 
сеторио паскъпо. Трябва да 
се установи добър контрол 
за да не се случва така.

— Затова са влагали 
капитала
странни банки, за 
не се узнае —

ДЪЛГ КЪМ МЛАДИТЕ Съпротиватаси в чужде-
да

— Когато говорите 
за грешките на кому
нистите, имате ли пре
двид и деформациите, 
на които са се подали 
и мнозина истъкнати 
борци?

— Има и такива и то па 
твърдо важни постове.

— Едип от големите 
революционери с ка 
зал, чс малцина са хо
рата, които са готови 
да носят бремето на 
революцията върху пле 
1цито си през целия 
живот.

— Да. Уж ес уморил, уж е 
заслужил, сега да се ползва 

за което се е борил 
да живее върху лаврите. А:’ 
считам, особено ако такива 
има между старите комуни
сти, че те дават много лош 
пример на нашите млади по 
коления комунисти, на опия 
коиго сега се 
Поне тези, които са били кс 
мунисти през целия си жи
вот, би трябвало да знаят, 
че нямат право па такова

— Да, така много трудне 
е да се узнае. А това осми 
ване на милиардерите у нас 
това е много хитра работа 
защото и някои от тези, ка 
ито осмиват са засегнати и 
искат да ни застраият 
пътя. Но няма да успеят.

— Другарю Тито, ка 
кво ще се предприеме 
срещу партийните чле 
нове, които са много 
богати?

Трудно с така наизуст да 
се определи къде е граница 
— на допустимото богатство 
Значи, най-напред трябва да 
се види потеклото па им у- 

конте

та
от

ществого на всички, 
имат много средства.

— Кой ще го напра
ви това?

— Аз миел, чс трябва да 
някакви комиобразуваме 

спи. Но би трябвало възмож 
но по-скоро да се сноразу- 

всички републики и да 
се предприемат мерки. Още 

имаме някои данни за 
тук е и службата па 

счетоводство

— Трябва все пак да се 
си бо-

— Другарю Тито, счи
тате ли, че Съюзът на 
комунистите се нами
ра на решителен об 
рат, когато работите 
трябва да се решават 
енергично?

— А вече отдавна съм ро
шил, че трябва да вървим 
докрай. Аз нямам ни много 
време. Значително ми е до 
дояло постоянно да се нося 
с тези единни и затова сега 
трябва да направя всичко, а 
мога да го направя.

киди какво значи да 
ггт, за сметка на кой с при 
добил имущество еди — кой 
си и къде е границата 
®а? Ако някой притежава ня 
колко милиона стари дина
ра, това не е никакво богат 
ство, ако разбира се, са спе 
пелени със собствен труд, а 
Ие за сметка на друг. Трябва 
ггьРво да се види потеклото 
на това, което някой прите 
жава, да се проучи откъде 
МУ е. Ако той, а у нас част
ното собственичество е още

моят

на то- от товасега
това, а
общественото

може много да напракоято
ви. с па— Няма ли тази ак- 

Съю-ция да раздвижи 
за па комунистите, ра 
зчиегвайки най - 

своите редове?

възпитават
нап

ред
— Съюзът на комунистите 

най-напред да напра-следван сила, ако е продал свой и
Страница 3

БРАТСТВО ■ 13 ОКТОМВРИ 1972



Из нашите общиниИз нашите общини * Из нашите общини *
Разширено заседание на Общинския комитет на СКС е Босилеград

Босилеград ПОДГОТОВКИ
ЗА МЕЖДУОБЩИНСКА КОНФЕ

РЕНЦИЯ НА СКС ВЪВ ВРАНЯ
Смело и докрай в провеж 

дането на поставените 

задачиКъм средата на месец октомври ще се проведе 
учредително заседание на Междуобщинската кон
ференция на Съюза на комунистите във Враня', в 
чийто състав влизат партийните организации 
следните седем общини от района на Югоизточна 
Сърбия: Враня, Търговище, Прешево, Буяновац, Вла 
дичин Хан, Сурдулица и Босилеград.

В подготвителната работа за това заседание об
щинският комитет на СКС в Босилеград прие ня
колко решения:

— За секретар на Междуобщинската конферен 
ция да се предложи Бора Цветкович, досегашен се
кретар на Общинския комитет на СКС във Враня;

— За членове на комисиите на Междуобщнн- 
ската конференция от босилеградската общинска 
организация да се предложат другарите: Васил Хри 
стов, в комисията за развитие на Съюза на комуни 
стите, Лазар Стойнев, в комисията за междунацио- 
пални отношения и Симеон Захариев в комисията 
за общонародна отбрана;

— Един от делегатите за третата конференция 
на СЮК, който да представя комунистите от общи
ните: Владнчин Хан, Сурдулица и Босилеград да 
бъде от Сурдулишка община. Делегатът ще бъдй 
избиран от общинските конференции на СКС 
тези три общини.

от

Беше изтъкнато, че общин 
ското ръководство в настоя
щия момент има несъмнени 
проблеми във връзка с изгра 
жданего на втора фаза на 
власинските 
понеже се стълкновяват раз 
лични икономически интере

Тито иЗАДАЧИТЕ, поставени от председателя
партийни ръководства, трябва да се 

ожнвотворят изцяло, навреме и докрай, без изчак 
ванс, колебания и разтакане. Това е единодушното 
решение от разширеното заседание на Общинския 
комитет на СКС в Босилеград, състояло се на 5 ок-

от висшите

водоцентрали.

том ври т.г. Да се надделеят всички уклони, а носи
телите на отрицателни явления да се отстранят от 
редовете на Съюза на комунистите и да отговарят 
според законите на страната.

си.
Съществуващите недора

зумения не трябва да полу
чават политически, а особе 
но междунационален харак
тер, какъвто искат да му да 
дат някои хора, които нямат 
нищо общо с нашето обще
ство и интересите на наша 
та самоуправителна систе-

Запознаване с писмото 
на другаря Тито и на 
Изпълнителното бюро

стоки на вересия, служат се 
с обществени пари и пр. То
ва се дължи на слаб вътре
шен контрол в 
стопански организации. С из 
ключеиие на Автотранспор 
тното предприятие, в остана 
лите предприятия 
няма.

отделните
На заседанието освен чле

новете на Общинския коми 
тет присъствуваха секретари 
те на местните организации 
на Съюза на комунистите 
членовете на председателст
вото на Общинската конфе
ренция на СКС, председате
лите на останалите общест
вено-политически 
ции, представители на след 
ствените органи, на правосъ 
дието и други.

С Писмото

ма.такъв и

Във връзка с тоя проблем 
бе решено да се постави на 
едно от предстоящите засе
дания на Общинската кон
ференция и да се направят 
опити колкото се може по- 
безболезнено да се реши.

Успоредно с провеждане
то на тези акции трябва да 
се подсили и работата на 
марксисткото образование с 
комунистите и .младежта. Ня 
кои организации и комуни
сти забравят, че марксизмът 
е винаги нов и актуален в 
днешните условия.

Укрепване на слабите 
местни организации

в
Ръководителите и самоуп- 

равителните органи от ня
кои трудови колективи сла
бо сътрудничат със следстве 
ните органи, когато се касае 
за стопански криминал. Има 
явления такива нарушения 
да се закриват с решения 
на тези органи. Такава неот 
говорна практика се дължи 
на семействеността с която 
се спъва същинското разви
тие на самоуправлението и 
усложнява следствието. То
ва е сигнал за общественопо 
литическите организации по 
вече да се заинтересуват за 
самоуправлението в трудови 
те организации 
Винко Стоянов.

С. А. С.
организа-

В Сурдулица:
ВНИМАНИЕ КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ 

НА МЛАДЕЖТА
на председате

ля на СЮК и на Изпълнител 
ното бюро на СЮК присъс-
твуващите запозна Стоичко 
Ангелов, секретар на Общи 
нския комитет. Той каза, че 
пред комунистите от Боси- 
леградско стоят много проб 
леми от икономическо 
ство. Тяхното разрешаване 
изисква съвместна борба 
всички

Неотдавна Общинският ко 
митет на СКС и Председате 
лството на Общинската кон 
ференция на Съюза на мла
дежта в Сурдулица приеха 
програма за работа до Тре
тата конференция на СЮК, 
която ще разглежда пробле 
мите за общественото поло

жение на младежта и зада
чите на СЮК във връзка с 
тях.

Е програмата се планира 
съвместно заседание на ОК 
на СКС и Председателство
то на ОК на Съюза на мла
дежта. На него трябва да се 
оцени степента на организи
рането на младежите и да 
се разкрият положителните 
и отрицателни прояви при 
селската, работническата и 
учащата се младеж. Въз ос
нова на тях ще се определят 
и задачите на обществено- 
политическите организации 
еъв връзка с това. Със за
ключенията от това заседа
ние ще се запознае полити
ческия актив при ОК на СКС 
с цел да се правилно органи 
зират общите деятелности в 
базата на СК и Съюза 
младежта.

Комисиите за идеологиче
ска работа при ОК на СКС 
и Общинската конференция 
на Съюза на младежта 
съгледат възможностите за 
формиране на вечерно поли 
тическо училище за младе
жи и изготвят програмата 
му.

ес те

на
ръководства, органи 

зациц и комунисти 
петентните държавни

изтъкна
и на кол) 

орга Наред спровеждането 
посочените задачи ще се объ 
рие особено внимание 
кадровата политика във вси 
чки ^области в общински ма 
ещаб. Комунистите не бива 
да допуснат на различни от 
говорни постове в трудови
те организации, обществени
те служби и другаде да ид
ват хора с лошо минало или 
проолематични

нани. От друга страна, 
случаи криминалът 
се открива или не може да 
се открие, което 
на слабо развитите съответ
ни инспекционни служби е 
общината —• посочи съдията 
Иван Андонов. В общината 
едно и също лице е инспек
тор по приходите, по пазара 
и завеждащ отдела за план 
п анализ. Ясно е, че при та
кива условия инспекционна
та работа ще върви 
трудно.

в много 
тежкоЗадачите, които 

зат от писмото на другаря 
Тито и на Изпълнителното 
бюро не трябва да 
пат като краткосрочна 
ция, но като

Бележка произли и на

се дължиПърво рошили, 
после негоду-

се схва
ак

революционен 
призив за дейна борба сре
щу всички проблеми, 
чени в това писмо. Борбата 
ще продължи все дотогава 
докаго не се разрешат нале
жащите проблеми, не се пре 
махнат условията, които ги 
създават — каза гой.

посо-ват
становища 

по отношение на нашата 
ншна и вътрешна политика 
1акива

На една сесия Сур- 
дулишка община 
шила автогарата на 
„Единство" от Враня 
да има работно време 
от 4—20 часът. Отбор- 
ниците сигурно са би
ли изморени щом са 
приели това решение, 
защото веднага на сле 
дващото заседание из
казали недоволство от 
него. Работното време 
на автогарата но отго
варя на практически
те нужди на населени
ето, особено от отдале 
чените селища в общи 
ната. Значи, решили, а 
сега негодуват.
Поставя се въпрос, 
де ще се приютяват пъ 
тниците от далечните 
места след 20 часът ко

въ
ре-

случаи е имало 
сега поради политическа 
будност

много Дона
не-Беше решено със съдържа 

нието и духа на писмото да 
се запознаят всички комуни
сти от Босилеградско. За 
тая цел е формиран специа 
лен политически актив при 
Общинския комитет, чиято 
задача е Писмото не само да 
се разработва и чете, но да 
намери пълно приложение е 
практиката на ежедневния 
живот. Ще бъдат изтъкнати 
всички парливи въпроси, но 
не с цел да се отчетат и ре
гистрират, но да се потърси 
и намери истинския метод и 
път за решаването им. На 
тая основа ще се извърши и 
диференциация между 
новете на СКС в смисъл 
членове са и кои могат да 
бъдат комунисти, а кои не.

на комунистите иПостоянна политическа 
бдителност преследване на лични карие 

ристични цели, когато 
кои комунисти са били

ня-
Враговете на нашата соци 

алистическа родина от 
бниа

готе 
съюз и с дя-

ще
чуж-

или вътре в страната 
не престават да действуват 
В гова отношение Босилегра 
дско не прави никакво из
ключение. Разни видове 
формбюровски елементи, ра 
зжаловани бюрократи, псев 
долиберали, великобългар- 
ски шовинисти и разни по- 
литиканти често по 
друг начин предлагат 
те си за разрешаване 
дин или

ви да сключват 
волите!

Понастоящем най-бездейни 
местни организации в Боси
леградско са босилеградска
та и горнолюбатската. Пър- 
вата има много 
220, които
се съоерат и още по-трудно 
се работи с такава

им-
Комисията за развитие и 

реорганизация на СК 
ОК на СКС ще извърши 
лиз на досегашната практи
ка и резултатите във връз
ка с приема на младежите в 
СЮК и ще прецизира 
нататъшните задачи по въ- 
проса.

при
ана-

членове
трудно могат даедин или

къ- услуги 
на е-по-

масовачле-
кои

Друг проблем и

ЧИЯ в нашатаАо&^на гГна’

пеЯОспбНе “ За п°АЧенява 
[ппл? 5 перади местора
зположението на общината 
националния състав 
леиието, традициите и опита 
от миналото, а и поради об 
щото политическо Р А 
ние в света,

Е организация. Затова ще 
направи още един 
опит тя да се

се
гато се затвори автога 
рата, а няма дежурни 
кръчми в Сурдулица? 
Отговор може да 
даде само с ново ре
шение

сериозенНа общинско равнище ще 
се разисква с членовете на 
трудовите съвети в трудови 
те организации и в съвети
те на местните общности от 
носно самоуправителната и 
обществена афирмация 
младежта, тяхната 
ност

реорганизира 
така че да се формират 
вече малки

Енергично срещу 
панския криминал

Въпреки че в Босилеград- 
ско има малко стопански ор 
ганизации, не може да 
счита че проблемът на сто
панския криминал е безболе 
знено явление. В тоя смисъл 
има често привидно дребни 
грешки на магазинери, кои
то отстъпват от ценоразпи
сите за своя сметка, дават

по-сто-се
организации ко

ито несъмнено по-дейно 
работят. Горнолюбатска 
рганизация има

за работното щевреме, или 
кръчмите да работи но 
щем, за да се подсло
нят закъснелите пътни 
ци особено през студе
ните есенни

някоя от на насе та о-на
секретариатзастъпе- 

в самоуправителните 
органи и местните общнос
ти и спънките във 
това.

се но още няма 
до голяма степен 
шната й работа. Също 
ва трябва незабавно да 
реши в най-къс срок.

секретар, коетоположе-
разникогато спъва успеи зимни профашистки II ТО-организации 

дръзват и с въоръжена ак-
връзка сдни.

сеМ. Величков
ция да напакостят на социа
листическа Югославия.

М. В.
Стоян СтанковСтраница 4
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Из нашите общини * Из нашите общини * Из нашите общини

Анция за дом-паметник 

в Кумровец
п

Планът на 
квартал „Сутйеска”ЧЛАОГРГЦЕЖЛ

угьаниггпяана;

На 6 октомври на разши
рено заседание на ИО на ОК 
на ССРН в Димитровград се 
прочетоха писма от Съюзния 
отбор на Съюза на бойците 
и Съюзната конференция на 
младежта за построяването на 
дом — паметник на бойците 
и младежта в Кумровец — 
родното място на 
Тнто. Този паметник

на дом-паметника в Кумро- 
вец. От печат ще излезне и 
специална книжка с подроб 
ни обяснения 
на този паметник 
зирането 
ция,

за значението 
и органи- 

на самата ак-
която е„ потекла

от бойците, като участници 
в революцията и 
която е приемник на техни 
тс традиции.

Избра се и 
нен отбор за 
на акцията с преседател Ди
митър Петров,

Димитровградмладежта,другаря 
ще сим 

волизира преданността и 
признанието към революция 
та, другаря Тито и бойците 
от НОБ.

Акцията, за събиране на 
средства за 
ще трае три месеца (октом-

Наскоро квартал »Сутйесна«координацно-
органнзнране

_ председател 
на ОО на Съюза на бойците 
и с подпредеседател Симеон 
Костов, председател на ОК 
на Съюза на младежта.

Прнсъствуващнте 
акцията за твърде благород
но дело и обещаха, че ще” се 
заложат максимално за ус
пеха й.

След изграждането на „Са 
телнт” и „Казармения рай
он в Димитровград започ
на да се урежда и квартал 
„Сутйеска”. Ще се намира 

улица „Иван Караива
нов” до бившата болница, 
на десния бряг на Нишава. 
В отдела по градоустройст
во при общинската скупщи
на в Димитровград е изгот
вен план за бъдещия изглед 
на „Сутйеска”, който ще тр
ябва да обсъди и съвета по 
комунални работи и градо
устройство.

От предложеното решение 
може да се види, че с нова
та парцелация в тоя район 
се получават нови 40 плацо
ве със средна повръхнина от 
420 квадратни метра. Тази 
възможност се открива след 
регулацията на коритото на 
р. Нишава, чийто десен бр

яг трябва да се преуреди в 
кей, т. е., улица на новия 
квартал. За да се постигне 
целта до детайли е разрабо
тен проекта на съобщенията 
в новото селище, улицата 
която ще минава през среда 
та на селището, тръгваща от 
ул. „Иван Караиванов” до 
крайната улица, която същс 
трябва от улица „Караива
нов” и по този начин се по
лучава околовръстно движе 
ние. Площадката, предвиде
на в средата на улицата, 
пресичаща селището „Сутйе 
ска” дава възможност за 
по-бързо движение по посо
ка на движението на мотор 
ните возила в случай на иу 
жда и за паркинг-плац.

Дължината на улицата ще 
бъде 320, а дължината на

кея — 345 метра. Широчина 
та на улицата и на кея ще 
бъдат по 5 метра и по този 
начин се получава възмож
ност за двупосочно движе
ние. Трябва да напомним, че 
40-те незастроени плацове в 
момента не са годни за стро 
еж поради нерегулираното 
още течение на Нишава.

В новото селище „Сутйес
ка” ще се строят сгради от 
сутрин и приземие и сгради 
от приземие и един етаж 
— към улица „Иван Караи
ванов”. Тук следва да напо
мним и следното: в първо
началния градоустройствен 
план е била предвидена ули 
ца, започваща от улица „Су
тйеска” през р. Нишава и 
Спортния център, която да 
излиза на улица „Гюро Са- 
лай”. По новия план такава 
улица не се предвижда. Тя 
е махната поради изгражда
нето на спортни обекти, ка- 
кто и нзглеждането на нови 
помещения на тъкачния цех 
на „Услуга”.

При изготвяне на предло
жението специалистите има 
ха предвид икономическата 
оправданост от изграждане 
на такава улица с маст на 
р. Нишава, която ще струва 
към 1 400 000 динара. Тук тря 
бва да напомним и това, че 
с новопланираната улица в 
бъдещия квартал „Сутйеска” 
съществуващата улица „Су
тйеска” чрез новоизградена 
та и асфалтирана улица 

ващото положение конвени „Иван Караиванов” и двата 
ра и на централните и на тру моста на р. Нишава ще се 
довито единици, въпреки че създаде възможност за п^ 
отсъствуват ефектите. бързо идване в центъра на

Кирил Трайков изтъкна, града и спортния център, 
чо с необходимо да се съгла с приемането на предложе
суват някои ^а111°В1^и^ “а ннето и с окончателното гра мсждуобщниско ниво, огно- ,
сно статутите на общините. *. доустроиствено решение на 
в които живее българската '* пл. „Сутйеска” за което ще

се водят по-обширни разис
квания на събранията, а и 
читателите на вестника ще 
бъдат запознати — се дава 
възможност за даване на пре 
дложення и мнения, с коетс 
ще се окаже голяма помощ 
на службата в общинската 
скупщина, защото броят на 
заинтересованите лица за

доме-паметник

при, ноември 
т.г.) в цяла Югославия, 
нея не трябва да 
нито

и декември
оценихаВ наизостане 

гражданин наедин
СФРЮ. Събраните суми ще 
се изпращат непосредствено 
на комитета за построяване М. Величков

Бележка

Начало и нрай на 

самооблагането
Единствено 

поголям успех се пос
тига с местното само
облагане, което в пари 
чна средства заплаштат 
хората от Босилеград, 
Райчиловци и Добри 
дол за водопровод. Въ 
преки че и тези сред
ства са скромни, през 
последните три години 
са събрани 137.000 дина 
ра.

естното самообла 
гане, като източ
ник на средства 

и работна ръка в ре
шаването на редица ко 
мунални въпроси, все 
по-малко се ползва в 
босилеградската общи 
на. Наистина то фор
мално фигурира в ре
шенията на Общин
ската скупщина и в е- 
виденцията на 
ната служба. Същест
вено обаче се недови- 
ждат възможностите 
които предлага самоо 
лагането.

засегам ССРН в Димитровград

Подготовки за нов 

общински статут
данъч-

Не е нужно да се из 
тъкне, че често пъти 
Общинската скупщи
на взима решения за 
въвеждане на

низации) и трудовите едини 
ци и разпределението на до- 

ниво
трудовите единици. Тога 

ва и ние ще знаем, продъл 
жи Славов, кого и защо до 
викаме на отговорност и ка 
ква работа да търсим от не 
го. В някои случаи съществу

(От 1 стр.)
Встъпително слово във 

връзка с конституционните 
промени 
СФРЮ и подготовките за из

хода да се спусне до
местно в СР Сърбия и на

самооблагане, но
полза от това, ко- 

гато компетентната об 
щинска служба не се 

за неговото из-

как-Че е така твърде се
риозно говорят и 
кои от следните данни 

В тази година от ме 
стното самооблагане в 
37 босилеградски сели- 

общинската данъч- 
служба е планира- 

събере само 25 
Това

ня- работванс на нов статут па 
димитровградска община из 
несе Тодор Филипов, сскре- 

на ОС. Между другото

ва

старае 
пълняване. Това оп^ще тар

той изтъкна, че още се разнща
ние вече няколко годи 
ни е налично в цялата 

сти

заеква върху материалите 
втората фаза на коиституци 
опийте промени в СР Сърбия 
и СФРЮ. Основна иптеиция 

промените, на съюзно рав 
иище се състои в това равно 
правното между народите и 
народностите в страната ни 

възможно по-изразител 
нашата федеративна 
още по-здрава. Пре

длагат се новини в избира
телната система за избира
не на представителни тела. 
ще се увеличат компетеици 
ите на общините.

Димитър Славов, прелеела 
па ОС в Димитровград

на
ла да
хиляди динара, 
са незначителни сред- 

дори изцяло и да 
се съберат. Друг е въп 

че досега от пла

община. Затова се 
га дотам, че много ма 

комунални въпро
си се решават с помо- 

на местното само-

ства
лко па

росът, 
нираните средства та
зи година не е събран 
нито един динар. На
истина твърде порази
телен факт!

щта 
облагане. да е 

лно, а 
система

народност.
Заключено е комисията за 

при ОС да оформи
В. В.

статут 
три подкомисии.

Встъпително слово за про 
на издател-статута 

„Братство” и за дейно 
изнесе Тодор Вел-

екта на 
ство 
стта му 
чев, директор на „Братство”.

Участниците в разискванетел
наблегна че трябва сериоз
но да сс пристъпи към при- 

конституцио- 
амапдмани XXI, XXII

то изразиха мнението си по 
някои неща във връзка с 
проекта па статута ра бота- 
тага на издателство „Брат
ство”. След това директорът 
— Велчев даде известни по
яснения.

налагане 
иинте
и ХХШ, защото няма нуж

но бива да се чака 
въпроса. Спорел 

тях трябва да се разчистят 
компетенциите иа централни 
те (магичните трудови орга

строеж на жилищни сгради 
има многода и 

повече по в този квартал
Ст. Нацков, 

техник-строителМ. Величков
Страница 3
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м ти мм а спои самоуправи- 
толни органи. Според нова
та систематизация тази слу
жба ще има 13 работника 
или 5 повече отколкото до 
сега.

Босилеград
>;■ -V •,'///// '.-«// ■ /. /// '/у. ^//,'//'/////////■ ///////'

ЩЕТИ ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННИТЕ 
СНЕГОВАЛЕЖИ

0Ш ГСЛО * село — Поради тези нерешим 
въпроси, досега принудител
но наплащане па данъка е 
изпълнявало само едно

г • /■///*'**/•//'/**/////*^

ли-
комуна
нанесе

Почти в цялата 
снежната покривка 
серуиозпи щети и на овощи 
ята, особено на ябълките 

все още не са обрани

це, което освен това по ед- Ненадейните снеговалежи 
в първите дни на октомври 
изненадаха и населението 
от босилеградска община. 
Макар,
са най-приятни 
тоя
средно 
планинските 
итимстра.

Проблеми на общинската данъчна служба
които
в Босилеград, Райчиловци и 
Радичевци йод сняг се нами
рат и зрели царевици.

че обикновено това 
есенни дниДАНЪКЪТ СЕ ПЛАЩА 

НЕРЕДОВНО
път снежната покривка 

възлизаше на 5, а в 
села и па 10 са Щетите, които предизвика 

лошото време още не са из
числени, но сигурно са голе
ми. Това ще има последст
вия върху тазгодишния 
мииък на населението от бс 
силсградската община.

предизви- 
големи щети. Напри-

Снеговалежите 
каха
мер в Мусул, Барйс, Горна 
Ръжаиа и др. той покри и 
пеожъиати нивя. В остана

ло
и и ден седмично е работело 
п в местната канцелария в 
село Брапковци — казва Бо- 
гоеловов.

В данъчната служба вече 
предприемат мерки да уст
роят точна свидеиция. Вед
но това означава по-добра 
организации па работата и 
отговорност ог всички, ко
нто работят и тази служба.

Ьто защо, след провежда
нето на тези мерки трябва 
да се очаква по-успешно и 
по-редно изплащане на да
нъка.

Босилеградската община, 
миналата година не е успя
ла да събере 1,31 милиона 
динара от планирания да
нък. Обаче трябва да се ка
же, че по-голямата сума от 
тоя данъчен дълг вече някол 
ко години се разтака неиз
платен и се увеличава поете 
янио. Въз основа на дохода 
от земеделието, тази година 
земеделските ироизвод1 пели 
трябва да заплатят 2,27 мили 
она динара. Отделно за да
нъчни облаги на къщи и за 
кола с животинска тяга дъл 
жат на общината 135.000 ди
нара.

Обаче от общата дължима 
сума, която възлиза на око
ло 4 милиона динара, досе
га са наплатени само 1,5 ми 
лиона динара. За събиране 
на останалите дългове оста
ват още само три месеца де 
края на тази година.

В общинската данъчна 
служба, която от известно 
време работи самостоятел
но, не са доволни от резул
татите по събирането на данъ

ду другото, през лятото гра 
душка е унищожила посеви 
то на 13 селски кадастърски 
общини, а продължителното 
дъждовно време п напосле
дък снеговележнте причини
ха на земеделците големи 
щети.

— Има обаче още причи
ни за слабото наплащане на 
данъка
вов. Например голямо число 
при нас евндентирани данъ
коплатци вече не живеят па 
територия на босилеградска 
община. Така само фиктив 
но се увеличават данъчните 
ни приходи.

Нужно е да се отбележи 
че също така в много боси- 
леградскн села средно от 5 
до 10 изчезнали 
в данъчната евиденция 
още се водят като 
платци. Има

лигс села унищожи тъкмо
В. В.окосснитс огави.

ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР ПО 

НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА
изтъква Богосло-

С обществения договор са 
утвърдени критериите за оп 
ределяне правото на преди
мство при настаняване на ра 
бота. В случаи, когато две 
или повече търсещи работа 
лица еднакво изпълняват ус 
ловият, предимство ще се да 
де на лице, което повече се 
нуждае от такова е оглед на 
матерна;шото му състояние

По почин ма профсъюзна
та организация в Бабушниш 
ка община е подписан обще 

за даването

В. В.

ствен договор 
на предимство в настанява
нето на работа. По време на 
разискванията всички трудо 
ви организации в общината 
приеха договора и подписа
ха този важен документ.

Бабушница
семейства

все
даиъко- 

и голям брой 
старчески семейства, коитс 
ие са в състояние да запла
щат данъка си, въпреки че 
притежават

Самооблагане
м.за

имущество.
— От дължимия данък от 

който
пътища

предишните години, 
възлиза на 1,3 милиона дина 
ра, сигурно 40 на сто 
же да се наплати — 
Богословов. По негово 
ние има
които са „стари" 
от пет години и като такива 
не могат да се наплатят.

НАШ КАЛЕНДАР 
13 ОКТОМВРИ

Вчера в Бабушница се съ
стоя заседание на всички из 
пълнителни органи на обще
ствено - политическите орга 
низа цип в общината.

На дневен ред бе въвежда 
не на местно самооблагане 
за строеж на пътища. Обсъ
ден е въпросът по прилага
не на закона за слабо разви 
тите краища в Социалистиче 
ска република Сърбия. Тъй 
като и Бабушница е една от 
неразвитите общини, в този 
край владее голям интерес 
за това каква ще е съдбата 
на неразвитите и какви сре
дства са предвидени за насъ 
рчаване на развитието на 
този неразвит край.

ка.
Наистина земеделските 

обикновено 
към

не мо 
казваданъкоплатци 

своите дългове внасят 
края на годината. Обаче въ 
преки тоя .момент не можем 
да бъдем доволни от пости
гнатите резултати — казва 
Любен Богословов, замест
ник — завеждащия общин-

мне-
и такива дългове

На 13 октомври 1938 година, след Мюнхенско
то споразумение (29 септември), с което е предадена 
независимостта на Чехословакия, ЦК на ЮКП об
яви възвание, в което даде оценка на 
на югославското правителство като предателска и 
призова народите на Югославия да бранят 
независимост. (Това е второто възвание на ЦК на 
ЮКП във връзка с независимостта на Чехослова
кия. Първото възвание е обнародвано през Тятото 
същата година, когато между западните силн"и Хи
тлер започнаха нагажданията за сметка на Чехо- 
Словакия).

повечето

НОВИ ЗАДАЧИ ПРЕД 
ДАНЪЧНАТА СЛУЖБА

политикатаското данъчно управление.
своятаПОСЛЕДИЦИ ОТ „ЛОША

ТА” ГОДИНА
Много субективни слабос

ти и опущения в работата 
на данъчната служба ще бъ
дат премахнати. Защото с 
решение на Общинската ску 
пщина данъчната служба се 
га вече е самостоятелна в 
изпълняване на задачите си

В данъчната служба счи
тат, че тази година е била 
една от най-лошите за земе
делското производство в Бо 
силеградска община. Меж- М.

СОЦИАЛНО-БИТОВИ ТЕМИ

Живот от плевник-до плевиик Дойдох в общината да 
Искампотърся

да подам тъжба 
и снахата. Съди ли

прав дина.
срещу сина

се своя 
рожба ? Срам ме е, но каже 
те ми как другояче да постъ 
пя.-*... Ето затова 
Пак и не зная

Още в ранна сутрин брадя 
сал старец с дълбоко хлътна 
ли очи и целият в дрипи сто 
еше ту пред една, ту пред 
друга врата на канцеларии
те в общината. Даваше си 
вид, че не знае какво търси 
и затова се колебаеше, къде 
да влезе. На едната ръка бе 
преметнал малка брадва.

Някъде към пладне той от 
ново обикаляше канцелари
ите. Сега вече 
влизаше в една, в друга, оба 
че оттам излизаше с просъ
лзени очи...

Привечер бе приседнал не 
за балежително 
в ъгъла на кафенето. Един 
познат му поръча ракия и 
гласно го попита дали 
го бият и тормозят синът и 
снахата му. Още не дочакал 
въпроса, старецът се просъл

Казва се Крум и е от село 
Млекоминци, Босилеградско. 
На шестдесетпетогодишна 
възраст е, но изглежда мно
го по-стар.

— Три години живея 
най-голям тормоз. И 
кого? От единствения 
Стефан и жена му Драга — 
въздиша Крум.

Старецът като, че ли отно
во преживява тежките си мо 
менти. С треперещ 
чек глас разказва. И всяка 
дума изговаря с болка. — 
Няма по-болно

покривам се със слама к 
простина... Молех и сина, и 
снахата, клеча на 
пред тях, но те не искаха да 
ме пуснат дори и да надник

— Това не 
нали?

съм заслужил, 
— и старецът въпро

сително се заглежда в лица
та на насъбралите се край 
него. — Не зная къде да се 
„влача”. У дома никак. А 
пак четири дни нищо не съм 
ял. Нито парче хляб... Но 
вече и не

съм тук. 
къде да ида...колене

Тъмното було на нощта се
свиваше. Навън духаше 
лен, студен вятър и валеше.

си-под 
то от 

си син

на.

И човешкото, родителско 
достойнство на стареца би
ло срутено. Обаче той пак 
се опитал да влезне у дома 
и да се заживее спокойно. 
Но уви! Отново
ЛИЛИ.

— Ще потърся някой 
ник да нощувам — каза той 
на търгване и бързо напус
на шумното кафене...

плев-
чувствувам, че

ми се яде.

Сервитьорът му слага па
ница чорба и парче хляб.

Винко, ти майка, ти ба
ща, но не се харчи — обър- 
ща се той към своя 
който

решително го изхвър- 
ръцете

си. По тях следи на безду- 
шие —- огребани и раняса- 
ли. По лицето белези 
горено.

и пла-
Той показва В. В.

съзнание от 
това, когато рожденото 
дете те отхъврля — унесено 
и повече като на себе си го
вори.

познат,
му поръча яденето, 

преди това и чашка 
Старецът взима 

залъка и спира.

от из-ти адо една маса ракия, 
два — три— Това е дело 

ми. Когато не 
хвърли в каца с гореща ко 
мина, тя ми сипа една кофа 
на главата.

И пак тежки 
И сълзи.

на снаха
успя даВ меедин момент си 

едната ръка върху 
ния чаршаф.

— Вече четири дни 
щи от как са ме изгонили от 
къщата ми. Спя в

пак опира
изцапа- — Не мога повече 

ва. Изгладнях 
че не 

Нйкой

каз-
дотам, че ве- 

чуетвувам глада.
го попита с каква 

цел е дошъл в града.

и но-
въздижки.зи. плевници,
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Сътрудничество>
»Услуга« и »Ниш-експрес«

Предвижда се 

подобрение на 

автопревоза 

Димитровградсков
На 10 октомври тази година в Ниш 

среща — договор между представители 
ртния цех при комунално-жилищното предприятие 
„Услуга в Димитровград и представители на пред-
Н„И,пТИНя°о3а ПЪТ'ШЧеСКИ ..Ниш-експрес” вНиш. На съвещанието присъствуваха също Данило 
Кнежевнч, председател на Стопанската АаНИЛО 
Ниш, председателят на Общинската скупщина — 
Димитър Славов, секретарят на ОК на СКС — Рай
ко -Зарков и председателят на ОК на ССРН__
Петров от Димитровград.

На срещата

се състоя 
на транспо-

камара в

Илия

договор бе разгледан
проект за интеграция на транспортния цех на Ус- 
експрес "РеАПРИЯТИеТ° 33 ПЪТШ1чески превоз „Ниш

и приет Зимен пейсаж от 

Власинско езеро
Неочакваното за сезона застудя- 
ване ни донесе първите снегова
лежи. По високите места снежна
та настилка беше значителна и 
затрудни съобщенията, а в някои 
селища снегът е спрял прибирането 
на реколтата.

Разговорите 
ват, че пътническият

обнадежд- открити още линии. Плани
рано е от Димитровград до 
Криводол да има един курс 
от Гоиндол през Димитров
град и граничния преход до 
Драгоман 14 курса и от Ди-

тран
спорт в Димитровградска об 
шина значително да се подо 
бри.

С инвестиции на „Ниш-

« ш ки превоз в комуната. С 
други думи казано, селища
та много по-добре ще се свъ 
ржат с Димитровград и с 
другите градове, защото 
„Ниш-експрес" има линии из 
цялата страна.

— ще се открият нови въз 
можности за свързване на 
Димитровград с Драгоман 
Сливница, София и други ме 
ста в България;

— с изграждането на нова 
автогара, набавката на автс 
буен, построяването на обек 
ти и набавката на съоръже 
ния ще се създадат значите 
лно по-добри условия за ра 
ботниците в транспортния 
цех;

— накрая самите работни
ци в транспортния цех 
имат възможност за 
ционална работа, следовател 
но и за увеличаване на дохо

ще
■ по-ра-

■Хе -ШШ да.VI Капиталовложенията от о 
коло 3,7 милиона динара, кс 
ито ще даде „Ниш-експрес" 
действително са високи 
вестиции, които общината 
едва ли някога ще бъде в съ 
стояние да отдели. От своя 
страна общината единствено 
трябва да осигури място 
построяване на автогара, ко
ето е изгодно за нея, с оглед 
на разрешаването на 
толкова важен проблем, ка 
къвто са съобщенията.

-.тт т ин-

шшШШ
кс Засега автогарата
»|'ТГ 11"Г1|^||1||||Т1|ИЯ е тук, а след 
ЬЖу интеграция с
-* ^___ гЩ „Ниш-експрес”

■- Димитровград ще
получи нова 
автогара

за

едни

V; Щ
V* Ц--Ш*

— с това сдружаване ра 
ботниците, които идват от 
околиите села в Димитров 
град на работа значително 
ще бъдат улеснени, а също 
н гражданите, които пъту
ват във вътрешността;

— с изграждането на ав
тогарата ще се реши проб
лемът ма автобусния тран
спорт в града, понеже ще се 
създаде автобаза извън стрс 
тия център на града, което 
засега представлява серио
зен проблем;

Ст. Н.
** 77*

дум, на който работниците 
от транспортния цех трябва 
да се изяснят за присъединя
ваме към „Ниш-експрес". Съ 
бранисто на трудовите хора 
е насрочено за 18 октомври 
а референдумът ще се 
стои на 20 октомври, 
година.

митровград до София 2 кур
са.

Това ще доведе до увели
чаване и на броя на работ 
ниците в тоя цех. Вместо до 
сегашните девет ще работят 
общо 26 души.

За интеграцията ще се 
състои референдум

След разговорите в Ниш 
трябва да се състои рефереи

експрес” от 2,4 милиона ди
нара ще се доставят още 6 
автобуса за съобщения 
селата. Предвижда се 
рояване и на автогара с гар 
дероб и бюфет. За целта ще 
се изразходват един милион 
динара.

Ремонтната работилница и 
помещенията за гаражиране 
на колите ще се приспособ 
ят и ще се набавят още съв
ременни съоръжения за ре
монт и сервисиране на ко
лите.

Средствата, които ще да
де „Ниш-експрес” за подоб
ряване на материално - тех
ническата база на транспор
тния цех достигат внушител 
на сума — около 3,7 милио
на динара.

до
пост-

съ-
гази

Ползата от интеграцията

— С тази интеграция Ди
митровградска община иде 
реши въпроса за пъстиичсс-

може да го бомбарди
ра някой камък. Това 
« опасността при пъту 
дането през клисурата 
от Долна Лиснна към 
Босилеград.

И няма никой компе 
тентен да помогне по
не разваленият път да 
се поправи. Няма пи- 
кьори, няма работници 
от предприятието. Ту
ка с спряла работата и 
сега пътуването става 
вео по-трудно и по-опа 
сно. Нима чакаме да

По следата на нередното
боси-I| е напразно 

Н леградчани се ра- 
и 1 дват, че 

през Власина се строи 
интензивно, благодаре 
ние на отпуснатите фи 
нансови средства и на 
усилията на Предприя
тието на пътища в 
Ниш — клон Враня. 
През лятото бяха до
вършени петте киломе 
тра през Деянова ма
хала, продължи се ас
фалтирането 
Божица към Романов 

и Горна Лисина. 
Започна работата и от

Опасна небрежностпътят
слизат от автобуса и 
разчистват пътя с голи 
ръце. През дъждовни
те дни има опасни 
свличания. Понякога 
пред автобуса по сре
дата на пътя се изпре
чи някой камък, тежък 
и по няколко тона. На 
прягат сили хората, 
минава времето, стон 
под скалите, разтърсе
ни от взрива, автобу
сът! И всеки момент

Босилеград към Долна 
Лисина. И тук се сиря. 
Сега пътуването с ав
тобусите в този уча
стък е трудно и опас-

Какво се получава?

Интеграцията ще доприне- 
Се и за увеличението на рей 
совите линии. Така иапри- 
МСР вместо досегашните 4 
кУрса Димитровград — Тръ 
нски Одоровци ще бъдат и у 
снаги 7. От

но.
Скалите са разруше

ни, стоят на пътя и 
пречат на движението. 
По-големите автобуси 
мъчно минават между 
камъните и пропастта. 
Често пъти шофьори, 
кондуктори и пътници

стано трагедия и тога
ва да отворим 
си и да търсим винов
ниците за небрежност
та?

Димитровград 
ло Долна Невля 4 курса, а 
от Димитровград до Височ- 
ки Одоровци и от Димитров 
гРаА ло Мъзгош от идната 
>одииа ще има по два курса 

Ярез 1973 година ще бъдат -----
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очите
от село

мост С. А. С.
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компанията вече чакаше.
Лисабон по 

който и дой-
му се: всичко, което цялото 
му същество винаги е тър
сило, и нещо много повече 
е намерил сега на тази зе
лена височина. Непознатото 
зло, което го прогони от Ан
глия и го шибаше по света, 
като че с умисъл го беше до 
вело тук.

^Л/Ч/^^ЛАЛАААА/\ДА Върнаха се в 
същия път, по 
лоха, така както предлагаха 
другите, на което Баирон 
преди толкова се противе
ше. Сега не каза пито дума. 
Беше спокоен като агне и 

някакво дълбоко 
внимание не само към хора
та, но и към предметите.

изпълнен с
Над двойната бездна — та 

зи от светли скали и зелени 
падини и другата — от вси
чко, което нито е допусти
мо, нито възможно, но кое
то е негова вечна жажда, 
негово въображение, възбу
дена от високия въздух 
близостта на жената, лете
ше със смъртоносна бързи
на. И мълниеносните вндс-

В следващите дни живее- 
най-спокойнин и най-ху- 

живот. БосоРАЗКАЗ шс
бав сън на своя

лисабонски рибарки 
”3 бяха прави, когато се по- 

и бутваха и смееха, гледайки 
сам със се

йогите
по

го как разговаря 
бе си край морето и смятай 
ки го за луд. Той не беше 
сам, нито разговаряше с при 

ху това малко създание като зраци. Той говореше на чо
вешкото създание, което жи 
вееше в Синтра, имаше своя 
кръв, свое сърце, свои очи, 
и, разбира се, свои родите
ли, свой дом, свое име. Ио 

бе тъй важно. Ис-

а път за Спнтра Бай- 
рон се спречка с ком
панията. Не можеха 
да се разберат по кой 

път да се върнат. В такива 
случаи особено го ядосваше 
това, че винаги вижда в очи
те на прислугата съгласие 
не с неговото, а с чуждото 
мнение.

н ния, конто се разпалваха вър

пожар в гората от пастир
ска жерава, Байрон за пръв
път имаше всичко онова, ко 
сто мечтите обещават, кое
то жените никога не дават 
и което животът постоянно това не 

кашо да я назове с име на 
плод, или на минерал, но се 
отказа, защото му се стори 
че ще я смали или ограни
чи. Свикна в мислите си да 
я нарича Малкото създание 
— но не го изговаряше с 
думи. То бе само един .кра
тък дъх зад затворените ус
тни, дъх, който едва дости
гаше небцето и все пак бе

Щом минаха 
вратата на па 
рка, той ги на 
пусна. Беше 
неделя. Отня
къде долита
ше музика. За 
да му мине 
ядът, затича 
по стъпалата,

Иво Андрич

БАИРОН В 

СИНТРА
Иво Андрич па 80 години

Високи признания за 

югославския нобеловец
' достатъчен да я означи ця

лата. Там, на небцето, Бай
рон ревниво го спираше и 
затаяваше като сласт в себеотмитайки по-късия си, ку

ция крак, забравил, че из
глежда смешен, като тича. 
Пред него се откриваха все 
нови и нови тераси, 
пътшца и все по-широк кръ
гозор: дванадесет мили зеле 
на равнина, обградена -ат 
пояса на морето и безкрая 
на небетб. Не чувствуваше 
усилие. Струваше му се не 
че се изкачва а че расте. Ни 
къде жива душа. А°РИ пти 
ца не се ббаждаше. Мисле
ше си: „Най-сетне етб една 
страна, където самбтата е ве 
села”!

Бързайки пб тези пътеки, 
врязани в стари крепбсти и 
с постоянен изглед към дале 
чни морета, срещна неоча
квано едно момиче на неоп
ределена възраст. Стоеше 
на ръба на крепостта, край 
една малка запустяла кула. 
Нояви се пред него неочак
вано, като че отпратено от
някъде, от някого, с някаква 
поръка. В чиста дреха от бя
ло платно, с матово афри
канско лице, малък нос с 
широки ноздри, издаващи 
непосредственост, и с умни, 
пълни със здраве и веселост 
очи. То поздрави чуждене
ца с неразбираеми думи, 
съвсем свенливб и тихо, но 
в гласа и в жеста му имаше 
нещо повече от обикновен 
поздрав, макар че не знае
ше какво. Той й отговори и 
се спря. Спря и тя. Полюля- 
ваше се леко и го гледаше, 
усмихната, право в очите, 
ьлажнейки с език сухите си 
устни. Няма нищо по-вълну- 
ьащо от устните на тези пор 
тугалски жени. В тях има 
нещо и от растителния, и 
от минералния свят. Непра
вилни като случайно разпу
кнат плод, те показват от 
каква гореща, тъмна и слад
ка кръв е вътрешността на 
това дребно, узряващо тяло. 
Едва в краищата са леко 
моделирани като усните на 
жените от кавказката раса, 
но и тези кътчета се губят 
в неопределена сянка, като 
жилки по листата на расте
нията.

Мислеше си: „Положител

ни отнема. Всичко това пре 
лнташе сега през него зае
дно с развихрения пулс. След известно време той

Но веднага след това той напусна Лисабон, а после и 
гасеше всяко желание и с Португалия. Гледайки други 
някаква освободена, нова и страни, говорейки с хората 
светла мисъл обхващаше то- и шегувайки се с жените, 
ва живо и засмяно човешко той пазеше ревниво своята 
създание и тази мисъл го из- тайна, скриваше я в думи, 
пълваше с някакво безкра- вещи и образи и можеше 
йно уважение към човешката да й се наслаждава, без ни 
личност, най-голямата жива най-малко да се издаде. Ня- 
светиня. кои думи в речта беше свър

И през цялото това преме зал с нея и когато някои ги 
пристъпваше на място или изговаряше с него, той като 
бавно обикаляше момичето, невидим се наслаждаваше 
гзето пък непрекъснато се на присъствието й. В своя 
обръщаше към него, без да подпис имаше малка, едва 
отвърща очи от неговия по- забележима черта, която оз 
глед, дебнейки всяко негово начаваше жената от хълма 
движение. Байрон мълвеше в Синтра. Лимонът, солта и 
някакви слова. Струваше му малвазииското вино означа- 
се, че и то говори нещо. Та- ваха нейното същество. Той 
ка се гледаха и обикаляха можеше на обяд с още два- 
като две зверчета, малко и десет други хора да призо- 
голямо, които се душат и де ве зелената Синтра и нейно 
бнат, преди да започнат чу- то Малко създание, играей- 
дната игра, в която ту се ки се незабележимо с две 
милват, ту се дразнят. И до- зърна сол между палеца и 
като той кръжеше около мо показалеца. Най-малкооткрн 
мичето като омагьосан, сети ваше нейната следа в лица- 
вата му работеха с ускорена та> Думите и жестовете на 
сила и бързина. Виждаше жените, 
чистата белота на очите й. .
каквато се среща само у Докосването с нея, в спо-
примитивните, съвсем млади мена' го лекУваше и пазгдпе 
жени, осветените й като то- от всякакви срещи, от жени 
паз зеници. И от дистанция те ? от самия живот. А в 
чувствуваше, и то съвсем особено щастливи мигове, 
разграничено, дъха на нейно слеА залез на морския бряг, 
то смугло тяло и суха коса става1нс чудо, необяснимо и 
и мириса на бялото, избеле- неописуемо: зеленият хълм 
но на слънцето, платно на Синтра се превръщаше в 
дрехата й. Изглеждаше, че безкрайна небесна светлина, 
човек се умножава и че вся- неговото куцо тичане в бе 
ко негово сетиво живее са- 31ласно и дълго летене, а 
мо за себе си, и то такъв ин Чялата сетивна треска на 
тензивен живот, че за него онази среща в чист духо- 
като личност това значи ед Нен П°АВИГ» без угризения и 
повременно и обогатяваме, и ез гРаници. 
смърт. Сега можеше да ка- Това трая почти година, 
же, че знае какво е истин- След това Малкото създа- 
ски миг на унес и забрава. ние започна да гасне и бле- 
В ада, какъвто е всъщност днее и постепенно да губи 
животът на всеки сластник, своята сила. Байрон се чув- 
такива мигове са редки, не- ствуваше осиротял, отчаян 
очаквани оазиси, в които безсилен. Отново 
няма спиране, нито застой. зла съдба го понесе из 

В този момент откъм тъм вота, отново зачестиха сре- 
ните храсти, в които се гу- щи и сблъсъци, след които 
беше пътят, Байрон дочу гла като сянка идваше отвраще 
сове. Трепна като пробуден нието. И всичко беше 
и продължи прекъснатото по-тежко и още по-болно, от 
тичане по стръмната пътека, колкото преди случката в 
оставяйки учуденото моми- Синтра, защото сега му се 
че без поздрав. струваше, че жестоките за

кони на живота протягат 
своята мощ и в царството 
на въображението и че 
век не може нито да се спа 
си, нито да избяга от тях.

си.

нови Единственият югославски 
носител на Нобелова награ
да за литература — писател 
ят Иво Андрич на 10 октом
ври, тази година, навърши 
осемдесет години. По тоя 
случай изтъкнатият югослав 
ски писател бе отличен с ре
дица високи признания.

Безспорно, най-забележите 
лното отличие е удостоява

мия на науките и изкуство
то на 2 юни 1953 година. По
четен е член на Академия
та на науките в Босна и Хе
рцеговина.

Носител е на редица на 
гради и признания: през 1947 
година получава първата на 
града ца .литература за ро
мана „Мостът на Дрина”, 
през 1956 
Повеля за жизнено дело от 
Съюза на югославските ли
тератори и Дружеството на 
издателските предприятия и 
организации в СФРЮ. Нобе 
ловата награда за литерату
ра получава на 26 октомври 
1961. Носител е и на награ
дата АВНОЮ, която получи 
през 1967, а 27 
града на БиХ-на му е връче 
на за жизнено дело през 
1970 година. Тази година 
към края на април получи 
Буковата награда.

година получаването му от страна на прези
дента на СФРЮ — др. Йо- 
сип Броз Тито с Ордена ге
рой на социалистическия 
труд. Не по-малко важно е 
и провъзгласяването му за 
почетен доктор на Белград
ския университет, а и връч
ването на Златната възпоме
нателна плакета на град Бел 
град. -юлската на-

Същевременно от всички 
краища на страната общест 
вени и културни дейци, нау 
ЧНИ, културни II Др. ИНСТИТу 
ТИ, отделни лица изпращат 
приветствени телеграми до 
Иво Андрич по случай осем
десетия му рожден ден.

Великият писател Иво Ан 
дрич е родей на 10 октом
ври 1892 година в боснен
ския град Травник. След за
вършено основно

Произведенията на Андрич 
са преведедни на 33 езика 
или в чужбина са издадени 
267 негови книги. На българ 
ски език са преведени по-за 
бележителните му произве

иъв Вишеград. и сред"" ^рГвни^ка^ро.шка^Тро

ЛИТле7ваШМфГосоФ™СвР1а: «^“>3
греб, Виена, Краков и Грац ™ с1™сания, вестници и пр 
където докторирал. Р публикувани разкази.

тт_ „ Посочените данни убеди-
обажда поРезТ,!911ХТО ПОЛе “ телно оказват, че единстве 
обажда през 1918 с произве- пият носител
денмето си „Ех ронто".Отто награда за
тава насам литературното Балканите
му вторчество се движи по 
възходяща линия. Най-пло
дотворна се оказва 1945 го
дина, когато публикува три 
романа: „Госпожица", „Мо- 

Дрина” и „Травниш- 
ка хроника”. Между по-за- 
бележителните му произве
дения се числят още „Про- 
кълнатият двор”, разказът 
„Пътят на Джерджелез Алия”

Иво Андрич става сътруд
ник-член на Сръбската акаде
мия на науките (и изкуство
то) още на 18 февруари 1926 
година, а за редовен член 
, избран на 16 февруари 
1939 година. За сътрудник- 
член на Югославската ака
демия на науките и изкуст
вата е избран на 29 юни 
1951 година, а за сътрудник- 
член на Словенската

во

на Нобелова
литература на 

е почти най-пре- 
вежданитя автор и най-забе 
лежителното име в югослав 
ската литература.

Дълбоко човечен, проник
нат от обич към човека, ця
лото си литературно творче 
ство и осемдесетгодишен жи 
вот Андрич посвещава в слу 
жба на прогреса, за по-доб
ри отношения между хора
та, за възтържествуване на 

'одата.

стът на

някаква
жи-

Обсвоще
но изглеждам страшно сме
шен и несигурен, като човек 
с неясни намерения.” С вси
чки

Югославската литератур 
на съкровищница, и не само 
нея, но и световната, дари с 
безценнисили се мъчеше 

безгриж
но и непреднамерено. С вси
чки сили — доколкото още 
ги имаше. Защото отвътре 
цял беше в огън. Струваше

произведения, вър
ху които поколенията ще из 
граждат

Още дълго скита по тесни 
те пътеки и стръмнини. На
края те сами го доведоха до 
двореца, от който беше тръ
гнал. На каменните пейки

да изглежда
свободолюбивите 

си стремежи и ще пият чи
ст извор на човеколюбетво

чо-

акаде- Ст. Н
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Култура * просвета * изкуство
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Провеждане на 
конституционните 
амандмани в учебно- 
възпитателното 
дело

Освен положителните сти 
мулативни точки в този до
говор са предвидени и отри
цателни точки, т. е. точки 
които се отнемат в случаи 
когато:
лице върши работа за която 
с предвидена висша квали
фикация — 20, начинающи 
работници — 10 точки и тнт 

Иначе отделните трудови 
организации-потребители на 
обществените средства-които 
същите получават от общи
нската образователна общ
ност своите приходи осъще
ствяват въз основа на:
— обема на образователно- 

възпитателната работа;
— кочеството на извърше

ната работа;
— организацията на работа

та и различните дейности 
в училището;

дови организации. Тази ко
мисия ще бъде компетентна 
да дава обяснения и разре
шава недоразумения и 
спорове възникнали във връ 
зка с прилагането на този 
договор. Последният ще е 
валиден от деня, когато са 
го подписали всички участ
вуващи в приемането му и 
ще се прилага от 1 януари 
на 1972 година.

Приемането и подписване 
то на този самоуправителен 
акт представлява първата, 
подготвителна фаза в прове 
ждане на посочените прин
ципи за възнаграждаване 
според труда. Тази работа е 
от голямо значение. Но още 
по-важно е провеждането и 
същинското реализиране на 
договора на практика. Те 
ще станат действителност 
когато всички заинтересова 
ни опознаят духа и словотс 
на конституционните аман
дмани и смисъла и значени
ето
договаряне в 
условия на нашето социалис 
тическо развитие.

Подписан е 

общественият 

разпределение 

личните доходи

неквалифицирано

договор за 

на дохода и
Тези дни в Босилеградско 

приключи разглеждането и 
приемането на специалния 
обществен договор за съгла 
суване на разпределението 
на дохода и личните доходи 
- на просветното
дело. С това започна 
тичното провеждане на За
кона за ощия договор и са- 
моуправително 
за разпределение на дохода 
и личните доходи и Общия 
обществен договор за съгла 
суване на разпределението 
на дохода и личните доходи 
в извънстопанските (общео 
твени) дейности. Договора

са подписали представители 
на Общинската скупщина р 
Босилеград, Стопанската ка 
мара в Лесковац, 
ския съвет на проф 
Общинската

тернуми и мерила валидни 
за всички потребители на об 
шествените средства.

Финансирането На отде
лните учебно-въпитателии за 
веления, ще се върши спо
ред предписанията на този 
договор, докато разпре
делението на дохода и утвър 
ждаването на мерилата и 
критериите за вътрешно ра
зпределение в отделните ор 
ганизации на 
труд
извърши със съответни пра
вилници в тези трудови ко 
лективи. Последните ще бъ
дат устроени по-късно и тр 
ябва докрай да конкретизи 
рат приетите принципи за 
възнаграждаване според тру

Общин
съюза

образователна 
общност, от една и основни
те и средни училища от дру 
га страна.

Целта на този договор прс 
от политиката

и
в областта — организацията на извъну

чилищните дейности и из 
общо обществената и ку
лтурна роля на училище-

прак-
на самоуправителното 

съвременитето.договаряне излиза 
СКЖ
амандмани за пълни реали
зация на принципите възна- 
граждането да се върши спо 
ред труда и резултатите на 
вложения труд, въз основа 
на единствена основа, крн-

нз За провеждането на дого
вора ще се старае специал
но избрана комисия, в коя
то са застъпени всички тру-

и конституционните
сдружения 

училищата ще се Ст. Станко»

]иганинпиннннн
Опакото на въпросаБосилеград

ла.

СПЕСТЯВАНЕ - ИПИСпоред довогора средства 
та които се отпускат на ед
на трудова организаци, т.е. 
нейният доход, се разпреде
ля така: 86 процента за ли
чни и 14 процента за мате
риални разходи. Разпределе 
нието на средствата за лич
ни доходи се върши въз ос
нова на квалификацията, те 
ест професионалната подго
товка на работниците, тру
довия стаж, работата, коятс 
вършат, условията при кои
то работят и пр. С него се 
утвърждава и определения 
брой на точки по тези усло
вия, като например: неква
лифициран работник — 100 
полуквалнфициран работник 
(основно образование) — 
120, квалифициран работник 
(средно образование) — 190 
високо квалифициран рабо
тник (полувисшо образова
ние) — 220, работници с вие
ше образование — 280 точ
ки и прочее.

В зависимост от дължина 
та па трудовия стаж полу
чават сс следните точки: при 
11ек валифици ра ните работ
ници за стаж от 5 до 15 го
дини — 5, от 15 до 25 години
— 8 и пад 25 години — 10; 
за останалите категории ра
ботници — от 5 до 10 годи- 
дини — 10, ог 10 до 15 годи-

— 15, ог 15 до 20 години
— 20 и пад 20 години — 25 
точки. За отделните по-спе
цифични работни места: дн 
ректор па училище — 
до 30 точки, преподавател

дефицитареи предмет (фи 
зика, математика и АР- и 
средните училища) — до 50 
за обучение по предмета сър 
бохърватски език в първона 
чалнитс училища — 20, за 
работа с 2 или 3 отделения 

— 10 и за работа

ПЪРВАТА КОПКА 

НА КУЛТУРНИЯ ДОМ
■ ■ ■

гата, предстоящия Месец на 
книгата у нас са удобни слу 
чай и хубави поводи библи
отечният пункт в Горна Ли- 
сина отново да бъде открит

„Спестяването”, в чието 
име е бил закрит библиоте
чният пункт, уверени сме ня 
ма да се почувствува в каса 
та на Културно-просветната 
общност в общината. То мо 
же и има лоши последици 
само за читателите, относно 
техния интерес за четене.

Недостигът на други сред
ства за културно въздейст
вие на населението 
гата в Босилеградско може 
да изиграе незаменима роля 
Тоя факт не бива да се пре
небрегва от културните дей
ци в комуната и те трябва 
да проявят повече интерес 
към съдбата на книгата, от
носно библиотечните пунк
тове.

Това повелява и фактът 
че обществото през послед
ните няколко години отдели 
значителни средства за по
добрение на библиотечното 
дело в тази инак изостанала 
комуна. Броят от над еди
надесет хиляди книги в об
ществените библиотеки, ма
кар и недостатъчен, поне за 
сега може да задоволи инте 
реса на читателските среди

Библиотеката в Босиле
град в състава си има още 
три клона — библиотечни 
пунктове: в Бистър, Горна и 
Долна Аюбата. Имаше и че
твърти — в Горна Лисина 
но засега е закрит. Причи
ната, както ни осведомиха 
с — нямало средства.

Намираме се в Междуна
родната година на книгата. 
Намираме се в година, в ко 
ято е на почит девизът: „Кни 
гата
всички”. У нас тоя девиз при 
доби специфично значение. 
А то е — в центъра на вни
манието ни да бъде ЧИТА
ТЕЛЯТ. Без оглед за кой чи 
тател става дума — за уче 
пик, работник, селянин...

В присъствието на общест 
вено-политически работници 
от общината, представители 
на строителното предприя
тие „Градня” от Димитров
град и стотина младежи от 
гимназията, на 6 октомври^в 
Босилеград символично бе 
обележено началото за из
граждането на новия култу 
рен дом.

Първата 
председателя 
та скупщина, Владимир Сто
ичков. Топло поздравен от 
присъствувашите, в кратката 
си реч той говори за значе
нието на тоя важен за боси- 
леградската община култу
рен обект.

Досегашната кинозала, ко 
ято разполага със 180 седа
лища не задоволява нужди 
те. Дори е негодна и за ки- 
копредставления

Новият културен дом ще 
има зала, която ще може 
да поеме най-малко 450 посе 
тители, съвсем достатъчно 
за нуждите на Босилеград. 
Освен това ще има и друга 
по-малка зала за събрания. 
Трябва да се изтъкне, че от
делно значение ще имат по

преди азначени

достояние на
копка направи 

на Общинска-
— кни-мещенията 

за библиотека, читалище и 
др. Достатъчно помещения 
ще има и за всички видове 
културна самодейност.

Общо, новия културен дом 
ще заема повърхност от 1.600 
квадратни метра и ще бъде 
най-хубавия обект в Босиле- 

Както вече съобщихме

Ако приемем, че броят на 
Горна Лисиначитателите в 

е бил колкото броя па чита
телите в останалите райони 
— ще посочим тогава факт

— Културният дом, каза 
той, трябва да създаде усло 
вия за подем 
прояви в културния живот в 
общината. При това ще се 
разгърнат нашироко възмож 
постите за развитие на само 
дейността, посредством 
то ще се даде основен кул
турен белег на българската 
народност в Босилеградско.

град.
културния дом ще се строи 
в етапи. Към средата на ид
ната година сградата ще бъ
де покрита. Строител е „Гра 
дия” от Димитровград. За 
довършване на цялата сгра- 

бъдат необходими 
около 5 милиона динара.

на различни че няколко стотни души чи
татели в Г. Лисина са лнше 
ни от възможността да че
тат книги. Без оглед от коя 
област са тези книги, и без 
оглед па каква възрасткое- са

да ще читателите, какво е социал
ното им потекло.

Без да издпрвАме причини 
то ЗАЩО е закрит библноте 
чинят пункт в Горна Лисина 
(вярваме, че недостигът па 
паричните средства не е еди 
петнената причина), Меж
дународната година на кин

В. В.

ннТърговище
Именно за това — библи

отечният пункт в Горна Ли
си на трябва отново да бъде 
открит.

ДОГОВОР МЕЖДУ УЧИЛИЩА
ски регион. По-специално се

и възможностите
— на учебна

та година за отличните и 
много добрите ученици. Бс 
дадено предложение

учебната година за таки- 
ученици да бъде 1, а не 

20 юни.

от 20
Миналата седмица в Тър 

съвеща 
на всич 

от об

Ст. Н.разгледаха 
за съкращаванеговище се проведе 

ние с директорите 
ки основни училища 
щииите на просветно - педа 
гогическия завод от Враня 
Между тях взеха участие и 
директорите 
училища от Босилеградско.

ПО

краят
на
вана основните

Директорите на основни
те училища сс споразумяха 

други въпроси. Между 
се съгласиха за съв

койтоЦентрален въпрос, 
се обсъди на това съвеща
ние бе как по-успешно да се 
Решават редица 
проблеми, приемни па обра-

съвместно 
с четири отделния съвмест
но — 17 точки при условие 
числото на. учениците да бъ-

и по
другото 
местни мероприяти. по поде 
брявапе на обучението в у- 
чили щата.

съвместни

зователно - възпитателната 
работа в училищата от вран

дс над 15.В. В.
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От петък до петък във вашия град
Международна футболна среща

Проблеми на търговията и снабдяването
»АСЕН БАЛКАНСКИ» (Димитровград 
- СФРЮ) - »ВИХЪР« (Драгоман - 
НРБ) 8:2 (4:2)

Търгооноп е готов да поеме 

изграждането на универсален магазинМеждународната футбол
на среща между отборите 
„А. Балкански” от Димитро
вград и „Вихор.” от Драго
ман завърши с победа на 
футболния отбор-„А. Балкан 
ски” с резултат 8:2 (4:2). Сре 
оцата се състоя на 5 октом
ври в Димитровград, в рам
ките на сътрудничество ме
жду Димитровград и градо
вете от НР България Сливин 
ца, Годеч и Драгоман.

Отборът на „Вихор” беше 
надигран тактически поне
же не очакваше, че футбо
листите на „А. Балкански” 
ще вземат връх още в първи 
те минути и ще успеят да ре
ализират почти всички шан
сове. Докато успяха да се 
съвземат резултатът беше 
4:0. В последните петнадесет 
минути на първото полувре 
ме превес в играта имаше 
отборът на „Вихор” и него 
вите футболисти намалиха 
резултата на 4:2.

В началото на второто па 
лувреме гостите можеха да 
намалят резултата, обаче от- 
една контраатака Пейчев от 
беляза гол, което 
тен начин обърка гостите и 
те до края на срещата не ус

пяха да окажат сериозна съ
протива.

В отбора на „А. Балкан
ски” най-добри бяха гол-амй 
сторите Пейчев п Лазаре- 
внч, конто отбелязаха но

възможностите от соабдява 
не и обслужване на населе
нието в града.

то и на неотдавнашното съ 
вещание по проблемите на 
търговията и снабдяването е 
комуната. Тогава обаче ос
тана открит въпросът — кой 
да бъде носителят на това 
построяване. Споменаваха се 
доста заинтересовани: „Тър- 
гокооп” от Димитровград 
„Ангропромет“ от Пирот и

Освен едни магазин па са
мообслужване, всички тър
говски магазини в Димитро-три гола, а изтъкнаха се съ

що Гюров, Милев, Кръстев 
и Каменов.

В отбора на „Вихор” доб
ре играха Георгиев и Кири
лов.

Реферите па срещата има 
ха доста грешки през вре
ме па играта, но това не ока 
за влияние на резултата 
Макар че валя дъжд и бе
ше студено, на срещата има 
ше над 500 зрители, които 
останаха доволни от играта 
на двата отбора. За отбеля
зване е и доброто държание 
на играчите.

Отборите играха в състав: 
,Д. Балкански”: Найденов 
Христов, Велков, Кръстев 
Петкович, Милев, Манов (Ка 
менов), Михайлов (Георги
ев), Лазаревич, Пейчев, Гю
ров, (Ставров).
„Вихор”: Анфоров, Колев
Марков, Спасов, Станков, 
Божков, Георгиев, Първа
нов, Станчев, Кирилов, Ва
силев.

пр.

Възможностите на 
„Търгокооп“

Миналата година „Търга 
кооп“ отдели един милион» 
динара за построяване на та 
къв обект в града. Тази га 
дина, най-вероятно, ще бъде 
в състояние да отдели още 
толкова. Следователно — са 
мото предприятие има въз 
можност да осигури два ми
лиона динара.

Предприятието също се е 
отнело до петдесетина дела 
ви сътрудници в страната 
за кредити. От тях само де
сетина са съобщили, 
ма да бъдат в състояние да 
дадат такъв вид кредити. Ос 
таналите, или са отговорили 
положително, или чакат окс 
нчателните резултати от таз 
годишната си работа, за да 
видят с какви средства ще 
разполагат.

Тук ще се строи магазин

в град са „класически”. Това 
говори какво е състояние
то на търговската мрежа и

Нуждата от съвременен у 
ниверсален магазин е отдав
на налице. Това бе изтъкна-

че ня-КОНКУРС 

ЗА ОРИГИНАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

на извес-

А. Д.

Димитровград Издателство „Братство” обявява конкурс 
ригинални произведения, които биха влезнали в из
дателския план за 1973 година, от следните области:

1. ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВДЕНИЯ — сти 
хосбирки, сборници от разкази, повести и романи, 
литературни есета и критики, чиито автори

към българската народност в Югославия.
2. ПУБЛИЦИСТИЧНИ И НАУЧНО-ПОПУЛЯР

НИ ТРУДОВЕ за

за а
Всъщност тези, които 

ложително са отговорили на 
иска на „Търгокооп“, осигу
ряват още два милиона 
нара. Когато

по

ЩЕ СЕ СТРОИ СЪБЛЕКАЛНЯ 
В СПОРТНИЯ ЦЕНТЪР ди-се числят се има пред

вид, че строителните работи 
на универсалния 
ще струват към пет 
на динара, а 
вече е

магазин 
милио 

„Търгокооп“ 
осигурил четири, из

лиза че има възможност да 
се построи универсален 
газин в града.

самоуправлението, обществения, 
политическия, културния живот, селското стопанст
во и пр.

Най-после спортните дей
ци успяха да решат въпроса 
за достройване на Спортния 
център в Димитровград. На 
заседанието, което се прове
де на 4 октомври в Димит- 
тровград, от 60 поканени да 
присъствуват бяха 20.

Димитровград, като стопа 
нски изостанала община, по 
лучи от страна на Републи
канския съюз на физическа 
култура 150.000 динара за из 
граждане на спортVI обек
ти. Понеже дълго време 
ртните дейци не успяха да 
проведат заседание, същест
вуваше възможност одобре
ните средства да не 
ползват.

Спортните, стопански и об 
ществени дейци от комуна
та, обсъждайки въпроса 
ха решение

също от автори на българската народ-взе пост.
тези средства 3. СБОРНИЦИ ОТ НАРОДНИ ТВОРБИ — нара

дни песни, приказки, легенди, пословици, анекдоти 
от краищата, в които живее българската 
ност.

хма-да се използват за изграж
дане на съблекалня с душо
ве, която да ползват всички 
спортни отбори в града. За 
осъществяване на тази цел 
се оформи комисия от

народ-
При това между „Търго

кооп * и строителното пред
приятие „Градня", което ве
че има място за обекта е 
постигнато 

„Градня"

4. Издателството ще приеме трудове и от авто
ри от другите националности, в които се разглеж-
^ЮгослаСМИ °Т ЖИВОТа иа бългаРската народност10 споразумение 

да кредитира 30
Стопот=стойността на обе- кта. Разбира се, 

още възможности ’ 
ряване на

члена, която трябва да ра
боти Кандидатите — автори могат да 

своите трудове по следния начин:
а) Да доставят ръкописа на Издателството с 

предложение за печат.
б) Чрез заявки (предложения), в които ще по- 

сочат следните данни: име на автора, заглавие на 
произведението, обем на ръкописа — колко стра
ници има на пишеща машина, написан с раздел

РИ, от коя област е — художествено произведе
ние, публицисти, научно-популярна _
държанието на труда, какво описва 
лем обработва в него.

предложатвърху осъществяване 
на решението. Но ако това 
не се осъществи до края на 
годината (ако обекта

да се строи) и средства 
та останат неизползвани, те 
ще бъдат безвъзвратно 
бени.

остават 
за осигу- 

средства за обек- 
™ ~ полУчаване на банко
ви кредити и пр.

спо не по
чне

Следователно 
универсален

изгражданезагу- то на
р гт^а.ъ - . магазин 
лно^се3, °Т КОито Аействите-

се из-
А. Д ся ^ гтЛУВСТВуВа ОСТРа лип- 

® повече въпрос на орга- 
низация и на договор меж- 
лу общината и „Търгокооп” 
и на подкрепа от 
обществените

какво е съ
нли кой проб-

Шахматно Авторите, които изпратятсъстезание: таяагзям:
Ръкописите на авторите от българската народ- 

ност трябва да бъдат написани на български език 
на пишеща машина раздел ТРИ в три екземпляра 
Трудовете от автори на другите националности ще 
се приемат и на сърбохърватски, македонски сТа- 
венски и езиците на народностите в Югославия 
ЩО в три екземпляра. Югославия,

Ш23ГОДИнГ ЩЕ “ ПРИЕМАТ А° 30 НОЕМВРИ 
Справки на телефон 25-480.

страна на
деятели.

Димитровград 

Годеч
Ст. Н.

Драгоман
съ-В рамките на сътрудниче

ството между Димитровград 
и българските гранични гра 
дове Годеч, Драгоман и Сли

частвуваха отбори на Дими 
тровград, Годеч и Драгоман 

По необясними причини в 
участвувал 

град Сливница, 
димитровград-

състезанието не 
отборът 
Победител е 
ският отбор.

вница миналата неделя в Ди 
митровград се състоя шах
матно състезание, в което у-

на
ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО" 

НИШ
М. Н. Н.
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В ЧАСОВЕТЕ ЗА ОТДИХ

Отидо некня да се видим 
със сина, снау и унуци. На- 
тисну я дзвънчето па га не 
пущам некойе време та да 
се нзрадую децата. Мину се 
кочка време никой не отва
ра. Знам друг пут сви поле- 
ту на вратата, познаваш ме 
по дърнкашето. Нема — не- 
ма отвори синат, свил 
вързал главу с пешНир на
мокрен у комовицу и 
се поздрави със мене.

Знаете ли, че...
4|> Към края на 3 

град.

в Бубан е най-известно археологическо място, 
където е открито праисторическо селище.

® На мястото, Където днес се налшра градска
та крепост, римляните между 4 и 6 години на н.е. 
построили военно селище.

Прн Ниш през 269 годгаа цар Марко Авре- 
Л1ш Клавдш! сразил готскнте войски.

• Ниш значително се развил по време на Кон
стантин Велики (306—337), който е роден в Ниш. 
I ои е пребивавал наи-много в Медиана.

ф В Ниш Стеван Неманя, с брат си Страцнмир, 
посрещнал 1189 година кръстоносците на Фридрих 
Барбароса.

се,век преди нашата ера Ниш ебил келтски
йедва

си излезе на леб. Що си па 
ти толко припърт. Не мура 
баш па да буде първ. Оно 
ако може арно, йе, ама па 
ако не може не дава му мло 
го зор.№, даскале...

■ Болан ли си бре сине? 
Що не обаджаш да дойдемо 
с бабуту, иде ли при 
ра, лекарства пийеш ли — 
вану я да га распитуйем, а 
он саде Ьути.

— А никико, я сам вечима 
изарчил йедън балон комо
вицу, ютре че купим йоще 
йедън елем че буде кико я 
кажем, я гледе колко паре 
ми поарчи откико пойде у 
школю. Само за кшиЬе кол
ко съм дал, а куде су дрейе 
куде су му блузе некикве за 
школю. И тека ем пара, ем 
ськлет. Нело ако имаш не
койе теленце дай продаве га 
йега излезнем накрай.

— Манечко йе дединото, 
оно йоще не разбира, че се 
опрай и ти текъвия беше. И 
нсмой друг пут да га затва- 
раш: у нужникат, може де
тето да се пресече оди стра 
па кво че праимо после. Че 
се забъкне, па има да гледа 
У училището кико дрезгаво. 
Немой тека сине, нело га пе 
депсуй и с колай.

докту-

— Нища ми нейе тате, не- 
йе това оди более. Главу сам 
вързал оди муНе.

— Кам дечицата, кико йе 
дединнят първак. Учи ли се 
на бащу си, че га буде ли?

— Па оди шега ми йе и 
муката. Те га он у нужни
кат по казну, жената му из- 
рижа букве, а я събирам ко 
лко паре требе да му спрай 
за ютре да однесе у школю- 
ту. На сваку тетрадку му за 
писано те пет иляди за кши- 
Бе, те 3 иляди за йедеше, те 
илядарка за некикве сликов- 
нице, а он па синдракат не- 
че да си напише ни домаш
ното нело забрал мене и ма 
ййу си.

^ Стефан Дечански в околността на Ниш е
при Велбуждподготвил войската си за битката 

1330 год.
— А знайеш ли ти тате от

кико йе пошъл у школю и 
я и май И а му дойдемо од 
работу па виснемо нади кни 
Ьете зайедно с шега. Он се 
отедза, задаваш им коджа, 
па ка уварка, па греши, па 
брише он, бришемо нийе. 
Ои саде гледа да га нашвър 
ля па да ване дворището да 
се играйе. Еле сам решил 
или че буде най-добар или 
нема да га буде.

— Море де и тебе ти ни
кой нейе показавул, па пов- 
тара два пута елем накрай

• Френският пътеписец Бертранден дьо ла 
Брокиер, който минал през Ниш 1433 година запи 
сал. „Тук е един град, наречен Ниш, на еднонме 
ината река, през която се лишава през мост. Гра
дът е принадлежал на деспота на Сърбия. Но преди 
пет години турците го превзели и разрушили. В 
зи много хубав край расте ориз___”

И тека уместо на радос 
удари на мерак па си изле- 
зо. Све ми се чини не беше 
тека по-рано, или сам па я 
забоварил. Не знам... Ко 
йе почело за първо оделение 
теле, за второ че тражи во
ла, а за трето не знам.

то-

411 Сръбските въстаници по време на първото 
въстание са били в околността на Ниш, но не са го 
освободили. Известен боят при Чегър (1809), в кой
то войводата Стеван Синджелич 
войската си и с нахлулите турци. От тогава е из
вестната Келе кула при Ниш.

взривил окопа с
А със здравийе 

Манча с. р.

На новородено 

дете вграден ме
ханизъм за сърце

Малко статистика

За вълната и млякото
около 92 процента, три процентаСветовното производство на вълна в 

света възлиза на около 2,8 милиона то
на. Най-много се произвежда в Австра
лия — към 870 хиляди тона, след това в 
Съветския съюз — към 413 хиляди тона 
и в Нови Зеланд — към 333 хиляди тона.

яко
от цялото количество е овче мляко, а 
пет — биволско

Най-много мляко от една крава се 
в Холандия —

часа след раждането й. То- 
ника е най-малкото същест
во на света, на която е вгра
дена направа за автоматич
но подтикване на сърцето. 
Лекарите са сложили 
направа, която има 
под кожата, над сърцето. На 
правата сс регулира с бате
рийни.

ЛЕКАРИТЕ от Чикаго не
отдавна успяха в сърцето на 
новоредено дете да вградят 
механизъм, който помага в 
работата на сърцето.

След няколко часа от пре
ждевременното раждане на 
Тоннка Хсрд болногледачкн 
те в болницата на Чикаго 
забелязали, че бебето тежко 
диша. Сърцето имало 50 уда 
ри в минута, вместо 120 и 
повече.

Лекарят Томас Батнс опе
рирал малката Тони 26

близополучава
4.300 литра годишно. У нас пък годиш
ният надой от една крава е към 1.233 
литра, което е сравнително малко.В нашата страна се произвеждат око 

ло 13 хиляди тона годишно, Поради то
ва недоимъка за промишлеността се на
ваксва с внос от Австралия и Нови Зе
ланд.

тази 
5 см.Най-много мляко ядат французите — 

112 литра годишно на човек. У нас го- 
консумират средно по 76 ли-дишно се 

тра на жител.
КОЛКО МЛЯКО СЕ ПРОИЗВЕЖДА? Най-малко ядат мляко в Европа пор

тугалците, българите, албанците и 
телите от

След като навършижи-
остров Малта в Средиземно

една
година Тоннка ще бъде опе
рирана и недостатъка на сър 
цето ще бъде отклонено.

Близо 400 милиона тона — това е го
дишното производство 
та. Най-много се произвежда краве мл-

иа мляко в све-
море.

АКТУАЛНИ
ПРОБЛЕМИ

реви&ягл яроряда ядо- 
ррдиЯ'" рррзр 

се 77ре5,

/ув-г. петров'влотон^и
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Черепи 
О! Келе кула■ СВОБОДОЛЮБИВИЯТн и ш Ш

УТРЕ Ниш празнува 28-та годишнина на своето 
освобождение от фашизма. В града на Нтйава, -на 

.мястото където се кръстосват две главни магистра
ли, съединяващи Западна Европа с Азия и пътя към 

' «Моравско-вардарската долина, ще бъдат високо из-1 
дигнати трицветниците. На трите бетонени юмруци 
в Бубан, където през последната война загинаха 
над 10 000 души, като жертви на фашизма, ще бъ
дат положени свежи цветя от признателните съгра’ 
зидани. Венци и цветя ще бъдат положени на гро 
бовете и възпоменателшгге плочи в града, които' 
напомнят за близкото му славно, борческо минало.

Малко са градове в нашата страна,- които мо
гат да се похвалят с такова революционно мина
ло. Днес десетина палштници говорят за това. Един 

5 ственият паметник — костница Келе кула говори за 
положението на града под турците, които построи; 
ха този палМЬтник след поражението на сръбските 
въстаници при Каменица (Чегър) през 1809 година. 
В стените на кулата са вградени 952 черегрт на сръ
бски герои.

Нишкият концетрационен лагер пък говори за 
геройството на нишлии през едно друго време, к»

: гато германските фашисти окупираха града, но ш 
1 успяха да унищожат борческия дух на населението.
(■ В този лагер на „Червен кръст" на 12 февруари 1942 

година бе организирано бягство. Около 100 избяга-

Изглед
от
Ниш

'

, ли концлагеристи се присъединиха към Озренския, 
’ Свърлишкия и Ястребачки партизански отрядЛ.
* Свободата на този град, както и на цялата стра 
^ на, дойде след големи кръвопролития, след много 

дадени свидни жертви. В тези дни, на 1972 година, 
след 28 години своооден живот, Ниш израства-ка
то модерен град с над 120 000 жители и много нови 
фабрики, жилища, заводи, град в който се живее

• Б‘-

Келе кула
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