
МИР НАД ВИЕТНАМ
На 27 януари 

писано дълго Париж бе 
подготвяното

в под- 
и дълго 

човечество Опо- 
прекратяване

наж е била окачествена като най-без 
смислена и най-империалистогческа, 
в която срещу един миролюбив на
род се бе настървила огромната 
енна сила на 
Америка. И

За човечеството бъдещият 
мир във Виетнам означава 
съзнание повече, че в света 
не могат да действуват са
мо голата сила и насилие, а 
за виетнамския народ —'при 
ключаване на един кървав

прекрати огънят двете южно- 
виетнамски правителства тр
ябва да осъществят национа 
лно помирение и разбирател 
ство, да гарантират на це
лия кхжновиетнамски народ 
всички демократични свобо-

чаканото от цялото 
разумение за

на вой
на мира във 

° с това трябва

ната и възстановяване
Виетнам. Официал»-

во-
империалистическа

да се сложи край на 
популярните

то само защо то този ви- 
етнамеки народ обичаше да бъде 
боден и независим

една от най-не- 
войни, които помни чо- сво

вечеството, на война, и сам да си уре-която не вед-
жда живота.

№№ГСТВО
ВЕСТИМ» НА БЪЛГ 4 Р С К А Г А НАРОДНОСТ ■ Св»Р юг ос

2 ФЕВРУАРИ 1973 * БРОЙ 588 * ГОДИНА XV * ЦЕНА 80 ПАРА

Зачестили възражения до ОК на СКС в Босилеград

Радост от победатаДоверие, което трябва 

да се оправдае
ди, да освободят и да не пре
следват хора и организации, 
които по време на воюване- 
то са били с едната или дру
гата страна.

Всъщност вече се правят 
първите стъпки да се тръгне 
към решаването на въпроси
те. Започват консултации за 
сформиране на национален 
съвет за помирение и разби
рателство, който трябва да 
организира действително сво 
бодни общи избори в целия 
Южен Виетнам.

Предвидено , е също обеди
няване на Юга и Севера, т.е. 
на Северен и Южен Виетнам, 
но се казва, че това трябва 
да стане на етапи, с мирни 
средства и на базата на об
съждания и съглашения ме
жду Севера и Юга, без чуж
да намеса.

Пленниците и концлагери
стите също ще бъдат осво
бодени в определен срок, 
след като се направят нуж
ните споразумения.

За военните въпроси-пре
кратяване на огъня, пленни
ците и другото се оформя 
чет1гристранна комисия от 
страните участвували във 
войната, а също и двустран
на комисия — на страните 
от Южен Виетнам само — 
за конкретни военни въпро
си по освобождаване на пле 
нницн и здържани лица, по 
прекратяване на огъня и пр.

НА 2 СТР.

етап в историята дму, след 
който следва да започне ме
чтаното мирно развитие.

СПОРАЗУМЕНИЕТО

Споразумението за мир за
сяга главните завоевания на 
виетнамския народ, за кои
то той се бори цели три де
сетилетия.

Такива писма и преди е 
получавал комитетът но по
вече анонимни. Сега открове 
но се говори за аномалии, 
чиито актьори са преди вси
чко комунисти.

За какво най-много в мо
мента пишат хората до ко
митета?

В едно писмо се сочи, че 
неколцина общински служе
щи имат привилегован 
тус и без оправдание полу
чават пътни и дневни, разли 
чии паушали он друго.

Земеделец от село Долна 
Лисина, който е член на Съ
юза на комунистите от 1948 
година, се оплаква от постъ
пките на един съдия.

Група селяни от село Ду
кат се оплакват от учителя 
си, който не знае или не 
ка да възпитава децата им.

Учителката от с. Църнрщи 
ца възразява срещу лошото 

_ поведение на младежите от 
селото, които унищожавали 
училищните пособия. И тя 
търси интервенция от коми-

След Писмото и речта на другаря Тшо, до 
Общинския комитет на Съюза на комунистите 
в Босилеград обикновени граждани от общи
ната изпращат писма, в които критикуват, въз
разяват, и преди всичко посочват грешки на 
отговорни лица — членове на СК.

Още в първата глава 
казва, че Америка и всички 
други страни зачитат пълна
та независимост, единството

се

•и териториалната цялост на 
Виетнам, както се повелява 

Женевското споразу-още с
мение за Виетнам от 1954 го

д—Е в ТОЗИ
БРОЙ: 

Проверка на

дина.
По-нататък се казва, че 

американците ще прекратят 
военните действия веднага 
след прекратяването на огъ
ня на 28 януари в 01,00 часа 
наше време, а в срок от два 
месеца ще изтеглят от Южен 
Виетнам войските и съоръ
женията си и ще премахнат 
всички свои и на други свои 
съюзници бази з тази стра-

сга-

верността
Стр. 4

йе на.
Иначе Споразумението от

разява сегашното положение 
в Южен Виетнам — призна
ва две администрации, две 
армии, две контролирани зо
ни — на временното револю 
ционно правителство и на 
сайгонското 
Това значи, че след като се

По повод 
»3акуски от 
еснафската 

кухня«. Стр. 1

Плочани 

ще строят правителство.
НА 3 СТР.

ПЪТ
На 7 февруариПред избори в Съюза на 

синдикатите
Стр. 6

ОТЧИТАНЕ НА 
РЕЗУЛТАТИТЕето решение да се сформи

ра Общинска синдикална 
конференция, чийто изпълни 
телен орган да бъде Общин
ския профсъюз.

Изборите за общинска ко
нференция трябва да се про 
ведат до края на юни, а из
борите в първичните профсъ 
юзни организации трябвала 
се проведат до края на март.

Представителите на меж- 
дуобщинския синдикален съ 
вет бяха осведомени, че V 
конгрес на синдикатите на 
Сърбия ще се проведе през 
първата половина на април.

И Бребсвница 

получи ток
НА 26 ЯНУАРИ в Димит

ровград сс проведе заседа
ние па Междуобщинския съ
вет на Съюза па синдикати- 

Бабушиица, Пирот, Б.

На 7 февруари т.г. ще се 
проведе заседание на Общин 
ската конференция на СКС 
в Сурдулица.

Конференцията ще разгле
да изпълнението на заключе 
ннята от предишното засе
дание във връзка с провеж
дането на задачите произли
защи от Писмото и речта на 
другаря Тито. Покрай това 
ще се определят и нови за
дачи във връзка с провежда 
пето на партийната програ-

М. Величков

те от
Паланка и Димитровград. 
Освен представителите на 
тези общини в работата на 
заседанието взеха участие и 
секретарите на Републикан
ския съвет па синдикатите 
другарите Шефкет Яшари и 
Радисав Манчич-Циле.

Стр. 7

Да не забравим 

«Майските срещи» Бяха разгледани подготов
ките за предстоящите избо
ри в профсъюзните органи
зации. В тази насока бе при

Стр. 9 ма.
А* Д*



КИРИИ ВИЕТНАМ ШРШОТ
1ИЗШНПвъзлиза на 135През 1969 година броят на вори сумата . в#гв

американските сили в 'ЦОжен милиарда долара. ЦЦС*Р 
Виетнам е 540.000 войници. изпъква със своята импозан 
И така до сегашното спора- тност когато се сравни с дру

гн издатъци за такива цели. 
Например :в Първата светов 
на война Америка е похарчи 
ла 27 милиарда долара, през 

Разни статистики, които Втората — 330 милиарда, в 
се правят в Америка показ- Корейската война — 1о ми- 
ват, не само безсмнелепост- Лнарда. Нужно ли е било то
та на тази война, но и ужа- ва разхищаване на амери- 
сите, които е претърпяло не- канския обикновен човек, 
внниото виетнамско населе-

ОТ 1 СТР.

Оформя се и международ
на комисия за контрол и на
блюдение с представители от 
Индонезия, Полша, Канада 
и Унгария, която ще следи 
провеждането на Споразуме
нието и ще докладва на ст
раните участвували във вой 
пата за нуждите от провеж
дане на дадени действия по 
прекратяване на огъня, изте
гляне на американците, лик
видиране на базите им и пр.

ТРИДЕСЕТГОДИШНА ВОЙ-

зумеиие.

1И0ЦИФРИ НА УЖАСИТЕ

КАКВО С ПУСТОША? да изгражда в мир социали
зма и своето щастливо бъ
деще.

Народите и правителство
то на Югославия ще окажат 
всестранна подкрепа на виет 
намски народ според възмо
жностите си.

Другарю председател, 
разявам увереност, че прия
телството и сътрудничество
то между нашите две стра
ни ще продължи да укрепва 
и занапред".

Президентът Тито е изпра- 
тил телеграми по повод под- 

Миозина считат, че бомбар ш1Сваие на Споразумението 
дировкитс на ВиСчиам, из- ^ прекратяване на войната 
вършени от американците, В1уВ Виетяам до президента 
са били много по-настърве- на републиката на Северен 
ни и надъхани с мъст, откол- Виетнам Тонг Дък Тхбнг, до 
кого ония над заслужилата 
това Германия през Втората 
световна война. Масово уни- 

Ш щожаваие на селища и на 
№ невинно цивилно население.

ние.

вУШЙИШНА

Виетнам воюва много от
давна. Още през 1940 година 
японците нападат френските 
гарнизони в Индокитай. През 
март 1945 година Хо_ Ши 
Мин провъзгласява независи 
мостта на Виетнам в рамки
те на .френска, уния. В края 
на 1946 е въстанието в Ха
ной, водено от Хо Ши Мин. 
Французите след това вою
ват с Виетнам до 1954-годи
на, когато с падането на Ди- 
ен Биен Фу е сломена френ
ската армия в тази страна. 
Същата година в Женева се 
правят споразумения според 
конто Виетнам временно се 
дели на две части, с граница 
на 17 паралел — това е вече 
делението на Северен и Ю- 
жен Виетнам. После фран
цузите се изтеглят постепен
но, а след тях полека ид] 
американски „съветници" 
Южен Виетнам. През 1960 го 
дина е създаден Фронт за на 
ционално освобождение на 
Южен Виетнам и въстанието 
бързо пдамва в цялата стра-

председателя на Президиума 
на Централния комитет 
Фронта за национално осво
бождение на ЮЖен Виетнам 

' Нгуен Ху Тхоу и до амери- 
изгаряне на огромни прост- канския президент Никсдо. 
ранства гори и плодородна в хелеграмата до Тонг Дък 
почва, засипване с химикали Тхонг се казва* 
н други отрови — всичко то- По повод подписване на,
ва е правено от американ- Споразумението за прекратя 
оките сили да се сломи съпро *
тивата на виетнамския на
род. Сами американските 
учени говорят, че във Виет
нам има цели области, къде- 
то няма да има никакъв жи
вот за 20, 50 и даже 100 годи 
ни, защото са затровени с 
химически средства. Много 
не ще имат листа и след-

из-на

гл

*
В телеграмата до председа 

теля на Президиума на Цен
тралния комитет на ФНО на 
Южен Виетнам Нгуен Ху 
Тхоу между другото се каз
ва, че югославските народи 
ще продължат да оказват на 
южновиетнамския народ въ
зможно най-голяма подкрепа

ване на войната и възстано
вяване на мира във Виетнам 
от името на югославскитеРадост от победата

Вестник „Ню Йорк Таймс" 
предава следното: В бойни 
действия, са загинали 45.933 
американски младежи, по 
други причини са загинали 
10.298, ранени са били 303.316 
души, изчезнали безследно 
— 1.340 и пленени в бойни 
действия —• 589 американски 
войници.

Няма официална статисти
ка за жертвите от виетнам
ска страна, но много изво
ри смело сочат, че във война
та са загинали над един ми
лион души. А страхотиите на 
Ми лай и на безброй други 
селища, жертвите на варвар 
ските бомбардировки, на хи 
микалите, а концлагерите — 
колко човешки живота са от 
нели те, тепърва трябва да 
се изчислява.

Парите, който са хвърлени 
от Америка за империалис
тическата й авантюра също 
са огромни. Според нейни из

народи и от свое лично име 
ви изпращам на Вас лично 
и на народите от Демокра
тична република Виетнам 
сърдечни честитки с най-до
бри благопожелания. Много и помощ до окончателно осъ 
сме доволни, че най-сетне ществяване на неговите теж 
дойде този велик ден, който нения за самостоятелно ре- 
е от огромно значение не шаване за своята съдба, 
само за мира във Виетнам, 
но и в целия свят. С герои
чна борба, с огромни жер
тви и страдания виетнам
ският народ си извоюва сво
ите легитимни права за сво
бода, независимост и един
ство. ’ ''ч'

двадесет години, а много, из
вори и реки са изчезнали от 
разместването на земните 
пластове вследствие жесто
ките бомбардировки.

Виетнамският народ ведна 
га ще започне нова война — 
да обнови своята изстрадала 
страна. Но неговите сили и 
упоритост няма да стигнат. 
Изчислава се, че само за оп- 
равяване на разрушенията 
са необходими над 12 мили
арда долара.

Човечеството, което десе
тилетия е свидетел на жесто 
ката американска агресия не 
бива и не може да 
пострани и да не 
на народа-тгерой.

Впрочее първите пратки 
на помощ вече пристигат.

ват
в

*
В телеграмата до президен

та на САЩ, след като му че
стити за Споразумението и 
подчертава, че югославските 
народи поздравяват това ва
жно събитие с надежда спо- 

историческо разумението да доведе до 
събитие с въодушевление и справедлив и траен мир за 
споделят с виетнамския на- виетнамските и другите ин- 
род сегашната му радост, ка докитайски народи се казва: 
кто от началото още бяха ка „Вярвам, че подписването на 
тегорично на страната на Споразумението ще влияе за 
неговата неравна борба. създаване на благоприятен

Пожелавам на виетнам- климат за разрешаване и на 
ския народ час по-скоро да други наболели и открити 
изцели тежките рани, които проблеми и ще допринесе за 
му бяха нанесени в една от укрепване на международно 
най-трудните и най-суровите то сътрудничество и на све- 
воини, които знае светът и

на.

През 1961 година президеи- 
САЩ Кенеди заявява, 

че Америка е готова да помо 
ще на „легалното" южнови- 
етнамско правителство 
скоро праща 15.000 „съветни 
ни . Неговият приемник Джо 

през 1964 година 
заповед за бомбардиране на 
Северен Виетнам, а през 1965 
година вече се започва с ма
совото докарване на амери
кански воиски във Виетнам.

Югославските народи пос
рещнаха товатът на

и на

нсън дава остане
помогне

М. Н. Нейков
товния мир.

4%
Нашата страна и нашето 

държавно и партийно ръко
водство начело с президен
та Тито открая 
ясно и определено станови
ще по агресията на САЩ 
срещу. Южен Виетнам.

През изтеклите единадесет 
години на войната във Виет
нам много пъти е била 
дена агресията на САЩ и 
много пъти са били изказа
ни симпатии и подкрепа на 
борещия се Виетнам.

ема с голямо облекчение и 
надежди". Той също е зая
вил, че Югославия и занап
ред ще оказва 
подкрепа на Виетнам за пъ
лно осъществяване на 
те на борбата 
ския народ.НИЕ И ВИЕТНАМоще имат

решителна

цели
на виетнам-

осъ-
Подобни изявления и приветствия са дадени и от бор

ческата организация на Ю- 
гославия и от други форуми

телната борба на Виетнам. 
„Необвързаните 
дали огромна помощ на бо
рбата на виетнамския 
род, а югославският

на ССРН издаде съобщение 
задоволст- 

югославските 
и народности 

_ прекратяването 
на волната във Виетнам. Из 
тъквайки че за свободата и 
независимостта са загинали 
през три десетилетия стоти
ци хиляди виетнамски бор- 
2* и население Съюзната 
конференция изразява готов 
ност и занапред да 
подкрепа на героичния Ви
етнам в неговата борба 
осъществяване на целите и 
на идеалите, за които 
ложил толкова много 
тви. „Социалистически 
юз на Югославия

тически организации чрез 
Координационния комитет 
за помощ на народите от 
Виетнам и Индокитай ще 
продължи да оказва все
странна морална и полити-
пТ,я ^'ХУМа1?ИТарна и материална помощ, която е необ 
ходима за остраняване на
во'ш^“ °т Ужасната воина — се казва в Съобще

страни са в което изразява 
во в името на 
народи 
СФРЮ от

на-
Виетнамските вприносв това е огромен" — каза то гава тя.

ръководи
тели (на Временното рево
люционно

м. н. н.
правителство) в 

разни случаи са изказали ;а=:!Н|П1Ин!Щ=аН;-:;П:=Щ=;;;=;пнр;в Организацията на обеди 
нените нации и на 
ждународни заседания Юго
славия винаги е била

своето признание за тази 
подкрепа на нашата страна.

други ме

в за
щита на виетнамската бор
ба за независимост.

На конференцията на нео
бвързаните страни в Лусака 
през 1970 година Нгуен Тхи 
Бнн ръководител на делега
цията на Временното рево
люционно правителство 
Южен Виетнам бе изказала 
благодарност на Югославия 
за приноса й към освободи-

нието.
оказва

Председателят на Сът-пт,.„
изпълнителен съвет Дже™д 
Биедич също е заявилГ п’ *
Югосдавид°„оздравяват^ "а«ГГ

заИ сега, по повод Споразу- 
метюто за прекратяване на 
войната във Виетнам 
те народи приветствуват по
бедата на

е по- 
жер- 

ят съ- 
заедно с 

- Поли

на наши-

прекратяване 
войната във Виетнам, 
целият миролюбив

виетнамския на
род. Съюзната конференция

на
което 

свят при
другите обществено

2
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Производството и производителите
Следзаседанието на Изпълнителното бюро на Президиума на СЮК

Безотговорност
към трудовите 

злополуки
Към ощв по-офанзивна идейна борба

ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО на Президиума 
на Съюза на югославските комунисти на заседание 
от 23 януари, разглеждайки подготовките за Четвър 
чата 'конференция, на Съюза на югославските

идеология над ангисоциалис- 
тическите идеологически ори 
ентации. Нито едно схващане 
концепт или критика от по- 

противоположни на
кому-

писти реши да предложи на Президиума на СЮК 
четвъртата конференция да се проведе през втора
та половина на април в Белград.

зиции.
социализма и самоуправле- 

бива да останат безтел станаБобДт‘С:НеП0^редствения производи- 
тел стана ооект на особен интерес на нашето
оощество, като цяло. И не без основание 
ботникът е създателят на всички . 
олага и ценности, а същевременно е 
на човешкия

нието не 
добре аргументиран отговор.

На Конференцията, 
вен отчета за 
на СЮК

жена с Писмото на другаря 
Тито и на Изпълнителното 
бюро, актуализирали в още 
по-остра форма изтъква те
зи задачи. Подчертана бе не 
обходимостта от организира 
ни усилия към насърчаване 
И развитие на марксическо 
идейно и теоретично твор
чество чрез борба па мнения, 
идейно разчистваме и теоре
тично разсветляваие. Съюзът 
на комунистите трябва още 
по-упорито да работи за ор
ганизирането на марксистки 
те сили и подготвянето на 
своите активисти за още по- 
офанзивна идейна борба, в 
която непрекъснато ще се 
потвърждават истински науч 
пият и идеен превес ха мар- 
тическата самоуправителна 
тическата самоуправителна

ос-: ра- 
материални Изпълнителното бюро ще 

предложи на Президиума на 
СЮК мерки за преустройва
не на списание „Социализъм' 
в ново списание, което ще 
бъде орган на Президиума. 
То ще бъде важен фактор в 
развитието и разработката 
на идейните концепции и по 
литическия курс на СЮК.

дейността 
между Втората 

и Четвъртата конференция 
ще се изнесе доклад за 
туалните обществено-иконо
мически и политически въ
проси за насоките на рабо
та на Съюза

и носител
дмани шменно1 дой^^ха^да <5Цфешт°многостран"- 
ните самоуправителни права «а работниците

ак-

иа комунис- 
до Десетия конгрес. На 

разисква и
Самоуправлението подраз

бира не само разполагане 
със средствата, но и по-гол- 
яма физическа сигурност на 
производителя. С други ду
ми: когато произвежда пред 
метите работникът трябва 
да се чувствува сигурен п 
да не тегне над него постоян

тите
ПРИМЕРИТЕ

Най-показателен
заседанието сс
за начина на 
на подготвкмте за Четвърта- - 
та конференция на Съюза на 
комунистите и Десетия кон
грес на СЮК.

пример
колко не се спазва охраната 
по труда е „Цпле”. В тази 
фабрика именно 
са на охрана на труда е за
бранена работата 
мата й част. За това реше
ние е осведомена общинска
та скупщина. Въпреки това 
и въпреки неизмененото по-

органмзмраие

Изпълнителното бкфо съ
що е разгледало и настъпи
лото положение следствие из

зарад лип-

в по-голя-
На заседанието бяха обсъ

дени актуални задачи и на
соки
Битието на идеологическата 
дейност на СЮК. Бе конста
тирано, че политическата и 
обществена дейност, раздви-

плащането на лични доходи 
над редовните месечни аван
си в органи и организации, 
които падат под удара на за
кона за временно огранича
ване на личните доходи. Из
пълнителното бюро напълно 
подкрепя становището на Съ 

изпълнителен съвет

на заплаха за живота му. 
Именно това — ма действуваме в раз-колко ди

митровградският работник в 
промишлеността се чувству
ва сигурен за своя живот, 
когато стои край машината, е 
въпросът, на конто искаме 
тук да дадем отговор.

Според данни, които е. дал 
общинският инспектор по 
труда, броят на трудовите 
злополуки, казано най-меко, 
трябва да тревожи. Броят на 
телесните повреди расте, а 
отношението на отговорните 
не се мОни. Твърде бавно 
сред работници и компентен 
тни прониква съзнанието, че 
съвременно производство оз
начава възможно най-малко 
повреди. Засега утешава фа
ктът, че злополуките са пре-

ложенпс производството 
продължава, а при това се 
употребяват и машините, ко
ито могат да нанесат повре
ди.

Освен това, в кръга 
предприятието се намира ск
ладът с лекозапалими течно
сти. Тук не се спазват осно
вните изисквания, па може 
само да се предположи как
во нещастие може да се слу-

на
ЮЗНИя
взетите пари да бъдат върна 
ти, а на нарушителите да бъ
дат наложени съответни на
казания.Доверие, което 

трябва да се 

оправдае

чн.
Във фабрика „Тигър” в 

цеха за галванизация се упо 
требяват отровни вещества. 
Тъй като липсва вентилация, 
а отпадъчните води направо 
се изливат в градската кана
лизация, и тук е забранена 
работата. В предприятието 
са предприети известни мер
ки за адаптиране, но реше
нието на инспектора по ох
рана на труда все още е в 
сила. А то не се спазва.

Миналата година във фа
бриката е приета нова рабо
тна ръка. Без предварителни 
подготовки — именно тези 
работници най-много се по
вреждат. Новите процеси 
също изискват допълнително 
обучение. А то не се про
вежда.

Явленията на употреба на 
отровни вещества, без под
готовка, липсата на здравей 
контрол ,дори липсата на са 
ндъчета за първа помощ, ка- 
кто и служба по първа по
мощ, показателно говори за 
безотговорно отношение към 
проблемите по охрана на тру

Изпълнителното бюро пред 
лага на 5 февруари да се съ
стои съвместно заседание на 
Президиума на СЮК и Пред 
седателството СФРЮ. На то
ва заседание ще се обсъдят 
актуални въпроси из живо
та и работата на наши работ 
ници в чужбина. Предмет на 
разисквания ще бъдат и 
кущи въпроси от редовната 
дейност на Изпълнителното 
бюро на Президиума на Съ
юза на югославските комуни 
сти.

дизвиквали само леки теле
сни повреди, /о, кой гаран
тира, че още днес или утре 
няма да се слу 

•ми нещастия?
Цифрите сочат, че през 

миналата голина най-вече 
са станали във

чат и по-голе- ОТ 1 СТР. вернето, което имат особено 
сега след Писмото на дру
гаря Тито. Затова е нужно 
навреме и енергично да се 
реагира на всяко възраже
ние, за да' не остава мя
сто за съмнения.

те-тета, щом такава „нямало” , 
от Общинската младежка 
организация”.

Захари Раигелов от Горна 
Ръжана, в твърде обстойно 
писмо обвинява сегашния ди 
ректор на лисинската коопе 
рация за редица спекули и 
унищожаване па обществе
ното имущество, което е 
доверено на коперацията.

Да добавим, че срещу* от
говорните в тази кооперации 
има още четири писмени въз 
ражемия, изпратени до ко
митета.

Има и други писма с по
добно съдържание.

Трябва да се каже, че вся
ко писмо, изпратено до Ко
митета е отделна тема, коя
то заслужава внимание. Вси 
чко това Комитетът не мо
же сам да реши, пито за 
всичко компетентен. Защото 
някои въпроси трябва пряко 
да бъдаг разглеждани и взи
мани па решаване от други 
органи.

Обаче нужно е да се изтък 
не, че намесата на Комите
та трябва да бъде първа и 
основна. Ме само за това, че 
тези писма са доставени до 
него, по много повече пора
ди факта, че в тях се изна
сят грешки на комунисти. 
Разбира се, всички обвине
ния, може бн, ле са верни. 
Но щом като никой е подпи
сал едно такова писмо и за 
верността па съдържанието 
гарантира, това е достатъч
но то да се вземе за разглеж 
да не.

Защото най-важното е ко
митетът, а е това и останали 
те партийни организации в 
общината дв

злополуки 
фабрика „Тигър” — Димит
ровград. Са 
нуари — ноември са отчете
ни 51 повреди, и то главно 
в металообработващата фаб
рика. След „Тигър” се нами
ра мебелното предприятие 
„Циле”, където през година
та е имало 32 трудови злопо 
луки.
предприятие 
ст роителното 
„Градия” с осемнадесет и 
накрая конфекция „Свобода 
само с пет трудови злопо
луки.

мо за периода я-

В. В.

Следват кожарското 
„Братство” и 

предприятие 5 милиона нужди туристи
бия е имало 8 милиона но
щувалия, в Словения и Чер
на гора по 5,4 милиона, 

Херцеговина 1,7

До края на ноември мина
лата година Югославия са 
посетили над 5 милиона чу
ждестранни туристи, конто 
са направили 25,5 милиона 
нощувалия в туристическите 
обекти навред иг страната. 
Броят на нащуваннята на 
на чуждестранните гости с 
останал на равнището от 
1971 година.

да.ПРИЧИНИТЕ
че не се прила- ИЗВОДИТЕ

Очевидно с, че въпросът 
няма да се реши с наказа
ния от страна па съдията за 
нарушения — без оглед дали 
се наказват длъжностни ли
ца или предприятието. Въп
росът няма да се реши и с 
постоянни забрани за уиотре 
ба на една или друга маши-

вОсновно е, 
гат мерките по охраната на 

Отделни машини и 
не са осигурени, така 

постоянна опасност 
се повреди.

отбе-

Босна н 
лнонД и в Македония

ми- 
ми-

лнон и петстотин хиляди но-труда. 
уреди 
че ирети 
работникът да 
При това трябва да се 
лежи, че или машините са 
застарели и нямат необходи
мите предпазители, или пък
за да преизпълнят 'Р^ова 
та си норма самите раоо! 
ници свалят предпазителите.

Известно е, че болшинег 
работна рька предешв-

неквалифицирани ра- 
идваието 

обикнове-

щувания.

Общият проток на туристи 
(домашни и чуждестранни) е 
увеличен с 2 на сто, но това 
увеличение сс пада предим
но па домашните гости, кое
то е с 5 на сто 
Общо е имало 29,4 милиона 
пощуванпя па домашни ту
ристи.

ма.
Необходимо е — всеобщо 

запознаване с делите на ох- 
и на ком-рамата по труда — 

потентните, и на работници
те. Защотб опасно късоглед
ство е ако се стремим възмо 
жио

вото
по-голямо.ля ват

ботници, които до 
им във фабриката

били земеделски про 
на ква-

повече да произвежда- 
без да запазим хората.

се „пести”ме
Въпрос с, колко 
ако предприятието смята, че 
без охрана по /руда се може 

парите за обучение и

по са
изводители. Липсата 
лификация също преди, 
вь масови повреди. О' ДРУ 
та страна, внедряването 
нови технологии също е Р 
чина за голям брои поврели- 
Купуват сс нови машини, 
не се отделя необходимата 

работникът Да сс ос- 
нея да Р7'-

Иад 60 на сто от общия 
брой нощувалия на туристи 
е осъществен в Хърватско. 
От общо 55 милиона нощу-

н че
доквалифициранс са напраз
но хвърлени нари.

Безспорно, сто още 
възможност за практическо 
то приложение ма коиститу 
пиошште амаидмани.

Ст. п.

една
напия — па Хърватско се па 

към 33 милиона. И Сърне загубят А°- датгрижа 
нособи успешно е
кува.
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Из нашите общини

на погановчаниПо повод инициативатаВ малко 

и селяни ПРОВЕРКА НА ВЕРНОСТТАработници
мост, и второ — трасето с по-дълго, 
минава през мрътвина и лош терен 
— и няма начин да се прокара ху
баво шосе/ по което да се движат

„Щом като са решили нещо 
погановчани ще го направят. Такива 
са погановчаии“.

Горе-долу така се говори за ре
шението иа погановчани да построят 
нов път от Поганово до манастира. 
Може би това и не е комплимент, 
но е истина.

Така беше и с електрификация
та. Десетина години към този въп
рос се присгьпваше недостатъчно 
оргагазирано, неподготвено, дори и 
несериозно — и той си стоеше на 
мрътва точка. Но когато погаиовча- 
ни сериозно решиха да доведат ток 
— доведоха го! Напънаха сили и за 
две години — електрически крушки 
светнаха по домовете им.

Само една година след тока — 
в ,,Дунгеровци“, „Петковци“ и в дру 
ги хмахали, които нямаха добра вода 
за пиене — хората си доведоха и 
вода.

отлъчените иай-.ммого са 
работници — 17.

От посочените данни се ви 
жда, че броя на приетите в 
СЮК през 1972 година е с 
22 по-гол ям от броя на из
ключените, снетите от еви- 
деицня и своеволно напусна 
литс СЮК членове. Имайки 
на предвид динамиката иа 
живота в СЮК през минала
та година можем да конста
тираме, че е малък броя на 
новоприетите в СЮК члено
ве п много първични оргаии- 
зацип н клонове на СК изоб 
що не са се занимавали с 
приемане на нови членове. 
Също така в СЮК в Сурду- 
лишка община има най-мно
го служещи, докато броят на 
работниците от непосредст
веното производство, имайки 
на предвид броя на работни 
цитс в комуната, е недоста
тъчен — 293. Още по-загриж 
ващо е положението със се
ляните, изхождайки от сто
панския характер иа общи
ната. Броят на селяните чле 
нове на СЮК е само 40. Има 
нужда и от подмладяване 
редовете на СЮК в Сурду- 
лищка община, като се има 
предвид, че само 1/5 от тях 
са до 27-годишна възраст.

Общинският комитет на 
СКС в Сурдулица постоянно 
е инсистирал за системно 
приемане на нови членове в 
СЮК и предприемане възпи
тателно - наказателни мерки 
срещу ония, крито това за
служават, обаче първичните 
организации и клоновете на 
СК не са се придържали към 
това.

В Сурдулишка община и- 
ма 930 членове на СЮ.К, от 

най-голям брой екоито
техническа и друга ннтелн- 

— 427, а най-малко рейсове и кола.
Затова погановчани тоя път на

блягаха да се слуша тяхното мнение: 
ще строим пътя, обаче ние където 
кажем — все от сухо, от дясната 
страна «а Погановска река все до 
шосето Суков-р — Звонци.

И сега работите вървят.
Погановчани, без оглед дали е 

'самооблагане, иЛи добровол-

генцня
ученици в стопанството —1, 
(въпреки че съществува сто
панско училище), студенти 
— 9 и домакини — 16. Ма
лък е и броя па членовете до 
27-годишна възраст, само 
193. Националният състав е 
следния: 2 черногорци, 
хърватин, 1 македонец, 754 
сърби, 1 албанец, 148 бълга
ри и 23 роми. Броя на же
ните в СЮК е 94.

През 1972 година в три 
първични организации на 
СК в стопанството, 4 в извън 
стопанските дейности, в 9 се 
леки н в 4 градски клона, 
от 46 колкото ги има в об
щината, са приети 94 нови 
членове. В останалите пър
вични организации и клоно
ве не са влезли нови хора. 
Най-голям брой от новопри
етите членове през 1972 годи 
иа са до 27-годишиа възраст 
— 84, от конто 54 ученици в 
средните училища.

През 1972 година от СЮК 
са изключени 27 души, от 
които най-голям брой с 
партиен стаж от над 11 го
дини. Между тях има 12 слу 
жещи, 11 работници и др. 
Главните причини за изклю
чването от СЮК са били не-

1

местно
работа, излизат на трудова акция 

и работят. Борбата е да се схиме 
до клисурата. А за там, надяват се, 
ще помогне и Общинската скупщи
на и коперация „Сточар . Пък и по
гановчани, които са напукали род
ното си огнище и работят навред из 
страната или в чужбина. Неотдавна
шният апел на местната организа-

на

ция на Социалистическия съюз няма 
да остане без отклик. Вече има от
зиви. Първи внесоха пари Хранислав 
Тошич, който и не е от Поганово, 
Петър Станчев и др.

— 'Ще даваме и ще наддаваме, 
казал тези дни един наш погановча-

Сега е ред на пътя.
Истина, лоша е историята на 

този път, обаче -погановчани я знаят 
наизуст. И не искат вече да я чуят.

— Преорахме бърдото — каз
ват погановчани — :н-о път до мана
стира пак нямаме. А защо? Защото 
разни инженери и „инженерчета“ го 
прокарваха досега. И разбира се — 
не ,на правото място. През „Колник“ 
път до манастира не може да се по
строи, защото първо трябва да се 
минава речището на Погановска ре
ка и трябва да се построи голям

нин, само пътя да се направи и да 
не оставяме колата си край манасти
ра, .да ги крадат разни хулигани ... 

А такива случаи е имало досе-зачптане програмата на 
СЮК, отсъствие от партийни 
заседания и неплащане на 
членски внос.

По своя воля редовете на 
СЮК са напуснали 3, а са 
махнати от евиденцня 42 ду
ши, от които 6 жени. От

га.

Матея Андонов

Разговор с Чедомир Васов, директор 
на кожара »Братство«М. Величков

„БРАТСТВО“
ДЕБЛОКИРАНО

Телевизор, купен 

с цигари
\

СТЕФАН КОСТОВ, шивач от 
Босилеград е станал собстве
ник на телевизор. Преди ня
колко

възлезе на 16.000.000 динара
както и увеличаване на лич
ните доходи за 25% в момей 
та личните доходи възлизат 
средно на 1.000 динара).

Едно от предприятията в Димитровград, 
което преди н-ова година се намираше в тру
дно положение беше кожара „Братство''. През 
този месец текущата сметка на предприятието 
е деблокирана. Това беше пов-од да побеседва- 
- с директора на предприятието, Чедомир Ва

дим той бил приятно 
изненадам, когато в кутия 
дигари „Югославия”, 
произвежда тютюневия ком
бинат от Прилеп, намерил 
билетче, с което става соб
ственик на телевизор.

Филтер „Югославия” пу 
ша от преди шест

която
— Какво и за кого 

веждате?
произ-

— Основно производство 
ни са велура и кожени калъ 
фки за лека кола. Деветдесет 
на сто от продукцията оти
ва на чуждестранния позар, 
предимно за Германската фе 
дерална република.

Планираме тази година да 
произведем 60.000 квадратни 
метра велур и 20.000 броя 
калъфки на стойност 
15.000.000 динара.

Първият въпрос, който отпра 
вихме беше:

— Какво е в момента фи
нансовото положение напре 
дприятието?

— Изтъкнал бих, че за пръв 
път през последните пет го
дини, текущата ни сметка е 
деблокирана. Освен това, пре 
дприятието няма никакви 
дългове.

— Коя година беше най-тру 
дно?

раие на загубите в предпри
ятието участвува 
,лектив със сума от 170.000 
динара, за сметка на лични
те доходи. По този начин ус 
пяхме частично да подобрим 
състоянието.

години, 
по-точно от момента, когато 
започна да се произвежда 
тази цигара. Обаче до 
не ми е било известно, че 
тютюневия комбинат от 
Прилеп възнаграждава пу
шачите на тази цигара. На- 
просто пушех

целия ко-

сега

— Какви са резултатите, 
които е осъществилотази цигара,

защото съм доволен пред
приятието през миналата и 
какъв е плана за тази 
на?

отот каче
ството й. Обаче често я ня
ма в магазините в Босилег
рад и не рядко от Скопие
купя н по цял килограм _
казва Костов.

годи-С. Костов
— С какви трудности 

срещате в момента?

— Проблемите, които 
намират пред нас са, преди 
всичко, във връзка с обез
печаване на суровини, които, 
трудно се намират на дома
шния пазар.

се
редовен пушач на филтер 
„Югославия”. И ще се надя
вам на по-голяма награда, 
оащото сега разбрах, че пу- През 1970 година текущата 
шачи на тази цигара имат сметка на предприятието бе- 
шанс да получат и леки ко- ше блокирана за 6.000.000 ди 
* и каза накрая Костов. нара и годината завършихме

със загуба от 370.000 
За отбелязване

• Съвкупният оборот 
лиза на 12.000.000

въз- 
динара и 

в сравнение с 1971 година е 
увеличен за 25%. Нямаме 
дългове и имаме договор за 
пласмент на съвкупната таз
годишна продукция.

^Запланувано е съвкупният 
ооорот през тази година да .

се
— Чувствувам се щастлив, 

пушачи 
съм получил на1рада. Разби
ра се, и занапред ще бъда

че между толкова

динара, 
е, че за саниВ. В.
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Из нашите общини
СУРДУЛИЦА

Грижи за стабилизиране 

на стопанството
Бележка

ДА СЕ ЗАЧИТАТ 

ПЪТНИЦИТЕ
Тези дни се проведе засе

дание на представители от 
стопанската камара в Леско- 
вац и на трудовите органи
зации и Общинската скупщи 

Сурдулица. Предмет 
разискване бе стабилизира
не на стопанските организа
ции в Сурдулишка община.

От всички стопански тру
дови организации в Сурду
лишка община, са неликвид- 
ни само фабрика „Мачкати- 
ца” и

»Тигър« ще 

приеме на 

работа още 

700 души

зация да се оправи до 8 фев 
руари 1973 година.

Строителното 
„Зидар", което 
ра под принудително управ
ление, е блокирано за 15 
лиона динара, от които 5 
лнона са сигурни за плаща
не. Останалата сума за 12,7% 
ще отпишат доверителите 
предприятието, а останалата 
дължима сума въз основа на 
съгласието на повечето пове- 
рители ще им 
50% за една, а 50% за 
години.

По такъв

предприятие 
още се нами

на в на
МИ

МИ

Автобусът на босилеградското транспортно пре
дприятие № 15—32, с рейс Босилеград — Белград, 
на връщане спря в Сурдулица. Кондукторът заяви, 
че след пауза от 20 минути ще се тръгне. И преду
преди пътниците да не се бавят...

Тези двадесет минути изминаха. Изминаха и 
още двадесет и тъкмо тогава пристигнаха шофьорът 
и кондукторът. За това време петдесет пътници с 
нетърпение чакаха в оскъдния простор на автобуса.

Посоченият случай не е единственият, но най-оче- 
биещ е и затова го изтъкваме. И още нещо: не 
всички кондуктори и шофьори от това предприя
тие са недисциплинирани. Но неколцина не се ли
шават от това удоволствие сами да определят „па
узите" на автобусните спирки.

Никой не е против това, че шофьорът е излез- 
нал да си отпочине и да обядва. Напротив на една 
такава дълга релация, каквато е Босилеград — Бел
град, са нужни дори и по-чести почивки.

Но когато е казано, че автобусът тръгва след 
двадесет минути, това трябва да се спазва. Защото 
ако пътникът е дължен да зачита расписанието за 
тръгване и спиране, по кои привилегии на това не
що не е дължен и шофьора, който, между другото 
казано, живее от динара на пътника.

Има още нещо: при пътниците с такив^ заче
стили постъпки се създава убеждение, че в това

на

строителното предпри- 
я™е ”^Аар в Сурдулица.

На „Мачкатица” миналата 
година текущата сметка бе 
блокирана за 18

се изплати 
две

начин когато се 
стабилизират и тези трудови 
организации, стопанството в 
Сурдулишка община.ще нор 
мализира работата си.

милиона ди
нара, а сега тази сума е на
малена на 5 милиона дина
ра. Благодарение на разбира От 1.500 работници, колко- 

то от Пиротска община ра
ботят в чужбина, фабриката 
за гумени изделия „Тигър” в 
предстоящия период може да 
приеме в своя колектив 600 
до 700 души. Подобно е по
ложението и в „Прогрес", къ 
дето има голяма нужда от 
квалифицирани работници- 
строители. Такова мнение е 
изказано на събранията на 
обществено - политическите 
организации в Пирот, на ко
ито са присъствували и вре
менно работещите в чужби
на работници от тоя край.

През изтеклата година от 
чужбина са се върнали в пи- 
ротските предприятия 322 ра 
ботника.

телството на деловите й при
ятели се очаква тази органи- М. В.

Избори в обществено-поли
тическите организации

Обществено-политическите 
организации в Сурдулишка 
община са в пълен разгар 
на изборната кампания- Са
мо СК не провежда избори, 
тъй като мандатът на избра
ните ръководства още трае. 
Всички останали обществено

ствено-политпческите органи 
зации, конто биха били га
ранция за провеждане в де
ло на генералната политика 
на СКЖ.

Изборите ще помогнат за 
правилното функциониране 
на самоуправлението и про
веждането в дело на консти

транспортното предприятие владее недисциплина и 
че шофьорите имат главна дума. А това е вече ло
ша реклама за предприятието, което при сегашни
те условия на стопанисване, трябва да се бори за 
всеки пътник.

организации-политически 
провеждат избори в основни 
те си организации. Когато 
същите бъдат завършени ще

туционните амандмани и ще 
бъдат солидна основа за из
борите за представителни ор 
гани, които ще се проведат 
през тази година.

В. В.се пристъпи към провеждане 
на общинските изборни кон 
ференции на споменатите ор 
ганизации.

Тези избори са добре дош
ли да се развие работа след 
Писмото на другаря Тито и 
Изпълнителното бюро на 

СЮК. Също така ще се из
берат ръководства на обще-

М. Величков

СРЕЩИ ПРИЗНАНИЯ ЗА ДОСТОЙНО 

ИЗПЪЛНЕН ДЪЛГ сще едно високо признание: 
Орден заслуги за народа със 
сребърна звезда.

— Това са най-радостннте 
моменти в живота ми. Полу
чих признания от другаря 
Тито, който вдъхновява чо
вечеството с делата си. А 
още повече съм щастлив, че 
ми се удаде възможност ня
колко пъти и \>чно . да го 
видя. Веднаж това бе, кога
то на тържествен начин пу
сна изграждането на водоцен 
тралата „Гердап”.

Скромен, и преди всичко 
добър човек е Борис. Във 
всяка среда е бил уважаван 
зарад своя упорит труд. И 
по дейното му участие в об
ществено-политическия жи
вот. Носи той със себе си и 
сега над десетина билета, на 
организации, в конто члену
ва. Много пъти е ръководил 
борчески организации, бил 
деен запасен офицер, член 
на ССРН, на стрелческо дру 
жество...

— Все пак партнГпшят би
лет ми е най-скъп — казва 
той. И оплаква се, когато 
узнае, че някоя от организа
циите, в конто членува без- 
действува.

Решително срещу 
уклоните и 

деформациите не сс разкайвам. Напротив и 
сега пак бих се определил 
за милиционер, ако ме пита-

— Една лятна нощ през 
944 година с помощта на Ми 
лачко Константинов, заедно 
с още тринадесет младежи 
избяга при партизаните на 
Васко Дукатски. Сетне учас
твувах в сраженията на Пчи- 
ня, Страцин и други 
казва гой.

След освобождението Бо
рис станал младежки ръко
водител и организирал мла
дежите от Босилеградско за 
трудови акции но изгражда
не на пътища, железопътни 

водоцентралн... И

НА 27 ЯНУАРИ т.г. се про
веде заседание на комисията 
по обществен контрол 
Общинската скупщина в Су- 
одулица под ръководството 
на МИЛОРАД АНДЖЕЛКО- 
ВИЧ, председател на съща-

тс.
Много приключения има 

Борис в тази служба. Зиме 
и лето той другарувал с вла
шките планини и баири. Пре 
следвал агенти, кримнналци, 
бегълци. Спал в плевници и 
и на открито. Чакал в заса
ди. И не веднаж живота му 
бил в опасност.

— Много пъти видях смър
тта пред очите си. Но изгле- 

нмал щастие. Осо-

при

дюс га

та.
На заседанието се разиск

ва за борбата срещу укло
ни и деформации на терито- 

Сурлулишка общи-
т преди две години Бо
рис Стоичков, от село 

Босилеград-ория та на жда съм 
бено опасно бе, когато пре
следвахме и унищожавахме 
четнически бандити — казва 
Борис.

Всичко това той разказва 
съвсем спокойно като, че не 
той лично, а някой друг го 
е преживял. За него и за слу 
жбата, на която е дал своя 
трудов век — 
нормално.

линии,
той на свой начин станал ре 
кордьор: дванадесет пъти уча 
ствувал на трудови акции и 
получил редица признания. 
Все така до 1951 година.

От тогава до ненсионнра- 
непрекъснато и с

на. Буцалево, 
пенсионер. Сега е

и петгодишна
Както е известно в Сурду- 

открито
наско елишка община е 

следствие срещу 42 лица за 
потеклото 
им. Комисията 

за 10 лица

четиридесет 
възраст. Наистина млад пен
сионер. Защото, обикновено 

отиват в пенсия след
паустановяваме 

имуществото 
констатира, че 
следствието вече приключва 

очаква, повечето от тях 
докажат потеклото на 

имуществото си, въз основа 
на което ще паднат мол у- 
дара на закона. За останали 
те 32 също така ще се про
дължи следствието.

Комисията отправи
инспекционните служби 

да бъдат колкото се може 
по-булии и да допринесат в 
общата борба срещу различ- 

уклони и деформации.м. в.

хората 
шестдесетата.

— Това нещо не трябвала 
ви учудва. Аз започнах да 

* ? . казва

нето му 
успех работил в народната 
милиция. Най-напред в село 
Салаш, Неготииско. След то- 

школата на народната

и се 
да нс това е съвсемработя твърде млад 

Борис.
Биографията 

тосърдечен, тих и добър ю- 
бурна. Но тя като, че 

успяла да остави слс 
на тоя все

тоя прос ва в
милиция в Земун. Цели три
надесет години прекарал в 
Кална, край Княжевац. От
там дошел в Сурдулица, а 
■го командир на милицията в 
с. Божица е пенсиониран.

— В милицията прекарах 
най-хубавите си години. И

— Готов съм и сега ако тря 
бва да помогна — казва той.

За саможертвеност и ре
шителност при изпълняване 
на задачите си преди десет 
години от президента 
пуликата той е получил ме
дал за храброст. А сега пре- 

мссеца бе получил

па

век е
ли не е
ди върху лицето

мъжествен човек.
седемнадесетго-

Такъв е младият пенсионер 
Борис, дал много от себе си 
и все още готов да помага и 
да се жертвува.

каапел
на Ре-към още

Още като 
дишен младеж, в бурните во 
сини години проявил смелост 
и решителност.

В. Велиновди два
пито Страница 5

2 ФЕВРУАРИ 1973БРАТСТВО ■



Г .ллгт* сирй пътя съгласно всички 
МеСТНИТС ООЩНОСТИ технически норми, а след то

закупи общинският 
е компресора, за

Из дейността на ва ще се
да^почпс е прокарването 
иовотс* шосе.

— Хората ме искат два и 
пъти да правят един то

на село
ПЛОЧАНИ ЩЕ 

СТРОЯТ ПЪТ
на

*от соло за село три
— казва отборникът 
Плоча и Барйе, :
Захари Сотиров. С 
нсто на пътя от 
до селото, никой не е осиро- 

ло Тогава, пробивайки пътя машел. Дори някои съжаля- 
пп*ст скали и пущинаци, те ват защо Не е минал покрай 
мечтаеха за шосета, по кои- къщите им. Това го изтъкна
то един ден ще бръмчат ка- ха мнозина и тоя факт дава 
миони и автобуси. надежда, че ще се успее да

И ако бяха продължили ак се направи нов път през се
пиите още някоя година, меч лотс. И електрификацията, 

щеше да стане деи- за която плочани
Защо работата много говорят, ще върви тру 

дно без хубав път, по 
трябва да се докарват теж- 

бетонни стълбове и пр.

т магистър 
пробива- 

„Споменик"
У///////////////////////////////Л///////Л//////////////////,

ПЛОЧА е малко 
ско село в Босилбградска об 

ч а;и ма. Плочани казват, че са 
„зад гърба на бога" или „на 
края на света“. И прави са, 
защото нямат добри пътища.

планин-

За по-спешно решавана 

на социалните проблеми толковатата им 
ствителност. 
спря? Това е ясно на всич
ки. Спря прокарването на 
пътищата, когато се стигна 
до нивите и ливадите на ча- 

стопани. Никому не се

НА ПАЗАР — В БОСИЛЕ
ГРАД ИЛИ СУРДУЛИЦЛ които

От селото до Босилеград 
стигне пеша за 

Лисинска ре- 
низ.

НА 26 ЯНУАРИ в Сурду- 
лица секретариатът на Меж- 
дуобщинската конференция 
на СКС от Враня проведе 
съвещание със секретарите 
на общинските комитети и 
всички съюзни и републикан 
ски представители от 7-те об 
щипи на региона във връз
ка с провеждането на ста
новищата на ЦК на СКС по 
социална политика. В рабо
тата на съвещанието взеха 
участие и членовете на ко
мисията за социални въпро
си при ЦК на СКС Жика 
Петрович и Влайко Стояно- 
внч.

нм е довеждало до натруп
ваме на различни социални 
проблеми, които сега тряб
ва да се разрешават спешно 
и енергично, без оглед на 
това, че срещат съпротива
та на различни либерални, 
бюрократични, еснафски и 
други подобни схващания и 
прояви.

Каза се п това, че данъч
ната политика много пъти е 
била либерална и с неусъвър 
шенствувани критерии, кое
то е водело до леко и бър
зо забогатяване на отделни 
професии и категории работ 
ници в някои стопански и 
нестопански трудови органи 
зации. Честите сделки меж
ду обществения и частния 
сектор са довеждали до раз 
лични злоупотреби, мито и 
спекули, при което парите 
винаги са отивали в джоба 
на частни лица. Установени

киможе да 
пет часа низ 
ка, или за шест часа 
Любатиге, а до Сурдулица 
през Гориоръжаиска плани
на и Ново Село — за седем 
часа. И жителите постоянно

ДОСЕГАШНИТЕ РЕЗУЛТА-стни
даваше да му пресекат имо
та, защото още владееше убе 
ждението, че богатството е в 
житото и сеното.

ТИ
В повоеиния период село- . 

то се захвана с четири основ 
благоустройствени проб

лема: пътища, училище, во- 
и електрифика-

ни
кръстосват тези разстояния, 
когато трябва да се иде на 
пазар, при лекар или тю дру 
ги работи. Но хората са св| 
кнали с далечините и се „сме 
сват" с останалия свят.

БЕЗ ПЪТ НЯМА ПРОГРЕС допровод 
ция. Днес селото се гордее 
с хубавото ново училище, за 
вършено през 1965 година. 
Направено от твърд мате
риал, освен необходимите у- 
чебни помещения, то има и 
квартира за учител, простра 
нно дворище, част от което 
е залесено със смръч — съ
щинско украшение за село-

Сега мнозина плочани 
жаля ват дето „им е дошъл 

когато си е отишъл ку 
. Ясно им е, че без пътя

съ-

умът, 
мът"
няма напредък и че ударниш 
ките трудови акции е тряб
вало да продължат, както са 
били започнали и днес 
биха се връщали там, къде- 
тс* са спрели.

На много заседания в се
лото се повдига въпроса за 
свързването на Плоча с Гор
на Любата и Горна Лисина 
с широк и равен път. 
пак възниква проблемът с 
частните имоти. Ето защо на 
едно събрание на избирате
лите, проведено през среда
та на януари, беше образува 
на комисия, на която е въз
ложено да разговаря е всич
ки стопани, през чиито имо
ти ще мине пътя и да се по
иска писменото им съгласие, 
да не
Ако тази работа тръгне до
бре, т.е. ако всички бъдат съ 
гласни да се прави път през . помощ от Общинската скуп- 
имотите им и да не търсят 
обезщетение, тогава ще 
продължи с акцията.

От Общинската скупщина това. 
в Босилеград ще се потърси 
да изпрати инженер да тра-

:: Ш
неСлед уводната реч на сек

ретаря на Междуобщинска- • 
та конференция Бора Цвет- 
кович в разискванията бе 
изтъкнато, че след Писмото 
на другаря Тито и на Изпъл
нителното бюро на СЮК и в 
тази област се води интен
зивна борба срещу всички 
уклони и деформации, за пъ
лно провеждане на партий
ната политика. Неразреше
ните социални проблеми в 
различните области ма жи
вота повелително налагат 
конкретни, дългосрочни и 
съгласувани акции, както в 
партийните организации та
ка и от органите на власт
та.

Във всички общини в ре
гиона тоя проблем е залег
нал в основите на програми 
те на общинските конферен 
ции на СКС, а също така и 
държавните органи все по
вече се ангажират за пълно 
прилагане на законопредпи- 
санията, регулиращи отно
шенията в тази област. Бе
ше подчертано, че когато са 
зачитани законите и напъл
но провеждана политиката 
на партията в тази област е 
имало по-малко проблеми. 
От друга страна, опортюни- 
стическото държание на ком 
петентните и бездействието

то.
Успешно е разрешен и про 

блемът с водата за пж)зе. 
Най-голямата махала „Пре- 
слоп" доведе водопровод на 
дължина от над два киломе
тра. Днес почти всички до
макинства имат частни или 
общи водопроводи. Благода- 
та на съвместните усилия 
почувствуваха всички.

Отборникът Сотиров и не
говите съселяни и избирате-

Но
са много видове на незако
нно забогатяване, което е 
увеличавало социалните ра
зличия, които се нищо не мо 
гат да се оправдаят, като: 
издаване под закуп на ча
стни помещения, продажба 
на плацове по градовете, 
злоупотреби с кредити за 
жилищно строителство, изда 
ване на квартири, хонорар
на работа, настаняване на ра 
бота, подготвяне на кадри и

3. Сотиров

В живота и съзнанието на 
тези трудолюбиви планинци 
е залегнало вековното жела
ние да направят добри пъти
ща, да се свържат с остана
лия свят. В първите следвое
нни години с доброволни ак 
ции плочани успяха от ста
рите конски пътеки да нап
равят хубави колски пътшца 
към Мусул и Долна Ръжана. 
И бяха горди от своето де

ли разчитат на своята спло
теност и взаимно разбирате
лство, както и на пряката

пречат на акцията.

пр.
Много от тези проблеми 

ще бъдат доведени 
влизането в сила на новите 
закони от тази област, както 
и с приемането на самоуп- 
равителните споразумения и 
договори, които се изготвят 
или обсъждат. В тая 
трябва по-дейно 
жират и народните предста
вители в Съюзната и репуб
ликанската скупщина, а съ
що така и в общинските ску 
пищни и трудови организа
ции, които са ги избрали.

щина Досегашните резулта
ти са им пример и поука за

в ред с се

Ст. Станков

СРЕЩА ДО ПОЛОСАТАнасока 
да се анга-

ХАРШМПИ - СЪСЕЛ ГРАНИЧАРСКИ
ПЕТДЕСЕТ и тригодишният 
Харалампн Сотиров 
на стотина крачки от юго
славско - българската грани 
ца в село Груинци. Непосред 
ствено край неговата къща 
е заставата на граничарите. 
Харалампи им е първият 
сед. И то добър съсед. Все 
от 1946 година до днес.

— С граничарите

Ст. провода за заставата, Хара
лампи разтеглял електриче
ските кабли от трафопостта 
до заставата с воловете си. 
В изграждането на водопро
вода за заставата също уча-

сеното, посевите 
Харалампи.

Нашият събеседник много 
изтъква помощта на грани
чарите, когато някой се раз- 
боли в селото. — Единствен 
начин в такива моменти е

казва
живее

Закъсняват декларациите 

на данъкоплатците съ да отидем в заставата и по 
техния телефон да потърсим 
помощ. Много пъти сме ра- 

когато
за кратко време пристигне 
тяхната линейка, за да зака
рат болния. Това

ОТ 260 ЗАРЕГИСТРИРАНИ 
в данъчната служба на бо- 
сплеградска община 
ни самостоятелни занаятчии 
и занаятчии от свободна про 
фесия, в моментна, 
предаваме тази информация 
само 26 души са декларира
ли приходите си за минала
та година.

В данъчната служба 
ва положение са

събраният приход трябва да 
възлезе на 1,4 милиона ста
ри динара.

Въз основа

живея
както със същински съседи 
още от. момента, когато тук 
бе формирана 
— казва Харалампи, когото 
добре познават мнозина гра
ничари и старейшини и вън 
от Босилеград ... Защото той 
е винаги готов да 
на своите съседи — гранича
ри. А. това нещо той го пра
ви почти редовно. Тук и дре 
бните услуги имат своя цена 

Но най-голяма

достно изненадани.част
на досегашен 

редовен анализ от страна на 
общинския инспектор по при 
ходите* посочените 260 част
ни занаятчии в общинската 

сега трябва да внесат 
данък от около 50 милиона 
стари динара. В случай че 
това не се

заставата е голяма 
помощ за всички от Гру
инци — изтъква Харалампи.

Така казва той, в 
къща редовно идват грани
чари и старейшините им „на 
чашка кафе и приятен съсед 
ски разговор". И така е вече 
три десетилетия. Харалампи 
е спечелил много 
между младежите —-

когато

чиятокаса
помогне

от то-
твърде мно 

го изненадани, защото от 
срока остават още два 
За ненавременното 
пред данъчната служба са 
определени твърде 
парични наказания, 
възлизат от 50.000 до 2 мили’ 
она стари динара.

В данъчната

реализира, общи
ната ще има сравнително го
леми финансови трудности.

ь данъчната служба ечи- 
тат, че частните згшаятчни 
със закъснение декларират 
приходите си за миналата го 
ВО4РНрЛиВН0 П°РаАИ ЛОШОводене на деловите 
г, една Дума, с тези книги 

® са дължни да Направят 
едни вид заключителен 
шен оаланс, който 
личава много 
то в

дни. 
отчитане приятели 

грани
чари, дошли тук в селото от 
всички краища на 
ни. След като изпълнят 
дъл! и заминат по домовете 
си, те .му се обаждат 
на свой стар и добър прия
тел.

е, все пак,
стойността от взаимните 
отношения.

имвисоки
които Неотдавна камион, който 

превозвал прехрана за заета 
вата слетял от изровения се
лски път и се превърнал. Ве
днага след това дошъл на 
помощ Харалампи. С

страната 
свояX. Сотировкниги.служба 

осведомиха, че досега ни
само

едно лице е дало необходи
ми документи за заплащане 
на данък на личен доход от 
редовно трудово отношение. 
Според преценка тоя вид да
нък в общината трябва да 
заплатят около 20 лица, а

ствувал, както и в много дру 
ги акции от значение за гра
ничарите и за селото.

— Като съсед се чувству
вам дължен да помагам на 
граничарите, защото и те на 
мен ми помогат. Не веднъж, 
когато са свободни те при- 
текнат на помощ да съберем

като
годи 

не се от- 
от онези, кои- 

м°мента изработват сто 
папските организации.

__ . волове 
те си той закарал храната в 
заставата, а после пак с во
ловете помогнал камиона да 
изтеглят на пътя.

По време, когато грани
чарите изграждали

Такъв е Харалампи — най- 
олизкият съсед на граничари
те.

В. В. далеко- В. В.Страница С
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И БРОЕНИЦА
подучи ток

Читателите ни пишат

По повод „Закуски от 

еснафската кухня“ОЩЕ ЕДНО село в Дими
тровградска община получи 
ток. В петдесет и петте къ 
щи В Бребевница вече Не 
мъждукат газените лампи. От 
ЮНИ 1972 година, когато за 
почна електрификацията 
телите на Бребевница ’ 
вееха за този ден. На 26 
арн техните желания 
осъществени.

осветен Хубава къща бешеосветена цялата. Всички е- 
лектрически крушки 
пуснати. В къщата се на\ш 
раите 20-годишната с?уден -

излезнал. Вареше °кафебе“а 
сил™на когото°къщат^се^тп 

неРбШе “а Края на селЪто и 
10 тл °Ще пР1гключена и 10-годишният Ненад от Ли 
митровград. Васил Асе инте
ресуваше как изглежда еле- 
ктрическия ток. Вс,™„ 
ка весели и 

Босилка 
за тържеството 
пускането на тока 
село и беше 
па, че почна да 
без да й задаваме

„Другарю редактор,
Повод за тази моя статия ми е дала пуб

ликуваната статия „ЗАКУСКИ ОТ ЕСНАФСКА
ТА КУХНЯ“ в „Братство“ от 1 януари 1973 го
дина, бр. 583/584. Моля да напечатате следното:

бяха

жн
жи-
яну-
бяха

ОК на СК вБива ли да кажем, че
^‘на^^те^исГтоТ^РУгаря
Тито. Но напоследък като че се умори. 
Защо? Дали не го натиска някакво зат
руднение? И в такъв случай дали няма 
нужда от наша подкрепа, да доведе ак
циите си до успешен край, без да му 
се пресича пътя и да му се сервират ста 
ри методи. Така например ако в „Заку- 

от еснафската кухня” се спомене
ше за разискванията в града по повод 
личната отговорност на всяка личност, 
без оглед коя е, Георги Алексов нямаше 

„черно досие” 
хората, които са за изключването му от 
редовете на СК. Въпреки че ОК разпо

редила доказателства и обосно
вания за решението си, в статията ни- 
то дума не се казва. Нищо не е казано 
и за ония, които един път бяха гласу
вали за изключване, а другият път мъл
чаха или се въздържаха. Какви са и кои 
са тия членове на СК, каква роля иг
раят? Нима не се знае, че член на СК 
не може да има две лица и че СК не

Въпрос е до съдържанието и проб
лемите, които тази статия разглежда, 
времето на публикуването и изразите, 
които са в нея.

За кожара „Братство” и за „Сточар“ 
нищо не казвам. Но аз съм член на Съ- 

бойцяте в Димитровград и това, 
което М. Б. пише в статията за „някои”, 
без да ги означи по име, е свеждане под 
един знаменател на всички бойци. А то
ва обижда. Косвено той обижда цялата 
борческа организация 
слага в коша на врага. Това може да 
се долови от:

Когато пуснаха тока — 
че мръкваше. В училището 
беше като в кошница. Поч
ти всички мъже от селото 
бяха там. По домовете бяха 
останали само жени и деца.

В момента, когато тока бе 
пуснат, от една къща край 
училището се чуха изстрели. 
Това се огласи Цветан Васи 
лев, който по този начин че- 
ствуваше „празника”. След 
известно време, когато се 
отбихме у дома му, той вече 
беше .излезнал. Беше остана
ла само майка му Даница- п 
съседката й Неделя Петро
ва. Тяхната радост беше го
ляма. Даница Василева, же
на на 57-годишна възраст за 
почна веднага:

ве-

юза на

бя-
Аоволни. 
се подготвяше 

случай 
в тяхното 

толкова довол- 
приказва 

въпроси.
— Мисля, че за едно село 

като нащето това е величе
ствен момент. Много 
не вярваха, че и Бребевни
ца ще получи ток. Хората са 
отказваха от всичко. Много 
се радвам, че ние младите се
га имаме повече възможнос
ти за развлечение. В дългите 
зимни нощи ще гледаме те
левизия — и това ще е най- 
голямото ни развлечение.

ските
по или всичхи пи

„омаловажаване жертви- 
революцията, непризнаваие на по

стигнатото и на усилията за по-нататъш
но изграждане, отричане на борбата за 
самоуправителии отношения, че сме 
били клюкари, отмъстители, еснафи и 
над всичко — че сме били обществена 
отрепка — „Бендери”.

Авторът и тия, които могат да мис
лят като него за организацията на бой
ците — грешат. Заключенията и мне
нията не са точни, дори са обидни. Бе
гъл поглед върху съдържанието и изра
зите от статията подсказват, че от Чет
въртия пленум на ЦК на СКЖ не е нау
чено много, дори е позабравено нещо — 
а това значи, че се остава на мнения
та, които се имаха за бойците и Съюза 

повод на тогава критикуваните 
слабости у нас. Накратко 
бостите бяха ясно изтъкнати, 
се обърна внимание, защото били 
запи като мнения на отделни личности, 
а не на Съюза като цяло. Даже бяха а- 
натемосани като вражески. Но трябва
ше да последва и Писмото, да изтъкне 
отново

да заплашва с някаквоте на

лага с
хора

може да излиза пред членовете и наро
да с „или-или”, но с категорично „ДА” 

„НЕ“.
Наивно е да се мисли, че „тайно” 

може да заплаши хората. Всеки,

— Вдовица съм вече дълго 
време. Имам двама синове. 
По-големият ВСсел!ш, е шо
фьор в Здравния дом в Ди
митровград. По-малкият Цве 
тан се учи. Най-сетне тях
ната мечта ни се сбъдна. На
истина, беше трудно. Дълго 
време се приказваше за то
ка. Може би десет години. 
Много хора вече бяха загуби 
ли надежда, че тока ще 
„пристигне” и в нашето се
ло. Обаче от лятото минала
та година работите потръг
наха. Трябваше да поло
жим големи усилия, за да 
изпълним поставената зада
ча. Но сега е вече другояче. 
Токът пристигна и всичко е 
забравено. Всички сме дово
лни.

или

Но най-важното е това, че 
вече не се съмняваме в ак
циите които предприемаме. 
Сега вече мислим за други 
комунални проблеми. А щом 
има ток — и от село може 
да се направи град. Важно
то е да поспре миграцията. 
Хората да остават на свои
те имоти, домове. Битовото 
им равнище тук ще бъде 
много по-добре.

В училището имаше много 
хора. Всички говореха. Тях
ната радост беше безграни
чна.

досие
който работи, не може да не греши, 
следва да отчете грешките си. Ние има
ме смелост да направим пропуски, 
нямаме смелостта да ги признаем 
свои. Съвсем логично е, че по-висшесто- 
ящите имат и по-голяма отговорност и 
не бива да се вижда на някой несправе
дливо, ако му се иска отговорност 
пропуск или слабост. А досега каквото 
и да е пропускано не се е отговаряло. 
Тук обаче става усложнението, стига се 
до закани, заплашване, ходатайство и

но
им по

ноказано — сла- 
но не им 

изка
за

за

някои слабости, за да се види, 
че тогавашните нападки срещу Съюза 
на бойците и членовете му са били чу
кане на отворени врата.

Сега по същия начин се правят опи
ти изказванията и мненията на члено
вете на Съюза на бойците на свое съб
рание по провеждане задачите от Пис
мото на другаря Тито да се окачествят 
като вражески.

А може ли сега да минем през фа
кта, че с това оръжие бяха пренебрег
нати директивите и критиките на патим 
слабости от редица пленуми и да до
пуснем такова оръжие сега да се насо
чи и срещу задачите от Писмото на дру 
гаря Тито и ма Изпълнителното бюро 
на ЦК на СКЖ.

пр.
По мое мнение това са съществени 

проблеми на общите нн отношения тук 
и не бива да се отвлича вниманието на 
читателя от действителността с някак
ви си Бендери. Това са трюкове, отдавна 
известни на нашите хора, които искатА. Д. да видят нещата каквито са, а не таки
ва, каквито им се предлагат от журна
листа.Неделя Петрова също взе- 

в електрифика- 
селото. Но въпре-

Остава ни да не се връщаме назад 
зарад някой си, който и да е той,, а да 
вървим напред и докрай в провеждане
то на задачите от Писмото на другаря 
Тито. И да кажем, че дължа извинение 
на Общинския комитет за свободното 
ми интерпретиранеЛна положението тук 
по въпроси, които са в негова компетен
ция.

ла участие 
цията на 
ки влога, който е внесла за
далекопровода, поради неща 
стие, което я сполетяло (по
чинал мъжа й) не успяла 

инсталациите. По

Авторът пише в статията за ония, 
конто са критикували. А за тия, които 
мълчаха или които бяха критикувани, 
— не казва итцо. Защо са тия недомлъ
вки, в името на какво и на кого, когато 
те се отразяват не само върху Съюза на 
бойците, но и върху всички трудещи се.

да постави 
стоя нно е при съседката си ГРОЗДАН ПЕТРОВ, 

Димитровград, 
„Маршал Тито” 1и каза, че непременно ще

доведе ток.
;П;1!ЛППП!5П!1Н1ШШПШШ1ШШШ11Пн!ПШ1ШЙШ1ШП=1ШШ1йЩ ЖН11»И!1НЩП1поУ!бележка

всеки член, и той е 
дължен да го изпълня
ва съвестно и редовно. 
Но това трябва да бъ
де и грижа на съответ
ното ръководство, кон
кретно на касиера на 
организацията.

Не е трудно да се ви 
дн, че на това статут- 
но задължение са поза 
бравили всички, от чле 
новете — до общински 
те форуми на ССРН в 
Босилеград. С плаща
нето на членския внос, 
гражданите се подсе
щат за своето членст
во в организацията, от 
една, а от друга страна 
се събират значителни 
суми, толкова необхо
дими в провеждането 
на многоброния благо
устройствени и други 
акции тю селата.

ССРНЧЛЕНСКИЯТ внос иНА ЕДНО районно 
заседание на ръковод
ствата на Социалисти- 

съюз в Горначеския 
Лисина, Симеон Богда- 

от Долна Ръжана
зм акция в ССРИ е по
забравена. Някои счи
тат, че събирането па 
членски внос е прсмах 
иато.
Представителят на Об 

щ и пс ката ко 11фсреи ци я 
на ССРИ в Босилеград 
даде следното поясне
ние във връзка с този 
въпрос: — До 1970 го
дина членският внос в 
ССРН се ползваше за 
финансираме па общин 
ската и съюзната орга
низация 
тнчсския съюз, докато 
на първичните органи
зации оставаше 
малка, символична су
ма. Оттогава, 
ио решенията

шито органи, целокуп
ният износ ма събра
ния членски внос се ос 
тавя ма ползване на 
местните организации 
и подружници, значи 
за уреждане па техни 
проблеми. По-раио в 
местните организации 
й подружници не вед- 
наж имаше оплаква
ния и критики, че по
ради липсата на фина 
нсови средства много 
проблеми остават не
разрешени « се търсе
ше парите от членския 
внос да се ползват в 
низовите организации.

Членският внос е ста 
тутно задължение за

на Социа-организация 
листическия съюз в I ор 

Лисина добави, че 
това задължение в ня
кои организации е за
бравено дотам че дори 
и членовете на ръково 
дствата пс могат да си 
платят вноса, 
не се знае кой е каси
ер. В момента горноли 
синската подружмица 

събрани 1.600 дина 
ра, но парите си стоят 
неразпределени 
не с решавано 
цели що бъдат изразхо
двани.

С една дума, на хо
рата не е ясно да ли 
членският внос трябва 
да со плаща и защо та

нов
повдигна въпрос за съ
бирането на членския 

в ССРН.
па

внос каза— По-рано —
внос в Социалистичсс
кия съюз се събираше 
редовно. Ьа събрана 
между АРУгого' С осставяше и тоя въпрос 
и всяка година касие-

3—4

понеже

има
рите даваха 
През последните
години обаче на това
задължение едва ли не 
е забравено. Члсиу“организацията, но

внос не пла-

и още па Социалис-за кои

една
мс в
членския
щаме редовно.

Любен Радеиков, пре 
местната

съглас
на вис- Ст. Ст.

надседател
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Театрално-музикално образование на младите

Дали само гостувания?
От друга страна, налице е 

и необходимостта от създа
ване на Камерна сцена. Мал 
кият салон при културния 
център е най-подходящото

МУЗИКАЛНО-ТЕАТРАЛНОТО образование
на младите представлява важно звено в пови
шаването на общата култура на населението. 
Културният център в Димитровград, според 

различни облици на място за откриването й, за- 
той

възможностите ои, чрез 
дейност се стреми да привлече младите и да 
издигне музикално-театралната им култура.

щото малка е ползата 
да се ползва само за събра
ния.1

Разбира се, не всичко за- 
ния на Нишкия театър, ед- виси от средствата, които та- 
но гостуване на Пиротския зи година ще бъдат отделени
театър и две гостувания на 
самодейни колективи от вът 
решноста на страната.

За разлика от лани, тази 
година се предвижда откри
ване на Младежка сцена 
(драматично студио за мла
дежи и пионери). Младите 
ще подготвят една пиеса, а 
същевременно теоретично 
ще разучават театралното 
изкуство — историята на те
атъра, говорното умение, пре 
създаването на образи и пр.

Върху музикалното обра
зование на младите ще се 
работи по-оргаиизирано. Ос 

гостуванията на състави 
по сериозна, забавна и наро 
дна музика, ще се провежт 
дат курсове за отделни ин
струменти.

Миналогодишните резулта
ти, а и тазгодишният план, 
за работа върху -музикално
то и театралното образова
ние на младите показват, че 
най-много се разчита 
стуванията отстрани. Без ог
лед дали става дума за гос
туване на театри, оркестри 

• или други състави.

Една от формите на теа
трално и музикално образо
вание е организиране на го
стувания на театри и музи-. 
кални състави и колективни 
посещения на представлени
ята. Миналата година кул
турният център организира 
четири гостувания на Пирот 
ския народен театър и едно 
гостуване на Нишкия наро
ден театър. Същевременно 
самодейни театри от вътреш 
ността дадоха две театрални 
представления, а с едно го
стуваха театрални самодей
ци от НР България. Общо, 
през годината са дадени 
осем театрални представле
ния.

Ще има още две гостува-
ПАРТИЗАНИДжордже Андреевич-Кун:

На „Януарските дни на просветните ра
ботници - 73“
Участвува и група учители от Босилеград

за работа на Културния цен
тър, но и от готовността да 
се създават предпоставки за 
богат и пълноценен музика
лно-театрален живот в гра
да. на училището, а същевреме

нно бе разменен и опит ме
жду всичките училища.

1 Освен политическите сказ
ки, които изнесоха Велко 
Влахович, членът на Предсе 
дателството на СЮК и Ти
хомир Влашкалич, секретар 
на ЦК на СКС, просветните 
работници от неразвитите 
общини посетиха „Експрес- 
политика", чуха концерт на 
Мирослав Чангалович, а в 
Народния театър гледаха 
„Хамлет".

При посещението на „Ек
спрес политика" просветни
те работници благодариха, 
че им осигури участие на 
Януарските срещи на прос
ветните работници.

Благодарение на „Експрес- 
политика" 20 учители от Боси 
леградска община участвува
ха на традиционните Януарс
ки срещи на просветните ра- 

. ботници в Белград. Срещите 
устройва профсъюзът на об
ществените дейности.

„Експрес-политика" осигу 
ри участието на просвети и- 
работници от неразвитите 
общини — Призрен, Босиле
град, Тутин и Брус. В Боси- 

група от 20 души 
бе избрана въз основа 
постигнатите учебно - педа
гогически резултати.

Домакин на просветните 
работници от неразвитите 
общини бе основното учили
ще „Първа пролетарска". 
Тук те можаха да се запоз
наят с работата и успехите

Ст. Н.

Абонирайте 

се на
в. „Братство“ 

за 1973 год.

Чрез Музикалната младеж 
на Югославия бяха устроени 
девет концерта на сериозна 
музика и едно балетно пред
ставление. Също така бяха 
организирани четири коицер 
та на известни югославски 
изпълнители на забавна и 
народна музика.

Миналата година след ня
колкогодишна пауза самодей 
ният театър „Христо Ботев" 
възобнови дейността си. При 
това в подготовката на пие
сата „Съмнително лице" бя
ха ангажирани и немалък 
брой младежи и девойки.

Такива резултати дават ос 
нование да се вярва, че и 
тази година на музикалното 
и театралното образование 
на младите ще се отделят 
необходимите грижи. В кул
турния център планират са
модейният театър да подгот
ви две пиеси. С тях ще се 
представят в града и в рай
оните на комуната.

вен
леград

на

Б. К.на го-

Струва ни се, че необходи
мостта от Младежка сцена 
действително е налице. Не 
бива обаче нейното открива 
не да влезе само в плана, а 
през годината нищо да не се 
предприема за активизиране 
то й. Младежката сцена дей 
ствително е съвременен об
лик, даващ възможност за 
всестранна театрална изява 
на младите.

да обхване не само Кьобаня, 
а и цялата столица. Другите 
райони обаче не можеха да 
помогнат: войната още бу
шуваше върху пещенския 
бряг на Дунава, няколкото 
оцелели камиони бяха необ
ходими за доставка на хра
нителни продукти, липсваше

и го помолиха да се заехме 
с тази работа.

Хахмер тогава бе на около 
двадесет и пет, женен пре
ди по-хмалко от година, баща 
на двухмесечен син — той раз 
бра, че епидехмията грози и 
неговото сехмейство и се съ-

Разказ

Георг Молдова (Унгария)

Човекът, който зарови мъртвите
Преглед на „Мост“ бр. 23 ПРЕЗ януари 1945 година 

предградието Кьобаня 
надвисна опасност — в слу
чай че започне размразява
не, непогребаните трупове 
хмогат да причинят страшна 
епидемия. На всяка

и работна ръка, така че Кь
обаня трябваше сахма Да л; 
гребе мъртвите на цялото се 
лище.

Временният чрайонеи

гласи без ни най-х\тлко 
лебание, пъхна кохмат хляб 
в джоба на извехтялото си 
'кожено палто и тръгна.

Когато

над ко-по-

НАЙ-НОВИЯТ брой на 
списание „Мост" 
на читателя разнообразни и 
богати хматериали. В отдел пу 
блицистика д-р Миодраг Ни 
колпч пише за Интеграция
и интернационализация в 
развитието на икономиката, 
Милош Йевтич за Настояща 
та културна действителност, 
а Арагослав Войчич за 
Образованието на възрастни 
те от 1945 до 1950 година.

В отдел ЛИТЕРАТУРА И 
ИЗКУСТВО е похместеиа Ма
лка антология за Виетнам_
стихове на 
Рафаел Алберти, Франц Е- 
ленс, Никое Андронакос, Со 
тирис Влахос, Кипрос Токас, 
Фахри Ердинч, Олга Кбръл, 
Делис Найт. Стихове 
местени и на Симеон Костов 
и Александър Дънков.

Марин Младенов се пред
ставя с разказа Самотия, ко

йто спечели втора
литературния конкурс на 

сп. „Мост". Воя Марянович 
за Прозното творчест

во на Славко Яневски за 
деца, в Воислав Девич за 
Скулптурите на Никола Ан
тов.

съвет
реши най-напред да даде та
зи работа на един стар гро
бар, но той се отказа. Тога
ва на заседание на съвета 
поставиха въпроса: „Кой е 
съгласен да организира и ръ 
ководи погребването? Никой 
не дигна ръка, дълго 
не хможеха да посочат 
човек, на когото 
тат, тогава спохменаха Ихмето 
на Пад Хамер. Членовете 
съвета се спогледнаха и 
наха одобрително.

наградапредлага на улица
лежаха хмъртъвци, които ми 
нувачите бяха принудени да 
заобикалят; спомняхМ 
край завода „Аугуста" 
хмръзиалата локва на взриве
ния

хму стана ясно, че 
няхМа да получи нито авто- 
хмобили, нито работна ръка, 
той само

пише
си, и 
в за- кихмна, че ще се 

справи и така. Отиде в пе
щенския лес до изпитател
ния

водопровод, 
стъклен ковчег, лежеше като 
живо десетинагодишно мохми 
ченце —• течението под леда 
поразклащаше 
на косата му. Други пък, улу 
чени от куршуми така, как- 
то се гушили в дупките на 
оградата на големия дървен 
склад, собственост на Унгар
ските държавни железници, 
клечаха вцепенени _ _ 
сеци наред. Най-хМного тру-
шетоВС^ПаК ИМаше в гроби- 
ш1?РепеШ | бях мина- 
“иниРасИ4ечГ°таОГрОМ™те ку 
шената ограда.

Врехменният 
баня бе

сякаш в врехме
В отдел НАУКА, СЪОБЩЕ- 

НИЯ, Слободан Ва 
ше за Възпитание 
листическо отношение

дори 
да разчи- коловоз на заводите 

стегна за два дни 
един напуснат локомотив 
пренесе въглшца от десетото 
разтоварище и 
дера

силев пи- 
на социа-

на новек към човека, икономисти
те Младен Димов и Петър 
Тасев за Трудът като обще- 
ствено - икономическа кате
гория, Кирил Трайков

„Ганц",
панделката на

КИхМ-

напълни тен- 
— оказа се, че локохчо- 

тивът работи. След 
сети

Хахчер беше воювал през 
последните месеци на вой
ната с партизаните

Пабло Неруда, похме-
ства статията: Съществуват 
условия за откриване на ме
стен музей, а Милан Велич
ков за Носия, която изчезва.

това по-от кера- 
мичния завод. Щом герман
ците се оттеглиха, заедно с 
другите и той напусна голе
мия пещенски лес, върна се 

където рабо
теше като транспортен ра- 
оотник. Неговите родители, 
а и цялото му родословие, 
ояха потохметвени жители на 
Кьобаня. Членовете 
та познаваха Хамер от дете

затвора, показа 
хМощното си и

ме- пълно- 
помоли да му 

дадат на разположение ня-

вече

колко затворника при усло
вие, че ако участвуват в ра
ботата, ще им 
половина присъдата. Дирек
торът на затвора не се съг- 

гласи. Но Хамер се обади по 
телефона в съвета и

са по-
през разру-Списанието е илюстровано 

с художествени приложения 
от Никола Антов.

намалят на-
съвет на Кьо- 

поискал похМощ, за 
да почисти труповете; плам
неше ли епиделни, тя щешеСт. Н. на съве-

Стратща 8 ги по-
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11 Димнтровгоал УРг К политически дейци от 

Босилеград бяха проведен^вмес™^”43 " 
във връзка с чествуването 
в тези общини

'V. * У/ :съвещания 
на майските тържества 

културно сътрудниче- 
вата от Димитровград бе 

представителите на общест- 
културен живот 

приети и няколко 
жения, чието провеждане трябва 
щи акции в културния живот и спорта.

Най-важно беше решението на майските сое 
щи да участвуват отбори и състави от всички об 
щини, които отчасти „л„ „зцяло, са йа“и с 
българска народност. За тая цел до края на 
ната трябваше да се образува един съвместен к ч 
ординшщонен комитет с представители на общк- 

Димитровград, Босилеград, Сурдулица 
бушница, които по-обстойно 
аспекти на това сътрудничество 
ари да изготви конкретна 
нето

&.1*и изобщо за 
в бъдеще. Инициати 

приета единодушно от 
вено-политическия и
общини. Бяха

I- *-!.ш •' 1Ш».ство
КЧ> 1 I

№&%шш шш ъ, и ЗРИ нш-Ъ! % млв останалите 
конкретни предло- 

да доведе до об-
I 1

-V. Щ;
-V* &М ■

■■'у.: .4,
4:

:

41

Ай
годи-

.V

ните
и Ба- :ще разгледа всички ч 4I м ии до края на яну- 

програма за провежда- 
прието и предложе-

1 в>'>.
Жна майските срещи. Бе

нието в акцията да се включат и издателство „Брат
ство и радиопредаването за българската народност 
в Югославия при Радио Ниш.

Обаче времето си минава, а хубавата идея — 
нищо. Поне в Босилеград и Сурдулица не 

е направено нищо. Дори не са установени 
връзки с Димитровград, за да се узнае да ли там 
и в Бабушница е предприето нещо. Важно е, че 
координационен комитет не е образуван, нито пък 
е изготвена съответна програма. С програмата, спо
ред договора, общините трябва да се отнесат до 
Републиканската културна общност и да потърсят 
необходимите финансови средства за провеждане 
на тези културни и спортни манифестации.

Ясно е, че е загубено ценно време. Но още не

Г» М
1 ц №

II . ;
54

БОЖИДАР ПРОДАНОВИЧ-

Из дейността на самодейните дружества
ПЕЧ И ПРОКЛЕТИИПОЧТИ

никакви

Резултатите - основа за планиране
Безспорно, Фестивалът на 

фолклорното творчество на 
народите и народностите в 
републиката и тази година 
ще бъде централно тържест
во в Димитровград. За раз
лика от по-рано, на тазгодиш 

фестивал „Майски 
щи” ще се представят изпъл- ■ 
нители и от другите общи
ни, в които живее българ
ско население — Босилеград 
ска, Сурдулишка и Бабушни 
шка. По тоя начин фестива
лът „Майски срещи” от ди
митровградски във фестивал 
на цялата българска народ
ност.

Ново в дейността на Дру
жеството през тази година 
ще бъде организиране и про 
веждане на състезание меж
ду децата — музикални из
пълнители. Съревнованието 
ще се проведе под название 
„Първи музикални стъпки”.

Самодейното дружество ре 
довно ще участвува в про
грамите, които ще се подго- 
твяват за държавните праз
ници. Също така, запланува
но е редовно организиране 
ма танцови забави.
Очевидно, самодейното дру

жество „Иван Караиванов” 
е намерило мястото си в ку
лтурно - музикалния живот 
на града. Интересът, който 
проявяват гражданите за 
всяко тяхно представяне по
казателно потвърждава това. 
Но, трябва да се изтъкне, че 
не всички възможности се 
използват докрай, в отделни 
случаи липсва заинтересова
ност сред компетентните — 
длъжностни лица и полупро 
фесионалии музиканти — за 
културни прояви, за конто 
съществуват възможности. 
Налице е и несъгласувано
стта на акциите, договаряне 
и съвместно представяне.

Ст. Н.

народна музика. Общо, само 
дейният колектив наброява 
към 60 души изпълнители и

САМОДЕЙНОТО дружест 
во „Иван Караиванов” при 
Културния център в Димит
ровград миналата година ра 
згърна сравнително богата 
музикално - културна дей
ност. Дружеството обединя
ва работата на танцов съ
став, оркестри за народна и 
забавна музика, мандолинен 
състав, солисти за забавна и

танцьори.
Това разнообразие по съ

став допринесе за обогатява
не дейността на дружество
то. За разлика от по-ранш
ните години, миналата годи
на. — групи, състави и соли
сти взеха по-масово участие 
на голям брой прегледи и 
фестивали в Републиката 
в Алексинац, Александровац, 
Княжевац, Топола, Звонска 
баня. При това, участниците 
от Димитровград почти 
маги високо се класираха и 
печелеха заслужени призна- 
ния.

е късно със спешна акция да се навакса пропусна
тото и да се реализира хубавият почин на другари
те от Димитровград и желанието и готовността на 
компетентните от останалите три общини.

сре-ния

Ст. Станков

де при лекар дано му помог
не; той напразно го успокоя
ваше, че му няма нищо; при 
ятелите, а и 
фабриката страняха от^иего, 
бояха се, че носи в себе си 
бацила на смъртоносни бо
лести. Въпреки общественото 
признание и наградите Ха- 
мер остана съвсем самотен, 
живееше сам в празния апа 
ртамент, минаваха дни, без 
някой да го заговори па ули
цата.

Не му оставаше иищодру- 
Хамср постави катинар 

на вратата, помоли ръковод
на съвета да не дава

вина му един-единствен помощ 
ник, някакъв дрипав старец, 
който го помоли да си при

моли да наредят на директо
ра. Така най-сетне му отстъ
пиха двайсет човека — вър- 
ли фашисти и крадци. Три
ма души охраняваха затвор-

колегите въвбере по някоя дреха ог ум
релите; макар и да нямаше 
право, Хамер се съгласи.

На тухларните го чакаше 
нова неприятна изненада: 
оставената тук група затвор
ници се бе разбунтувала, уби 
ла охраната и избягала. Еди 
нствен старецът се заседя, 
но и той на бърза ръка из
чезна, насъбрал достатъчно 
дрехи.

В града самодейците — из 
пълнители на народни и за
бавни мелодии представиха 
четири концерта. Същевре
менно редовно участвуваха 
в програмите, изпълнени по 
случай държавни празници.

Па все пак най-забележи- 
телната културна манифеста 
ция, в която дружеството 
взе участие е Фестивалът на 
народите и народностите в 
републиката, който се про
вежда в Димитровград под 
название „Майски срещи”. 
В програмата на фестивала 
биха се включили всички съ 
стави, оркестри, пзпълннте-

ниците.
Всички се замъкнаха в гро 

бището „Керепеш”, за да про 
верят дали не е възможно 
да изкопаят там 
бове. Оказа се, че земята е 
твърда като кремък, пуска 
искри, щом забият в нея кир 
ката, а и без това само на- 
щърбяват стари гробове. Не 
им оставаше нищо друго, ос
вен да взривят ями на поля
ните край града. Хамер пред 
варително съобрази това и 
докара поправения локомо
тив за осмото разтоварище 
на гара Йожефварош, току 
срещу гробищата, прикачи 
два товарни вагона, за да 
транспортира труповете до 
мястото около тухларните.

Труповете бяха пренасяни 
един по един до товарните 
вагони. Хамер не се страху
ваше от тях, познаваше ги 
почти всички, носеше ги тол 
кова внимателно, сякаш го 
беше страх да не смути съня 
им, но половината от затвор 
ниците заявиха, че не иск/л 

подобна работа и

нови гро-

След третия рейс Хамер 
самичък, 

вагоните, сам

го:
всичковървеше 

Сам товареше 
ги разтоварваше, сам взрив- 
яваше, сам погребваше. Ра
ботеше всеотдайно, спеше по 
няколко часа, излегиат на 
загорещеното желязно тао- 
ло в кабината на машинис
та, в гърлото си усещаше 
сладникав, отвратителен 

донесеният от къщи

ството
никому жилището му и из
чезна. от квартала, къдегосе 

Не сеот него.страхуваха
разбра къде бе ходил, 
ват, че но едно време се по
явил в тухларните, че бил 
обиколил всички големи стро 

Години минаваха без

каз-

ли.
М11налогодншн 1 гге резул

тати послужиха като изход
на основа за тазгодишното 

дейността на са-
сжи.
вест от него и накрая съве
тът даде жилището на едно 

семейство. Кога-
вкус, а
хляб дъвчеше троха по тро
ха На петия ден купчините 

на ос-

нлаинранс . 
модейиото дружество. Освен 
четири концерта в града, му 
зикалннте 
запланували две гостувания 
в районите па комуната. Ра
збира сс, пак важно място е 
отделено па подготовките за 
участие па различните пре
гледи и фестивали в репуб
ликата.

многодетно 
ТО Хамер сс върна, не каза 
ма никого мито думица,

вие сами виждате,
започнаха да редея I, 
мия дек той затрупва 
па и последната яма. I ькмо 
навреме, защото снегът бе 
започнал да се топи: кшаго 
си тръгна към къщи, Хамър 
видя как водата се стича па 
вадички по пътя, няколко ча 
са закъснение и в града Ом 
избухнала епидемия-

поиска вода да сс

изпълнители санов гли-
както и 
душата му е прекършена. Ве 
дмъж го питах какво мисли 

живот. Каза, чс така 
му с добре, а след 
з? миел и, повтори:

за своя
като се 
„Всичкода вършат 

предпочитат да се върнат в 
Когато натовариха 

единия вагон, Хамер влезе 
в кабината на машиниста и 
откара композицията отвъд 

яма и с

ми е наред, пали градът се 
епидемия”. Погановозатвора. снаои от

В къщи 
измие. Не му направи вие- 
чатленис, че жена му пода 
ва отдалеч легена и кърпата 
за лице. През нощта обаче, 
когато понечи да я прибли 
жи тя го отблъсна, твърде
ше ч2 мирише ужасно па 
леш. На другия Деи си съ
бира багажа и напусна Ха 
мер като взе със себе си и 
детето. Хамер обаче не усе 
ти да мирише па нещо и оти

Добри и слаби - наравно
града. Там взриви 
помощта на няколко затвор
ника погреба своя товар.

: като се вър- 
натовареи вто 

негова най- 
изненада затвориш 

ла товаря^ гру 
в зат-

Най-до-отрицателен успех, 
бър успех е показал 
ти, а най-слаб е 
клас, в който от 13 ученика, 
само трима имат положнте-

В Поганово неотдавна се 
ро д1 пело-у 41 нелека 

среща, на която бе съобщен 
успехът през първото полу
годие. От 76 ученика в дол
ните и горните класове (вклю 
чигелио и подведомственото 
училище в Драговита) 38 
имат положителен, а 38 —

пе-състон осмн
Разчиташе, че 

не, ще намери 
рия вагон, но за 
голяма
ците отказаха 
иоветс и се върнаха 
пора. Така той бе принуДС» 
да товари вагона ^ам*

лен успех.
Средна бележка на учили

щето е 3,05.
П. Т.
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Проблеми на физкултурата и спорта РАДИЧЕВЦИ СЕ БЛАГОУСТРОЯВА
БАВНО СЕ 

ИЗГРАЖДАТ 

СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ

Река Драговищица, която 
някога беше страх и трепет 
за радичевчани, днес е ук- 

Коритото й е регу-

Младите гора-и покъщнина, 
ни са предприели редица 
мерки във връзка със залеся 

голините. На мя- 
•някогашните голи- 

простират хубави 
борови и акациеви

Село Радичевци се намира 
на 4 километра от Босиле
град на шосето към югослав
ско-българската граница. По 
брой на жители това е мал
ко село, а по постигнати ре
зултати е между най-напред- 
ничавите в Босилеградска об 
щипа. От освобождението до 
днес селото много се е проме 
мило. Ог някога изостанало 
— Радичевци прераства в мо 
дерно селище.

Селото има ток. Всяко до
макинство се е обзавело със 
съвремени домакински уреди

ротена.
лираио, а от някогашното ре 
чище са направени хубави 
ниви и ливади.

Наскоро Радичевци ще 
има четири водопровода, 
щото, последният е вече го-

ването на 
стото на 
ни сега се 
млади 
гори.

Неотдавна на събрание на 
Социалистическия съюз бе ре 
шено да се предприемат ак
ции по залесяване и на ос- 

иезалесени площи. 
Всяко домакинство се задъл 
жи да залеси своя част от 
голините.

за-

тов.
Всяка къща има хубава 

студена вода за пиене.

Любен Дойчинов, 
учител в с. Волковия 
край Тетово

таиалитеМатериалната база ма фи
зкултурата и спорта в Дими 
тровградска община значи
телно се подобрява. Минала
та година Общинският съюз 
на организацията за физи
ческа култура от бюджета 
на общината получи шестде
сет хиляди динара. В срав
нение с предишните години 
това е двойно, даже и трой
но повече. Освен това, кон
фекция „Свобода”, като по
кровител, отделя известна су 
ма за баскетболния отбор 
„Свобода”.

Подрбреното материално 
състояние положително се 
отрази върху развитието на 
спортните дисциплини. Отчи 
та се, че разни спортни дей
ности упражняват към 1.400 
членове. Едновременно се по 
сочва, че са застъпени почти 
всички видове спортни дис
циплини: атлетика, гимнастн 
ка,баскетбол, волейбол, ханд 
бал, футбол, спортна стрел
ба, спортен риболов и др.

За разлика от сравнител
но добрите успехи в спорт
ните състезания — с изгра
ждането на спортни обекти 
не може да се похвалим с 
особени резултати. Показа
телен пример е недовърше
ният Спортно-рекреационен 
център в града, който вече 
се строи над десет години. 
От 1962 — 1967 година са ин
вестирани над шестдесет 
хиляди динара. След това 
настъпва застой все до мина
лата година, когато бяха ин
вестирани нови четиридесет 
хиляди динара — за асфал
тиране на хандбалното игри
ще.

дограждаието му като цялр, 
че съществува известна несъ 
гласуваност в акциите. Из
глежда, че понякога не се 
знае кое е по-необходимо и 
кое трябва да се строи по- 
напред.

Тези дилеми бяха резултат 
и на липсата на финансови 
средства. Сумата от пет хил
яди, колкото годишно се от
деляше от общинския бю
джет-, бе почти символична 
и не даваше възможност да 
се пристъпи към разгърнато 
спортно строителство.

Миналата година съвмест
но Общинската скупщина и 
Съюзът на организацията за 
физическа култура участву
ваха на конкурса за изграж
даме на спортни обекти в 
неразвитите общини, който 
конкурс бе обнародвал едно 
именния фонд на Републи
ката. Начинанието се оказа 
успешно и Димитровградска 
община получи 150 хиляди 
динара за построяване на 
спортни обекти.

След това — всички заин
тересовани отново преразгле 
даха въпроса, кое най-напред 
да се строи. Договорено е^— 
най-напред да се комплекту
ват построените спортни те
рени. От друга страна е оце
нено, че с разполагаемите 
средства такъв обект може 
да се построи.

Тази година трябва да за
почне с работа общността 
по физическа култура в об
щината. Очаква се нейната 
дейност най-компетентно да 
разреши въпроса за постро
яване на спортни обекти, не 
само в Спортния център, но 
изобщо. Същевременно — об 
щността по физическа култу 
ра трябва да разгледа по-на
татъшното развитие на фи
зическата култура в общи
ната.

Босилеград

ДЕТСКА ЗАЩИТА
ученически интернати при 
Основните училища са изра
зходвани около осем милио
на динара. Останалите сред
ства са вложени в изгражда 
не на помещения в Босилег
рад, които ще се ползват за 
деца от предучилищна въз
раст.

Миналата година общност 
та за детска защита е разпо
лагала с материални средст
ва от 33 милиона стари ди
нара. От тях за по.мощ 
бедни ученици, на деца, кои 
то са останали без родител
ско стараене, както и за не
посредствена помощ на три

Миналата седмица в Боси
леград се конституира пър
вата Скупщина на общност
та за детска защита. За пре
дседателя на Скупщината е 
избрана ДАНИЦА ГРИГО
РОВА, а за председател на 
Изпълнителния отбор ДЕСА 
РАДЕНКОВА.
Тази общинска организация 

за детска защита е оформе
на миналата година и досе
га е забележила видни резу
лтати в дейността си. С мате 
риалните средства, с които 
разполага, участвува във фи 
нансиране, изграждане, адап 
тиране и оборудване на за
ведения, които са предназна 
чени за деца.

на

В. В.

На 3 февруари се навършва тъжна година от 
вечната раздяла с милия ни съпруг ,баща, свекър, 
тъст, дядо и прадядо

ПЕТЪР ТАШКОВ БЕРЕНДЕЛИЙСКИ

Поканваме роднини и познати с присъствието 
си да почетат паметта му.

Семейство Ташкови

Нашата лтила съпруга, сестра и баба

ЦВЕТАНКА-ЦЕНА ЯНАЧКОВИЧ
от Димитровград, родена в Каменица

на 17 януари в 21 час на 63 
след тежко и дълго боледуване.

ОПЕЧАЛЕНИ 
съпруг Йордан, дъщери: Олга 
и Мима, брат Тодор, сестра Ли- 
на, зет Родолюб, внуци: Алек
сандър, Наташа и Наташа и 
останали роднини.

почина години,

:
Макар че съществува иде

ен проект и благоустройст
вен план, в Спортния център 
е направено само баскетбол 
ното игрище и частично — 
футболното и хандбалното. 
Бие в очи, че там липсват 
основни обекти — съблекал
ня и други сервизни поме
щения.

На 2 февруари 1973 година се навършват 
десет тъжни и болни години от ранната смърт 
на нашия мил и -обичан съпруг, татко, 
брат и зет

Не може да не се отчете 
когато става въпрос за пост
рояване на спортни терени 
в спортния център или за

Димитровград — в спорта 
п във физическата култура 
изобщо — има традиция, а 
традицията може да бъде 
една от гаранциите за още 
по-добри резултати. Разбира 
се, тук е и наличносттта на 
добри кадри, както на физ
културни специалисти, така

син.

Петър С. Алексич
гимназиален учител от Димитровград

Неговия светъл лик вечно ще живее 
шите тъжни сърца.

в на-
и на надарени спортисти. 
Единствено остава да се ус
кори изграждането на спорт 
ните обекти

ОПЕЧАЛЕНИ:
Съпруга ИВАНКА, син СЛО- 
БОДАН, родители 
ли близки.

съществена 
предпоставка за богат физ
културен живот.

и остана-

Ст. Н.
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ИДЕДАИМкКОЛА
Ония пут ви писа, че ми дойдоше госйе: 

син, сиаа и унук. За синатога и снауту ви рас- 
прайи све, а за унукатога не съм. Са че ви пи- 
суйем за нега.

Ютрото ка дойде детето, диго се я и го- 
вюрим с бабуту. Кажем бабо, де ти да видиш 
нещо децата да подручаю, а я че идем да ви
дим нещо ОКОЛО КОЛАТА.

Детето лежеше на креветат и ко чу, че 
спомену кола, рштну се из дърлете ко попарено

— Лежи, лежи дедино, деда има работу... 
— каза му я, но детето се облече, тури си капу 
и по иде с мене.

— Дедо, а откига ти имаш кола, запитуйе 
ме до дека да стигнемо.

— Ууу, дете, имам 1)и йоште преди войну- 
ту. Оно кола ли су, само ллачам порез, но поу- 
слущам се — казуйем му.

— Па тата ми не е казал, че ти имаш ко
ла — пак пита унукат.

— Што че ти казуйе, омързла су му дете, 
малко ли ее йе друскал на н>и... — пак ка
зуйем на детето. Стигомо под сайванат и я се 
наведо да узнем катраницуту да подмажем ко
лата. Ка, унукат отйеднуш изока:

— Бре, дедо, за тая ли кола распраяш, А 
Л МИСЛИМ ИМАШ ЛИМУЗИНУ.

— Съпругът отговаря:
— Лъже, знаеше вече! ...— Моля, бихте ли ми за

вили това пакетче? — се об
ръща купувачът към прода
вачката.

— Това навярно е изнена
да за жена ви?

— И аз мисля така ... тя 
очаква кожено палто.

Съпругата иска развод. Съ 
дията я пита:

— Кажете коя е причина- Художествената самодей
ност в един дом на култура
та не върви.

Секретарят се кара на ди
ригента:

— Ще потърся друг, ти си 
виновен за неудачите!

Диригентът:
— Не забравяйте да потьр 

сите и нов секретар, иначе 
работата пак няма да върви!

та?
— Главната причина е, че 

той е глупав!
-— А вие не знаехте ли то

ва, когато се подписахте 
гражданското?

— Тогава не знаех!
— А вие какво ще кажете? 

— пита съдията съпруга й.

в

Един чиновник, не от ная- 
работливите, идва на работа 
с голямо закъснение. Шефът 
му иска обяснение.

— Не чух будилника — оп 
равдава се чиновникът, — 
спал съм дълбоко...

— А нима спите и в къщи?
(От френски) ЕПИГРАМИ

Бащата .мие съдовете. Мал 
кият му син го пита:

— Татко, какво е това „дву 
женец”?

— Това, синко, е мъж като 
мен, но който мие два пъти 
повече съдове на ден ...

КОМЕНТАР
И ВЪПРЕКИ ЧЕ Е ПЕЧАТАН 

С „ПЕТИТ- ФЕТ 
КОМЕНТАРЪТ НЕ СЕ ЧЕТЕ

— ЗАЩОТО Е МНОГО ВЕХТ.

КРИТИКАРЯТ
ВДИГА МНОГО ГЪЛЧ И ШУМ НА ДУМИ — 

НО КОГАТО ТРЯБВА ДА СЕ ДЕЙСТВУВА 
ТОЙ ПРАВИ ПОЗИ И ГЛУМИ. . .

Я син майчин .помисли си я, он си мисли я 
имам лимузину. Па удари и я у смеяне. Заре- 
за катраницуту и улезомо у ижуту. Ка казамо 
на батцу му, и он удари смеяне.

Знам, я ка бейо млад тоя кола много съм 
обичал, но унуците >са обичаю лимузине.

А СъС ЗДРАВЙЕ

Гостенинът пита детето:
_ Колко братчета имаш?
_ Шест и... четири сес

три.
__ Охо! Много често е ид

вал при вас щъркелът ...
__ Не щъркелът. Често ид

ваше акушерката

МАНЧА
М. А.Изабела.

(Испански)

Съвременна
байка

он^и
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ВИЕТНАМ, както съобщават световните агенции, 
се радва на примирието. Ханой е накичен с цветя, на до
вчерашните бойни позиции е спокойно. Заседават коми
сии, които трябва да осъществят на дело ,записаното в 
Споразумението за прекратяване на войната в Южен Ви
етнам.

Светът
поздравява

мира Властниците от Сайгон, особено шефът Тюе, все 
още като че не признават подписания и от тях документ 
за мир. Призовават на борба срещу комунизма и под- 

разни речи, че Споразумението не означаваИ чертават в 
и мир. Даже се заканват.

победата 

на малкия 

виетнамски 

народ

Но надеждите на виетнамците, на борците за не
зависимост и свобода са, че настъпва време на спокойно 
развитие.

Дълга, много дълга бе тази война. Неканените на
шественици, американците, са тук цяло десетилетие и по
вече. Точно преди единадесет години, четири месеца и 
едшхадесет дни 25-годишният американски войник Джей
мс Томъс Дейвис беше убит във Виетнам. Той беше пър
вата, призната от американците тяхна жертва.

ПОБЕДАТА
НА ЕДИН СВОБОДОЛЮБИВ

НАРОД
Оттогава до преди една се

дмица нашественикът, чиято 
война с мирните виетнамци 
бе провъзгласена за най-мръ- 
сната империалистическа во
йна, е хвърлил над тази ст
рана и над Северен Виетнам 
седем милиарда и сто мили
она килограма бомби. Жер
тва на тези варварски напа
дения са много училища, бо- 
лницц, обществени сгради и 
домове на невинни цивилни 
граждани.

През тази война са загина 
ли над един милион и 100 
хиляди виетнамски воини и

са загинали или ранени над 
1 милион и 135 хиляди циви 
лни лица.

Американците не са били 
пощадени. Близо 50 хиляди 
са убити, над 300 хиляди са 
ранени, над 10 хиляди са ум 
рели от болести...

Тази война е струвала мно 
го скъпо. Милиарди долара 
са хвърлени за разрушения 
и убийства.

С право човечеството смя
та тази американска агресия 
за безсмислица.

Представете си, че тези 
огромни милиарди долара

бяха дадени за мирно раз
витие на народите от индо 
китайските държавици.

XXX

Светът си отдъхва сега. От 
незапомнените зверства, ве
сти за които стигаха от да
лечния Виетнам и 
етапните протести срещу аг
ресора и действията му.

Светът е

от непре-

радостен и поз
дравява мира и победата яа 
малкия 
Нашите

виетнамски народ.
народи също, защо- 

то винаги са били за мирно 
решаване на споровете и за 
мирно самостоятелно 
тие. Затова още повече

разви- 
ни ра 

ви-два мирът и победата на 
етнамския народ.

м. н. н. Нашественикът идваот МНОГОТО наши прОТвСТИ

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ * и-------------------------------------------------- ---------------


