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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ВСИЧКИ КРАИЩА:

ТИТО ОТНОВО ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА СЮК

НАВРЕД из нашата стра
на, на събранията на 
комунистите, на 
ческите организации, на 
конференциите 
ществена активност на же
ните и в другите обществе- 
нополитически организации 
и сдружения единодушно се 
дават предложения другарят 
Тито отново да бъде избран 
за председател на Съюза на

югославските комунисти. 
Чрез тоя всенароден рефе
рендум се изказва желание
то на трудещите се от всич
ки краища и среди другарят 
Тито и след Десетия конгрес 
на СЮК да бъде начело 
на Партията.

Такива предложения са 
дадени в Крушевац, Прилеп, 
Качани, Копривница, Крагу- 
евац и на много други места.

бор-
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Акценти
Заседание на Изпълнителното бюро на Председателството на СЮК

ПРИНОС КЪМ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО с
НР БЪЛГАРИЯ

МЛАДИТЕ
Писмото на другаря Тито и 

Резолюцията на Третата 
конференция на СЮК ши
роко разтвориха врата на 
младежта за изява във вси 
чки сфери на обществено- 
политическия ни живот. 
Досега в практиката тези 
права твърде бавно се осъ
ществяваха. В общините, 
трудовите организации и 
други самоуправителни ст
руктури не са създадени 
съществени предпоставки 
за пълноценен младежки

които в НР България води 
секретарят на Изпълнително 
то бюро на Председателство 
то на СЮК Стане Доланц. 
Отчетът е приет единодушно. 
Потвърдени са становищата, 
които в името на Съюза на 
югославските комунисти са 
изнесени по време на разго
ворите и са оценени като до 
бра основа за по-нататъшно 
развитие на сътрудничество
то между двете страни и пар 
тии. (Танюг)

Председателството на СКЖ 
по международни отношения, 
председателят на Съюзната 
скупщина, подпредседателят 

Председателството 
СФРЮ, председателят на Съ
вета по външнополитически 
въпроси в Председателство
то на. СФРЮ и подпредседа
телят на Съюзния изпълните
лен съвет и съюзният секре
тар на външни работи.

На заседанието бе разгле
дан отчета за разговорите,

Изпълнителното бюро на Председателст
вото прие отчета на Стане Доланц за разго
ворите в НР България, в които са потвърдени 
основите за по-нататъшното добро сътрудниче
ство.

напа

живот.
Вината следва да се търси в 

наследената инертност, ко- 
гато става дума за реша
ване ка младежките изиск 
вания.

В Белград на 13 
март се състоя 
заседание на Из
пълнителното бю
ро на Председа
телството 
СЮК. В работа
та на заседание
то взе участие и 
председателят на 
СЮК другаря Ти
то. Взеха уча
стие и пред- 
седате.ште на Це 
игралните и по- 
крайнин ските ко 
митети на Съюза 
на комунистите, 
секретарят на ко 
митета на Конфе 
ренцията на' Съ
юза на комуни
стите в Армията, 
председателят на 
Комисията

Заседание на ОК на СКС в БосилеградТази инертност е
пуснала корени и средмла 
"чте, които чакат някой 

гстрани да им решава жи 
яените проблеми.

-напоследък това положение 
из основи се мени.

Показателен пример в тази 
сока е небивалия инте

рес сред димитровградска
та младеж за новооснова
ните школи.

При димитровградската гим 
назия работи политическа 
школа, която посещават 
към 40 младежи и девой
ки. Към това трябва да до
бавим приблизително двой 
но повече гимназисти и

на дед Писмото акциите со в ход
— ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗАДАЧИТЕ ОТ ПИСМО

ТО Е ИЗЦЯЛО АНГАЖИРАЛО ВСИЧКИ КОМУНИСТИ 
ОТ ОБЩИНАТА. РЕШАВАНЕТО НА ОЩЕ РЕДИЦА КРУ
ПНИ ВЪПРОСИ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ВСЕ ДО ДЕСЕТИЯ 
КОНГРЕС НА СЮК

Миналия петък в Босилеград се проведе разши-
корено заседание на Общинския комитет на Съюза на 

мунистите, в което взеха участие и представители на 
обществено-политическите организации и сдружения в 
общината. На заседанието присъствува и Драгослав Та- 
нич, член на политическия актив на ЦК на СКС.

След като бяха запознати с решенията от последното 
заседание на ЦК на СКС, членовете на Общинския коми
тет изслушаха информация, изготвена от петчленна ко- 

която говори за досегашната работа на партийна
та организация в общината.

гимназистки, членове и по 
сетители на марксическия 
кръжок. И още две исто
рически секции, чиято ос
новна задача е да повиша
ват марксическото образо
вание на младите.

В града работи самоуправи- 
телна школа, която посе- 

60 души. С ог-

МII СИЯ
на След Писмото всички пар

тийни организации в общи
ната са провели по няколко 
събрания на конто обстойно 
са преразгледани редица на
лежащи проблеми, които са 
обременявали политическия 
и стопански живот в общи
ната. Върху решаването на 

•тези въпроси, съвместно с . 
Общинския комитет е анга
жиран и политическият ак
тив от 60 члена.

— Канстантнрахме, че със 
тоянието, което е било ха
рактерно за целия Съюз на 
комунистите на Сърбия еха 
рактеризирало и дейността 
нашата общинска организа
ция на СК. Всичко онова, ко 
ето е установено в програми 
те и решенията не е реали
зирано докрай и то не само 
в СК, но и в другите органи
зации, форуми и органи. Ука 
зано е на редица актуални 
въпроси в средата: стопански 
н политически които е тряб
вало да се разрешават — се 
казва в информацията.

Още в началото акцията за 
провеждане на задачите от 
Писмото е срещала съггроти 
ва от отделни комунисти, ко 
кто са схващали задачите ка 
то кампания. Някои са тър
сили всички въпроси и про
блеми веднага да се разре
шат — с един замах, не схва 
ща'йки, че обективно това не 
е било възможно. Задачите 
от Писмото са дългосрочни 

налагат като програма 
комунисти до Де* 

конгрес на СК>К. 
(Следва на 4 стр.)

щават към 
лед на извънредния инте
рес, самоуправителни шко 
ли са открити при конфг)с 
ция „Свобода“, с коло 50 
посещаващи, и при фабри
ка „Тигър“ 
град — с около 100 души 
посетители.

Изборните събрания в мла
дежката организация нед
вусмислено потвърждават, 
че младите решително ис
кат да станат членове на 
Съюза на комунистите. А 
това вече отхвърля всички 
досегашни теории за апо-

В този
БРОЙ:

Цоне Тодоров не 

може да бъде пред
седател на ССРН

Димитров-

Стр. 4Джемал
БиедичАнтичността им.

Младите имат доверие в об
хваналите нашето общест
во революционни преоб
разования. Със сърце и 
ум те са на страната на 
прогресивното. Именно за
това трябва да им се даде 

области

Амандманите на дело
______ _______ . . Стр. 6В

във всички
да се въвличат в 

стремежи АзияПЪТ
масово
прогресивните

обществото. Тяхната 
пламенност и готовност да 
се разплатят с консерва
тивното, закостенслото и 
инертността е гаранция за 
успеха им.

на „Нинова“ награда получи 

Данило КишСтр. 2
повелява Пис- 

Тито и 
на Третата 

СЮК.

Д тъкмо това
мото на другаря 
Резолюцията 
конференция на

и се 
за всичкиСтр. 9
сетия

Ст. Н.



ДЖЕМАЛ БИЕДИЧ В 

АЗИЯ
КРАТКИ НОВИНИ

Гости от Чехословакия, 

Италия и Австрия
Председателят на Съюзния 

изпълнителен съвет Джемал 
Биедич от 5 март е в посе
щение на някои 
ски азиатски 
стралия.

От 5 до 9 март Биедич и 
придружаващите го лица по 
сетиха Индия, където с прелее 
дателя на републиката Ин- 
дира Ганди водиха полезни ра 
зговори за взаимното сътруд 
ничество между двете тради 
ционно приятелски страни, 
за необвързаиостта, разшир
яване на стопанско сътрудни

атски страни посвещаваше 
голямо внимание на посеще
нието и разговорите, които 
Джемал Биедич води с Ин- 
дира Ганди, Сиримаво Баи- 
даранаике и Тун Абдул Ра- 
зак. Вестниците 
сърдечните срещи и привет- 
ствуваха укрепването на съ
трудничеството па тези стра 
ни с Югославия. В статиите 
най-много се подчертаваше 
сътрудничеството 
страни с Югославия по меж

посети Югославия която тя 
със задоволство е приела.

От 9 до 13 този месец юго
славската делегация начело 
с Биедич посети Република 
Шри Лаика (Цейлон). Там 
Биедич бе гост на председа
теля на правителството Си
римаво Бандараиаике, а след 
това посети Малейзия, къдс- 
то пребивава от 13 до 16 март

През следващата седмица 
югославската делегация ще 
посети още Сингапур и Ав
стралия, а на връщане за

приятел- 
страни и Ав-

изтъкваха

♦В нашата страна за пръв 
след август на 1968 год.път

пребивава в официално посе 
щение министърът на външ
ните работи на Чехослова
кия, Хиоупек, като гост на 
А7>ржавния секретар за вън
шните работи Милош Ми-

В югославско-италиански
те стопански отношения има 
подобряване на сътрудниче
ството следствие на разгово
рите, които води в Белград 
римският министър за търго 
вия Матео Матеоти. Очаква 
се по-ускорено развитие на 
промишлената 
която италианската страна 
през тази година ще креди
тира с 24 милиарда лири.

на тези

нич.

В разговорите Минич-Хно- 
упек положително е оценено 
развитието по двустранните 
връзки, особено стопанските 
отношения и е изтъкнато, че 
съществуващите различия в 
условията и пътищата на из- 

| граждане на социализма, ка 
= кто и различното междуна- 
| родно положение на двете 
• страни не пречи на по-ната- 
| тъшното подобряване на вза 
| имното сътрудничество. На 
; пресконференцията в Бел- 
! град по случай неотдавнаш

ното произволно тълкуване 
на Санстефанския договор в 
„Руде право“ министърът 
Хноупек изяви, че е съгла
сен с отговора на югослав
ския печат.

кооперация,

*
В югославско-австрийските 

отношения, за първи път 
след миналогодишните не
приятности около двуезични 
те надписи в Коринтия, се 
почувствува подобряване, ко 
ето се обособи в посещение
то на виенския министър за 
просвета Фред Синовц на на 
шата страна. Разговорите 
проведени в Белград, Загреб 
и Любляна са минали с убе
ждението, че всички откри
ти въпроси в. отношенията 
.между двете страни ще бъ
дат разрешени в близко бъ
деще и че на словенското и 
хърватското .малцинство в 
Австрия ще бъде обезпечена 
възможно по-голяма защита 
и равноправно развитие.

В Загреб президентът Ти- 
то е приел чехословашкия 
министър Хноупек. Милош 
Минич е приел покана да по 
сети Чехословакия.

Мотив от Индия
чество и пр. На индий- Югославия ще престои в Бан 
ския председател Индира гладеж.
Ганди е връчена покана да

дународни въпроси и в укре 
пването на влиянието на не 
обвързаните страни в света.Печатът в посетените ази-

кюзог и«пиг>ж///А1ж,/лк'

БРАТСТВО ДА СЕ СТАБИЛИЗИРАТ ЦЕНИТЕАКТУАЛНИ ТЕМИ

Цените от по-дълго време са 
наша постоянна актуална те 
ма, хронична болка, за коя
то търсил! рецепта и ефика
сен цяр. Поскъпванията, с ко 
ито се срещахме в предиш
ните години не изостанаха 
и в тази. Същевременно пра 
вят се различни опити, съ
що както и в предишните го 
дини, цените да се кориги
рат в рамките на опреде
ления план. В момента се на 
мираме в едно такова поло
жение, в което, докато ста
тистиците регистрират срав
нително бърз ръст на цените 
и на жизнените разходи, 
съюзните органи преди всич 
ко взимат мерки, които тря
бва да ни доведат до жела
ната цел.

След неприятните януар
ски изненади, на които ме
жду другото казано когато 
се касае за цените вече сме 
свикнали, Съюзният изпълни 
телен съвет взе решение за 
максимиране на цените на 
всички стоки и услуги 
на равнище от последните 
дни на миналата година. То
ва решение, взето през сре
дата на миналия месец съз
даде, съвсем естествено, из
вестно облекчение, но не и 
залог, че ще дойдем до целта 
по простата причина, че се ка 

за добре известно оръ
жие от отбранителния

нататък някои дилеми. Как
во ще бъде на пример с при
лагането на предписанията 
на републиките, покрайнини

сенал на правителството, с 
който често сме се защища
вали от поскъпванията, но 
не сме успялп да се отбра
ним.

решението за максимиране 
на цените на съюзния секре
тариат по пазара и цените.ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 

СКАТА НАРОДНОСТ В 
СФР ЮГОСЛАВИЯ

Излиза всеки петък

Урежда редакционна 
колегия

Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ

Очевидно е, че на догово
ра в Крапински Топлици не 
са отстранени всички недоу
мения- Още има колебания, 
но в .момента трябва да се 
има в предвид още нещо. 
Именно, решението за макси 
миране на цените трябва да 
се разбере по-широко. Защо- 

целта 
това цените

те, градовете и общините, об 
народвани след първи януа
ри тази година, а въз основа 
на които са покачени някои 
цени до мо.мента на влиза
нето в сила на най-новото ре 
шепне на Съюзния изпълни
телен съвет? На тоя въпрос 
е отговорено, че решението 
е валидно и за такива слу
чаи. Прочее, същите

Колко това е вярно по
твърждава и неотдавнашния 
договор на инспекторите по 
пазара, бюрото за цени и 
прокурорите, който се про
веде в Крапински Топлици. 
Тук бе направен 
разрешат много спорни въп
роси във връзка с реализи
рането -на решенията на Съ
юзния изпълнителен съвет.

опит да се

то в краен случай 
не му е само вмерки

би трябвало да се превземат 
и за стоки и услуги, за ко
ито републиките, покрайни
ните и общините

Технически редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ

да се върнат на равнището 
от декември. Това решение 
същевременно е отбрана сре 
щу нови увеличения 
ните

Основното становище, при 
ето в съгласие със Съюзния 
секретариат по търговия и 
цени, на първи поглед, посо
чва извода, че няма вече ни 
какви дилеми затова

Издава „Братство“ — 
Ниш, Станко Паунович 
№ 72, телефон 25 480

са разре
шили покачването на цени
те след 31 декември 1972 го
дина. Касае се

на це-
и онова необходимо 

насърчение за републиките 
и покрайнинитекак на

дело да се реализира реше
нието за
цените. Без съмнение, 
становище упреква, че 
жно да се анулират 
поскъпвания, до които 
шло в тази година, 
разрешени от съюзните

на пример за 
градските съобщения, кому
налните услуги, месото, 
роителния материал,, 
те и тн.

Годишен абонамент 40, 
а полугодишен 20

Динара

възможно 
по-скоро да се сключи об-

максимиране на ществен договор за полити
ката на цените през настоя
щата година.

ст-
това 

е ну- 
всички 

е до- 
а не са 

орга

наеми-

Текуща сметка 
62500-603-9529 
СДК — Ниш

Обаче Впрочем, тъкмо когато бъ
дат известни и тези резулта
ти, ще може да се говори за 
успеха или провала на реше 
нието за максимиране на це
ните. Всяка преждевремен
на преценка не ще бъде ре
ална.

потчертано е, че мо
же би не би трябвало 
циите по

инспек 
пазара още сега да 

упражняват контрол 
сектори, но под условие тези 
въпроси възможно по-скоро 
да се разяснят 
да се легализират в. смисъл 
па пълномощията дадени с

Печатница „Ву* Кара- 
джич“, Ст. Паунович 

Ай 72 — Ниш.

ни. в тези

В допълнителните поясне
ния, по-точно в отговорите 
на известно число конкрет
ни примери останаха и по-

и веднагасае
ар-

Н. 3.
Страница 2.
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По света и у нас
Сурдулица

)

Последователност в провеждане но ПисмотоЕГИПЕТ НЕ ИСКА 

ВРЕДНИ ПРЕГОВОРИ
Отделна комисия при Об

щинския комитет на СК 
Сурдулица ще разгледа още 
веднъж обществения дого
вор по настаняване на рабо
та в Сурдулишка община 
поради евентуални 
ния и допълнения. Причина
та за това е, че са направе
ни известни забележки отно 
сно недостатъците на дого
вора. Но, докатс» не се извър 
шат изправки договорът ще 
остане в сила. Чрез тази ко
мисия ОК на СК в Сурдули
ца ще дойде до данни за 
итуално незачитане на 
вора от някои трудови орга
низации, а такива случаи 
има. Срещу нарушителите 
на същия ще се предприемат 
наказателни мерки.

ването би бил сложен и би 
предизвиквал някои после
дици в трудовите организа
ции, които са го избрали.

Управителните органи при 
Общинската скупщина в Сур 
дулица трябва да предприе
мат спешни акции за реали
зиране на задачите, които 
им предстоят след четвър
тото и петото заседание на 
Общинската конференция 
на СК.

Тези решения бяха приети 
на съвместното заседание на 
ОК на СК в Сурдулица с 
представителите на общест
вено-политическите организа 
Ции и Общинската скупщи
на на 2 март т. г., когато бя
ха разгледани задачите на 
Съюза ма комунистите след 
48-то заседание на ЦК на 
СКС.

ден от длъжността секретар 
на същата. До такова стано
вище присъствуващите са 
дошли оттам, че Бора Цвет- 
кович в работата си като 
секретар на Междуобщин- 
ската конференция на СК 
нищо не е променил след Пи 
смото и речта на другаря Ти 
то. Дейността му е оценена 
като либералистическа. На 
Цветкович, също така се пра 
ви забележка, че на 48-то за 
седание на ЦК на СКС в из
казването си неоправдано е 
драматизирал положението 
в Южна Сърбия, с цел да 
защити себе си и политиче
ските си позиции. Такава не 
гова преценка не може да 
се приеме в Сурдулишка об 
щина и тя е в противовес с 
разискването му на четвър
тото заседание на Общинска 
та конференция на СК в Сур 
дулица. Бора Цветкович е 
критикуван още за лидерст
во и монопол в местния ве
стник „Вранске новине”.

М. Величков

в

измене-
Порт-паролът 

то правителство е отхв 
като

на египетско 
ърлил 
*“ из-

Според Роджерс трите дър 
жави изглежда сега желаят 
да поведат преговори забли 
зкоизточната криза. „Египет 
е изявил много пъти, че не 
е съгласен с такива прегово
ри и че не може да се отка
же нито от една стъпка на 
арабската земя".

„напълно неверни 
явленията на американския 
държавен секретар Уйлиям 
Роджерс, че Египет, Йорда
ния и Израел искат да 
дат преговори за близкоиз
точния конфликт.

пове-
еве

дого-

Пирова победа на деголистите

ОК на СКНа неотдавна състоялите 
се парламентарни избори във 
Франция победи правителст
вената коалиция. Данните 
говорят, че в 481 изборна око 
лия от вкупно 490, коалици
ята на правителството е спе 
челила 267 мандата, т.е. 21 
повече отколкото е необхо

димо за абсолютно болшин
ство, докато обединената ле
вица е спечелила 181 мандат 
Реформистите са получили 
28, а крайната десница 5 ман 
дата. Сега деголистите имат 
100 по-малко, а левицата дво 
йно повече места в парла
мента.

отстъпва от за- 
четвъртото 

на Общинската 
конференция на СК в Сурду- 
лпца, относно отзоваването 
на Мирослав Станкович 
то отборник на Общинската

ключението на 
заседание

На същото заседание е ре- 
шено да се предложи на Ме- 
ждуобщинската конферен
ция на СК във Враня, Бора 
Цветкович да бъде освобо-

ка-

скушцина. По оценка на Ко
митета процесът на отзова-

Победа на социалистическите 
сили в Пили Димитровград

ОК на СКС още веднаж за 

декемврийските изплащания
Чили ще продължи своя 

път в социализъм след успе
ха на левата коалиция на 
Салвадор Алиенде на неот
давна проведените избори в 
тези страни.

Изборите се проведоха в 
трудно стопанско положение 
под натисъка на силните де- 
мохристияни и консерватив- 
ци и те само незначително 
измениха съотношението на 
силите в парламента и сена

та в полза на левицата, но 
значително укрепиха ли
чния престиж и позиция 
на Алиенде.

Алиенде е.изявил, че ще 
продължи курса към социа
лизъм „в стила на Чили, кой 
то се различава от тоя вдру 
гите страни”. Според Алиенде 
неговото правителство ще ра 
боти „в насока на социали
зъм в рамките на закона, де
мокрацията и свободата”.

РАЗГЛЕЖДАЙКИ инфор
мацията за дейността на Съ
юза на комунистите във връ 
зка с провеждането на реше 
нията на Общинския коми
тет в Димитровград, по по
вод декемврийските изпла
щания
ОК на СКС, състояло се на 
9 март бе констатирано, че 
решенията са приети във вси 
чки организации, с изключе
ние на гимназията.

На това заседание трябва
ше да се обсъди и информа
цията за незаконно забогат
яване и нетрудови доходи, 
но понеже не е готова — та
зи точка е отложена за след 
ващото заседание на Общин 
ския комитет. В разисквани
ята си членовете на комите
та изтъкнаха, че решенията 
за връщане на декемврийски 
те изплащания са приети, но 
нито в една партийна орга
низация не са предложени 
партийни наказания на отго
ворните за тази постъпка ко
мунисти.

Бе заето становище да се 
подложат на критика изка
званията на директора на 
гимназията Методи Георгиев 
преподавателя в основното 
училище Никола Денков, Лю 
бомир Голубови, който е и 
член на Общинския коми
тет, преподавател в гимнази 
ята, като се потърси и по
литическа отговорност от те 
зи лица. За тази цел бе обра 
зувана и група, която да под 
готви една информация 
връзка със становищата и из 
казва ни ята на Любомир Го- 
лубович и същата щс бъде

разгледана на заседание на 
Общинския комитет на Съю
за на комунистите.

По въпроса за съвместно
то заседание на Общинския 
комитет и членовете на пар
тийния клон в просветата и 
културата бе казано, че мно 
го неща са пояснени и от 
ново съвместно заседание ня 
ма нужда. На комунистите в 
този клон се оставя сами да 
се справят с проблемите, въз 
никнали след декемврийски
те изплащания.

на заседание на

Накратко
ВЪВ

А. Д.Добривое Видич, член на 

Президиума В Босилеградска община няма 
декемврийски изплащанияна СФРЮ

След оставката на Коча По 
от членство в Прези- Според данни на Служ

бата за обществено счетовод 
ство в Аесковац, в босиле
градска община не е имало 
неправилни изплащания през

декември миналата година, 
преди да влезе в сила съюз
ният закон за замразяване 
на личните доходи.

пович
диума на СФРЮ Скупщината 

Социалистическа републи 
ка Сърбия избра Добривое 
Видич на неговото място и 

за това Съюзната

На съвместно заседание на 
всички камари на Съюзната 
скупщина бе провъзгласено 
избирането на Добривое Ви
дич за член на Президиума 
на Социалистическа републи 
ка Югославия.

на
Ст.

уведоми
скупщина. От заседанието на Изпълнителния отбор на Социалистическия 

съюз в Димитровград

Помощ на общините в 

на уставите
Задачите от Писмото-в дело

нския комитет на Съюза на 
комунистите във връзка с 
декемврийските изплащания- 
Бе заключено, че е нужна 
плна ангажираност не само 

комунистите, 
на всички членове на Соци
алистическия съюз за про
веждане на тези заключения 
в дело.

Във връзка с претворяване 
то в живота на задачите от 
Писмото бе констатирано, 
че занапред ще е необходи
ма още по-голяма активност. 
Също така и провеждането 
на конституционните аманд- 
манн изостава.

Изпълнителният отбор на 
Социалистическия 
Димитровград проведе па 6 
март заседание, на 
Илия Петров председателят 

Общинската ко! 1фереиция 
па ССРН, изнесе инфор
мация за проведената неот
давна конференция иа Соци 
алистическия съюз па СР Сър 
бия- Изпълнителният отбор 
оказа безрезервна подкрепа 

становищата на Републи
канската конференция на Со 
циалистическия 
веждането на 
Писмото на другаря Тито и 

Изпълнителното бюро

СЮК. В случай за незачитане 
па същите от отговорните ли 
ца непременно ще се търси 
политическа отговорност.

Бе разгледан и въпроса за 
възможностите за стабилизи 
рамо на димитровградското 
сто! ш и ство. Изпълнителният 
отбор подчерта, че е нужно 
да се даде цялостна подкре
па и предприемат нужни ме
рки в тази насока. За целта 
ще бъде основан фонд за 
стабилизираме на стопанство 
то, което ще бъде предложе
но па Общинската скупщина.

Изпълнителният отбор да
де пълна подкрепа на Общи-

изготвянето СЪЮЗ Ц

което
в общинските скупщини при 
изготвяме

НО IIмаПредседателството иа ко
мисията на Скупщина Сър
бия за конституционни въп-

оформило работна 
хрупа, която ще се грижи за 

активността

нана техните стату
ти.

роси е За председател иа работна 
та група на Председателство 

коп-съгласуване на 
в изготвянето на общинските 
статути за работата върху по 
дготовките на републикан
ската и съюзна конститу
ция. Тази работна група би 
оказала специална помощ па 
компетентните органи и тела

то па Републиканската
комисия, която 

избран Бож-
паституциониа

има 6 члена, е
Круиич, председател иа 

политичес-

сьюз |В про-
ко задачите от
Организационно - 
ката камара 
па Сърбия.

иа Скупщината А. Д.нана
3

БРАТСТВО и 16 МАРТ 1973



Из нашите общини
Заседание на ОК на СКС в БосилеградОбщинският комитет на СКС в

ЦОнГТОДОРОВ НЕ МЕ СЛЕЯ ПИСМОТО - АКЦИИТЕ СА_В ХОЛ
----------- ,-------------------------------------------------------------------—--------- (От 1 стр.) че се занимават със сто референдума. Акцията
ПА П ПГ ППГППГПАТГП - Разпространявано е мие ския криминал в земеделски ш^0 е завърШена само
ПА к к III- МИЬ III.Г II А I Г И 11Ие- чс се Касае за Разплата ■е кооперации в А°^° 1ая_ у гостилничарсКото предпри
||Н П ПЦГ ||Г Г11ИГПН | III с личности, а не с явления мимо и Горна Лиси провалена е в „Слога ,
НП и иПЛя II» 1-Ни1'П ,, М и грешка. Такова разбираме колко лица са в затвора. Въ *™%^АеЛСКИ-ге кооперации

------------------------------------------------------------------------ е подхождало на отделни просът е купуването и не е насрочена.
личности в пашата среда. ги на търговското пред! I задачи е трябвало да
В някон случаи имало от ти тис „Слога сс трсгир като т си„АИкатът и ССРН,
важни въпроса да се прех- сключване на вреден за |м у комунистите, които са 
върлит па личности. По-точ- приятисто договорки се противопоставяли на тази
но искало се да се замъгли въпрос решава съдът, дир * щ.е се потърси отго-
обществеиата същност изпа торът па предприяти'гто, ворност, особено от ръково-
чеиието на въпросите — по- то най-отговорен е изклго дителите които трябва да си
сочва се в информацията. от СК. подадат оставки — казва се
мнението, 'че^ачнте о!°Пн НЕОТЛОЖНИ ЗАДАЧИ в информацията ^ ^
сТмТкГуГстГте^Г^ ци^значГеГе^ре.ша-
водствата на СК, а оста- Ла отговорността на комуни- яването «а гражданит^р ^ 
палите организации трябва стите. Обаче, необходимо е ^ лмптп 
да бъдат по страни от всич- да се превземат още редица радио ги. 
км акции. Такива примери акции, произтичащи от Пи- 
имало в работата на Изпъл
нителния отбор на ССРН и 
неговия председател, в рабо
тата на някои партийни кло 
иове и активи на местната 
партийна организация и бор 
ческата организация в Боси 
леград и др.

КОНКРЕТНИ РЕЗУЛТАТИ

НА ССРН
След няколкочасово обсъждане на проблемите, ко

ито по-дълго време обременяват отношенията между 
най-отговорните кадри в Боснлеградска община, разши
реното заседание на Общинския комитет на СКС, състо
яло се на 9 март т.г. взе решение, че сегашният предсе
дател на Изпълнителния отбор на Общинската конферен
ция на ССРН, Цане Тодоров, не е подходяща личност за 
тоз1Г пост, и че в предстоящите избори в Социалистиче
ския съюз трябва да се избере нова личност, за предсе
дател на тази оргагшзация.

Комитетът направи само
критика на досегашната си 
работа, поради отсъствие на 
по-широки и непосредствени 
акции в партийните и други 
организации. Също така той 
се спря и върху работата на 
останалите обществено-поли 
гически организации.

С притети материали ще 
бъде запозната Общинската 
конференция на СКС, която 
ще проведе заседание до 
края на седмицата.

На заседанието на Общин
ския комитет, проведено през 
февруари, другарят Тодоров 
е изнел редица твърдения и 
факти по отношение на раз
лични стопански, политнчес- 

други проблеми, на то
ва заседание е избрана пет
членна комисия на Общин
ския колштет,. които е била 
задължена да подготви ана
лиз за досегашната дейност 
на общинската партийна ор
ганизация по провеждане на 
Писмото, както и твърдени
ята и .преценките на Тодо
ров изнесени на това засе
дание.

но е изнасяно за да се при
крие слабата дейност в 
ССРН и най-отговорните в 
него, преди всичко на пред
седателя на ССРН...“ — е 
посочено в информацията.

В информацията се казва, 
че другарят Тодоров „от пре 
ди две години никога не е 
приемал каквито и да било 
забележки на Общинския ко 
митет и Общинската конфе
ренция на СКС, а се е про
тивопоставял да се приеме 
отчета за работата на орга
низацията на СК в общината 
за период от две години. 
Въз основа на налог от ви
сши форуми, както е той об
яснявал, търсил е да се из
хвърли от отчета преценка
та дадена за състоянието и 
работата на ССРН. Обаче от 
четът е приет във всички ме 
стни организации и на об
щинската конференция и е 
оценен като твърде реален“.

След това в информацията 
са посочени още редица про 
блеми и акции, които дру
гаря Тодоров е използвал за 
разправии с най-отговорни
те в обществено-политичес
кия живот в Босилеград, пре 
ди всичко със секретаря на 
Общинския комитет и пред
седателя на Общинската ску 
пщина, с които е бил дъл- 
жен по силата на своя отго
ворен пост да развива гра
дивна критика и плодотвор
но сътрудничество.

Комитетът на края реши:
* До 10 април т.г. да се 

проведат избори в организа
цията на ССРН и другарят 
Цоне Тодоров да не се изби
ра в нито една подружница, 
понеже е проявил препале
на чувствителност, субекти
визъм, и не е подходящ за та
кава отговорна длъжност. В 
провеждането на изборните 
акции на Изпълнителния от
бор на ССРН ще окаже по
мощ Общинския комитет, за 
което е образувана специал
на комисия.

* Да . се преоценят и стано
вищата и данните, които То 
доров изнесе на това заседа
нието на ОК на СКС.

* С материалите и стано
вището на Общинския коми 
тет да се запознае Общинс
ката конференция на СКС, 
която ще се проведе до края 
на седмицата и която ще взе 
ме окончателно решение по 
въпроса.

* В случая не се касае за 
идейни отклонения на Цоне 
Тодоров, но за препалена чу 
вствителност и субективи
зъм, които са странни на от 
говорен обществено-политиче 
ски деец.

смото.
Досега недостатъчно е ра

ботено върху провеждането 
па конституционните аманд 
мани, които неразривно са 
свързани с Писмото. Вътре
шен контрол имат само две 
стопански организации: ав
тотранспортното 
тие (от по-рано) и комунал
ното предприятие „Услуга”.

На заседанието се каза, че 
интеграцията на стопанските 
организации в общината все 
още не е проведена, въпреки 
че трудещите са запознати с 
предимствата на същата. О-

КИ И

предприя-

В провеждането на програм 
•иите задачи имат конкрет
ни резултати. 26 бездейству- 
ващи членове са отстранени 
от редовете на Партията, от 
Които четирима поради въз
буждане на углавни дела за 
злоупотреби в стопанските 
организации. Наведнаж са 
приети 30 нови членове, ко
ето ще рече, че критериите 
за приемане и отстраняване 
са поощрени. , ....

Във всички трудови орга
низации са оформени пар
тийни активи. Разпусната е 
местната организация в Гор
на Любата поради неактив- 
ност и са направени подго
товки за формиране на нова 
организация. В Босилеград е 
преустроена най-голямата. 
партийна организация в об
щината.

Предприети са редица пра 
ктически акции за оспособ- 
яване на инспекционните 
служби, съдебните органи и 
следствените органи. В разо 
ткриването на стопанския 
криминал и другите злоупо
треби в трудовите организа
ции са превзети ефикасни 
мерки. Решено е да се отст
ранят от ръководни постове 
всички лица, които не при
тежават съответни морално- 
политически качества или в 
миналото са се противопос
тавяли на линията на СЮК. 
Такъв е случаят с директори 
те на основните, училища в 
Бистър и Горна Любата, ко
ито са вече сменени.

— В досегашната актив
ност е констатирано, че и в 
нашата среда има явления, 
които могат да се охаркте- 
ризират като национализъм, 
нарочно в разискванията за 
икономическото 
на общината и решаване на 
спорните въпроси с ВЕЦ 
„Власина”. Тоя проблем, до- 
колкото правилно не се раз
реши може да бъде използу
ван за създаване на национа 
лизъм и врагът с това може 
да манипулира — се казва в 
информацията.

Във връзка с разкриване
то на различни злоупотреби, 
неоправдаемо обогатяване, 
присвояване на обществено 
имущество, ползване на жи
лищни кредити работят ко
мисии; чиято работа върви 
бавно. Съдебните органи

Ст. Станков 
В. Велинов

дадеКомисията 
отчет за тези проблеми.

председател 
на ССРН другарят Тодоров 
не се е повинил на Правил
ника на общинската органи
зация да мине на постоянна 
работа в Социалистическия 
съюз, но е заемал две отго
ворни функции: началник в 
общинската скупщина и пре 
дседател на ССгн и работа
та не вървяла добре, особе- 

„Раоотата в

баче не са зачиташ! опреде-
Като

Накратко

Босилеград
По повод 8 март — Деня 

на жената в Босилеград е 
изпълнена културно-забав
на програма, от учениците 
на гимназията, основното 
училище и ч\.еновете «а са
модейния колектив „Мла
дост“.

Същата вечер и в Долна 
Любата е устроена .културно 
забавна програма. Младежи 
те от селото изпълниха коме 
дията „Съмнително лице“ от 
Бранислав Нушич.

ССРН.но в
ССРН била в упадък в под- 
ружниците е имало все по
вече, критики и активнос
тта на членовете е намалява 
ла" — се казва в информа
цията.
иощинският комитет още на 

заседанието си от 24 декем
ври 1970 година е поставил 
тоя въпрос .и е приел реше
ние от 1У/1 година, предсе
дателят на ССРН да мине на 
постоянна работа в ССРН, а 
Общинската скупщина да 
обезпечи необходимите фи
нансови средства за. дейност
та «а ССгп. Това решение 
е приел и председателят на 
Ок на ССРН, ооаче, то и до 
днес не е осъществено.

„цсичко каквото е казано, 
писано и поставяно във връ
зка с преминаването на пос
тоянна раоота в ССРН на 
другаря председател Цоне 
Тодоров,.както от него така 
и от други; които са оспоря- 
вали правото: на Общинския 
комитет на такова станови
ще, преценка и заключение, 
като: неосигурени средства 
от Общинската скупщина за 
лични доходи, пречене на ра 
ботата на ССРН и нейния 
председател от страна на Съ 
юза на комунистите, Общин
ският комитет а нарочно от 
секретаря на ОК и председа 
теля на Общинската скупщи 
на, въвеждане на отделна 
организация на работа в ор
гана на ;управата в Общин
ската скупщина само заради 
председателя на ССРН, че се 
е . желало той да се „прину
ди“ да отиде в ССРН — 
остане по-късно на улицата 
и т.н..не е вярно, а умишле-

В.

Божица. — Тези дни в подружницата на Со
циалистическия съюз в Божица е извършено под
меняне на билетите. Към 500 души са получили но
ви билети, а членският внос за изтеклата година е 
внесен сто на сто.

В. X.

БРЕБЕВНИЦА. — Лошото време и снеговале
жите в димитровградския край донесоха неприят
ности и на граничарите от заставата край село Ба- 
чево. Те бяха останали без дърва. Но бребевничани 
веднага им се притекоха/на помощ, 
много труд и усилия бребевничани докараха дър
вата до заставата.

Примерът на бребевничани е още едно звено в 
непресъхващото сътрудничество между .граничари
те и крайграничното население. *

П. П.

С цената на

положение

Смиловци

ГОЛЯМ СНЯГ В ЗАБЪРДИЕТО

Продължителните снеговалежи в Забърдието 
създадоха редица трудности в съобщенията. Дебели 
преспи сняг задръстиха шосето Смиловци - Димит
ровград^ На места те достигаха височина и до 2 

С пом°Щта на снегоринове и друга механи
зация — онегьт е разчистен.

за да

Ст. Станков ве- П. П.
Стрина 4,

„БРАТСТВО (щ 16 МАРТ 1973



Из нашите общини

ЧЕСТВУВАНЕ НА 8 МАРТ
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА КОМУНИСТИТЕ-РАБОТНИЦИ

ЩЕ ИМАТ СВОЙ АКТИВ

Седмична интервю

ЖЕНАТА В ДИМИТРОВГРАД
По повод предстоящото 

преустройство в Съюза на 
комунисттие помолихме се
кретаря на Общинския ко
митет в Димитровград, Рай
ко Зарков, да ни оговори на 
следния въпрос:

— Предстои формиране на 
работнически актив. Кажете 
ни нещо за функцията му и 
какво ще получи с това ра
ботническата класа в Дими
тровград?

.
Ь. вИЧк ш=

; . ■ V'-4:
По повод празника 

мата 0 - на же-
— о март в повече ме

ста в Димитровградска
На 8 март в Центъра 

култура и забава бе преда
дена разнообразна програма

за У
об- Ш

Шшш
-

■ ш

I ж1

т
А .

— С цел за по-нататъшно 
по-последователно осъществ- I 
яване на задачите от Писмо 1 
то на другаря Тито и Изпъл- | 
ннтелного бюро, • Титовите ■ 
речи и Решенията на Цент
ралния комитет на Съюза на 
комунистите на Сърбия на
шата Общинска конферен
ция на едно от следващите 
си заседания ще решава по 
предложението за основава- 
ване на работнически актив, 
както и за правилника за 
работата му. След това вед
нага ще се мине към избори 
за актива и неговото учред
яване. Съставът на актива 
ще избират членовете на 
Съюза на комунистите-произ 
водственици, хората край 
машините. Затуй се и казва 
работнически актив. Значи 
работниците-комунисти ще 
имат свой актив. Фактичес
ки, това е вид на организи
ране «а комунисти-работни
ци с цел да се засили влия
нието на непосредствените 
производители върху поли
тиката на Съюза на комуни
стите в общината.

7м
и ' Ш
Общинския комитет на засе данке

някои въпроси взимаха ре
шения, за които работници
те си нямаха понятие.

Накрая да изтъкнем, че с 
насочването на тежшцето на 
вниманието към работничес
ката класа и нейните пар
тийни организации от нас се 
търсят нови усилия по най- 
подходящ начин да органи
зираме и средствата на г-ш- 
формацията. От друга стра
на, когато говорим за работ
ническия актив същевремен
но имаме предвид и яАрото 
на работническия контрол, 
около което ще се събират 

работниците 
против всички видове извра 
щения, бюрокрацията и дейст 
вия противни на политиката 
на Съюза на комунистите и 
мерките за стабилизация на 
стопанството. Защото дими
тровградската работническа 
класа, комунистите в нея, 
работническият актив, об
щинската организация на 
Съюза на комунитсите, ней
ните органи нямат в настоя
щия момент по-непосредстве 
ни задачи. Очакваме работ
ническият актив по най-до
бър начин да афирмира и 
Съюза на комунистите и са
мата класа в борбата за са- 
моуправителни отношения и 
защита на социалистичес
ките завоевания на трудещи 
те се в нашата община.

на комитета ще се раздават 
предварително на членовете 
на работническия аткив.

Естествено е, че в този дух 
ще се мени и допълни ста- 
тутарното решение, с което 
ще се верифицират всички
те права и задължения на но 
вия вид на организиране на 
работниците-комунисти, кое
то ще представлява най-де 
мократично изразяване на 
интересите, революционните 
изисквания и социаляо-са- 
моуправителните отношения 
в предприята и от друга ст- 
раа — това е начин да се 
укрепи обществено-политиче 
ското и самоуправително по 
ложение на работническата 
класа като най-отговорна 
част на нашето общество.

Това е и целта на мерките 
за организиране на работни
ческия актив. Тъкмо с това 
искаме да постигнем качест
вено ново отношение на ра
ботническата класа към об
ществото и към своите инте
реси. И досега се изяснявах
ме в името на тази класа, в 
нейно име решавахме и „са
моуправлявахме”, с нейното 
име се заклиняха технокра- 
тите, либералите, анархисти
те, зад този лозунг и имена 
са прикриваха вредните дей
ствия, криминала, лошите 
взаимни отношения и тн. Ня 
ма да прекаля ако кажа, че 
и органите на самоуправле
нието в известни случаи по

идина бяха проведени търже 
ствени събрания. В града 
ученигците от основното учи 
лище „Моша Пияде” изпъл
ниха художествено слово 
„Честит ти празник, май
ко”. В програмата взеха уча 
стйе и училищният хор, как 
то и учениците от гимназия
та.

Бяха направени посещения 
на родилния Дом, тъкачния 
цех на „Услуга” и детската 
градина. Не бяха забравени 
и граничарите на ЮНА на 
които бяха връчени скром
ни подаръци.

с фолклорни изпълнения, ри 
тмични упражнения и хоро
ви и музикални точки от уче 
ници и най-малките от дет
ската градина.

Югосалвският игрален 
филм „Кървава байка” на 9 
март, бе даван изклю
чително за жени. Чествува- 
нето' на празника завърши 
на 10 март, когато в ресто
ранта на хотел „Балкан” бе 
организирана другарска ве
чер, която премина в другар 
ска обстановка.

борбана

А. Д.

Изборите ще стават, както 
е предвидено в предложени
ето, по същия начин както 
и тези в Общинската конфе
ренция на Съюза на комуни 
стите, а обсегът на интерес 
и дейност на работническия 
актив е Програмата на Об
щинската конференция и по
литиката на Съюза на кому
нистите. Именно затуй пред
виждаме Общинската конфе 
ренция и Общинският комр- 
тет да бъдат задължени да 
разглеждат 
мненията и исканията на ак
тива и да се изказват върху 
тях. За да може това задъл
жение да се реализира изця
ло работническият актив от 
своя страна с длъжен своите 
предложения и решения, сво 
ята програма, която приема 
на заседанията си, да пред
ставя и на Общинската кон
ференция и па Общинския 
комитет. Секретарят и заме
стник-секретарят на работ
ническия актив не само, че 
ще бъдат задължени да взи
ма тучастис в заседанията 
на Общинския комитет, но 
ще трябва и да се борят за 
становищата на този орган, 
който ще тълкува техните 
мисли, акции — интересите 
на организираните комуиис 
ти — непосредствени произ
водители. Ако активът иска, 
а това е и негова задача, да 
застъпва работниците-кому
нисти и тогава от своя стра 
на всеки член на актива е 
задължен преди заседанието 
да се договори по всички въ
проси от материалите, които 
предварително трябва да 
изучи. Това означава, че вси 
чки материали за заседания

По случай Деня на жената

Д0СТ0ИНСТВЕН0, ГОРДО, 
ПОТВЪРЖДАВАЩО

за разследване на 
на нетрудовите

— Секция- мисията 
потеклото 
доходи чиито резултати още 
не са за обнародване). Зар
ков запозна гостенките, че 
още не е подписан самоупра 
вителен договор по настаня
ване на работа — документ, 
който ще трябва да регули
ра по най-справедлив начин 
отношенията в най-чувстви
телната област на обществе
но-политическия живот в об

Димитровград, 
га на Конференцията на же 
ните в Димитровград честву 
ва достойно международ- 

жената. На

становищата,

М. Б.
ния празник на 
приема, който устрои секре
тарят на Общинския коми
тет на Съюза на комунисти
те, на който присъствуваха 
представителки 
от селото, града, просветни
те дейци и работнички, отра 
зи достоинствения и потвръ- 
ждаващ подход на 
към собствените и чуждите 
проблеми в общината. В раз 
говорите със секретаря на 
комитета жените бяха запо
знати с усилията, които пра
вят обществено-политически
те организации, трудовите 
колективи и трудещите се 
в осъществяването на задачи 
те от Писмото.

МеЖАУ другото, секретар
ят Зарков изтъкна, че дими- 
тровградските трудови орга- 
низации в провеждането на 
мерките на стабилизацията 
срещат редица трудности 
ради недостиг на оборотни 
средства. След това стана 
лума за бавното прилагане 
на конституционните аман- 
дмани, специално XXI, Хлн 
и ХХШ, за работата на ко-

Кратки новини
на жените

Сказки за ракапашата.
От своя страна и от името 

на представителите на Кон
ференцията на жените забла 
годари Любимка Стоянова. 
След това ясените указаха 
върху конкретни неправил
ност в работата на отделни 
служби, в здравеопазването, 

настаняването иа работа, 
за трудното 
старческите семейства и тн. 
и те говориха за възможност 
та за развитие иа домашно
то ръкоделие, като едно ог 
условията за настаняване 

работа на безработни же

жената

По почш! на общинския отбор на Червения 
кръст в Сурлул1Ща в основните и средните учили
ща, както и за гражданството, се изнасят поредица 
сказки за болестта рак. Лектор е д-р Владимир 
Джорич, специалист по обща медицина при Меди
цинския център в Сурдулнца.

Общинският отбор иа Червения кръст се е от
несъл до лекарите на здравния дом във Власина 
Округлица подобни лекции да изнесат за уче
ниците в основните училища в Клисура, Божица и. 
Власина, както и за населението от тези райони.

по
положение на

напо Акцията е предприета като превадггата, с оглед 
на постоянно увеличаване «а болсетта в Сурду- 
лишка община.

ни.
След приема секретарят 

па комитета връчи па гостен 
китс скромни подаръци. М. В.

М. Б.
Страница 9
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I
СТОПАНСКИ ЖИВОТ

Амандманите Из трудовите организации
на дело

В „СВОБОДА“ СА ДОВОЛНИ 

ОТ ПОСТИГНАТОТО
Непосредстве
но самоупра
вление в 
„Тигър“

! '

ра. По тези показатели ли
мит ровградската конфекция 

■на«й-Аобри-
Проектьт „Основите 

на организиране 
гласуване на отноше
нията в заводите „Ти
гър" в унисон с консти 
туциошште амандмани 
Ш, XXII и XXIII” 
предвижда 
гант, като основна ор- 
ганизация на сдруже
ния труд с устава син 
нормативните правила 
да санкционира само- 

прнн-

ф Фондовете потбогати с два милиона и 100 хиляди 
динара

ф Цените на суровините намаляват успехите 
ф Има изгледи личните доходи да се повишат с 10

и съ-
се числи между 
те от този род предприятия 
п ПИШКИЯ регион, дори в ре
публиката и страната. В лл 

у Сърбия, Македо-на сто.
”!ЖаГГ800°~ .

заплануваният общ ии условия на стопанисване 
възлиза на над 10 ми- от изтеклата година, когато 
динара. Повишението за фОНДОвете останаха само 

па производствените разхо- 3 милиона и 40 хиляди дина- 
ди (за 45 на сто), особено на Разликата от почти един
суровините и увеличението 

броя на работниците. Пре- 
| иа езика на цифрите 

това щс рече: общият доход 
в производството и търгов- 

възлизат на 44

Христина Спасоватози ги-
вспа 
динара; 
доход 
лиоиа

управителния 
цип по един въпрос да 
се решава само на ед
но управително място. 
„Върху това се осно
вава организацията на 
самоуправлението и ос
новните организации 
на сдружения труд към 
непосредствен и посре 
дствен начин в зависи
мост от интересите на 
непосредствените про
изводители,
Проектирането на по ве 
че самоуправителнн ме 
ста в „Тигър” не означа 
ва отчуждаване на не
посредственото реша
ване на първо място, 
защото обемът на пра
вата „на избраните са- 
моуправнтелни органи 
в действителност са и 
права, които са им раз 
пореднли основните ор 
ганизащш на сдруже
ния труд. Това показва 
че общите места в до-

милион динара е отишла за 
погасване на намаления на 
некурентни стоки. Но и по
край това фондовете са на
раснали чувствително, подоб 
рени са условията на стопани 
сване в идната година и при 
наличието на редица други 
условия, стабилизирането ще 
.мине без ло-големи сътресе
ния.

Това не значи, че в дими
тровградската конфекция е 
всичко по мед и масло. И

ма
ледено

ската мрежа 
милиона динара и такива за 
дачи са набелязани и в про 
грамага за идната година.

Всичко това дава за пра
во на работниците на „Сво
бода" да се чувствуват по- 
сигурни, не само зарад редо
вното изплащане на лични
доходи, но и поради това че 
работят в предприятие, над 
което не виси меча на сана- 
ционните мерки.

сега плащат сметката на оно 
ва време, когато се набавя
ха нови съоръжения за раз
ширяване на мощностите, 
своевременно бяха осигуре
ни общо 76 милиона стари 
динара за постоянни оборот 
ни средства от банката. Та
кава съдба на „Свобода" и 
по-нататък

Един цех в „Свобода"

В „Свобода" са доволни от 
миналогодишните успехи. Ос 
нованне за това дава мина
логодишният баланс. В него

с записано — фондовете са 
увеличени с 2 милиона и 100 
хиляди динара, а средните 
лични доходи са 1,100 дина-

Разбира се, успехите, са по
стигнати в по-неблагоприят-

„Улуга“ най-добре 

провежда амандманите
придружава, 

и другите димитровгра
дски предприятия. С акуму
лация от няколко години са 
осигурили пет милиона обо-говарякето не означа

ват и „йерархия” на 
мдето на договаряне в 
основната организация 
на сдружения труд.

В проекта се предла
га съораннята на тру
дещите се да решават 
по самоуправителното 
споразумяване във връ 
зка със сдружаването в 
„Тигър" и всички оста 
нали видове сдружава
не, да приема правил
ници на своите органи 
зации, да решава във 
връзка със самоуправи 
телните и икономиче-

ротни средства, но. понеже 
има' залежали стоки, особе
но в търговската мрежа ,Сво 
бода" ще трябва да има 19 

събрания на трудещите се, милиона динара за оборотни 
на които се обсъждат и ут- средства, за да изпълни със 
върждават елементи за кон- закона предвидените усло- 
ститунране въз основа на вия за инвестиции за модер- 
амандманите. Върху тези въ- низация и по-качествена про 
проси работят и комисии, дукция. На въпрос как
оформени от профсъюзните ксват тази разлика__в Сво
организации. бода" отговарят, "

Известно закъснение в съ- помощ от банките, а вярват 
гласуването- на нормативни- и на своите потребители и 
те правила с конституцион- досега почти винаги 
ните амандмани има в извън

— Босилеградските пред
приятия: автотранспортното 
и „Услуга“, засега най-успе
шно и най-последователно 
прилагат в дело конституци
онните амандмани 
Цветан Борисов, председа
тел на Общинския синдика
лен съвет.

В транспортното вече са 
основани четири основни ор 
ганизации на сдружения 
труд. Тези организации ня
ма да имат правото на юри
дически лица, нито пък да 
имат собствени текущи сме
тки. Взаимните йм 
мия според двадесет и втори 
амандман ще се регулират 
със. съответен самоуправите-

лен договор, чийто проект е 
вече готов. Също е готов и 
новият проектоустав на пре
дприятието. През април тези 
документи ще бъдат приети 
от страна на трудовия колек 
тив, а това ще е и начало 
на действуване на основните 
организации на сдружения 
ТРУД.

каза нава-

че очакват

са в съ
стояние в предвидените 90 

стопанските трудови органи- дни да уредят сметките 
зации. Затуй може би

Мнението на другаря Бори ли общ доход на 
сов е, че разработването на -* дишното равнище, 
първата фаза на. конституци Обърнахме се към дипек 
оннитг амандмани в Боснле- ■ тора на „Свобода” Мигаш 
градска община върви . ус- Любенов с въпоося* 
петно.

Как да се снамерите във 
водовътрежа на

Комуналното предприятие 
„Услуга“, с помощта на сто
панската камара от Леско- 
вац, вече е изготвило само-

си.ски интереси на своя- 
та основна са планира- 

миналого-
организа- 

ция на сдружения труд 
Референдумът пък ре 

шава по всички въпро 
си, предвидени със за
кона и по ония, които 
му слагат в компетен
ция органите на управ 
ление в предприятието.

Новата съставка — 
правото на самоупра- 
вителна

управителен договор и нова 
конституция за обединяване.

Освен в лисни ската земе
делска кооперация, в остана 
лите стопански организации 
в общината се

отноше-

провеждат В. В.
сложните 

мерки, иа формата и стабили 
зацията, как да се задържи
те сред силните

г„Щ щ■

Изминаха се 40 тъжни дни откакто престана да тта- 
роАНШ>ЦеТ° НЯ НаШИЯ СКЪП с,ш' баща, съпруг, брат иинициатива 

има за цел да потвър- 
ди стария лозунг от 
войната: „Властта по
тича от народа и за на
рода". Правото , на ини 
циатива поставя само- 
управителите непосред 
стве1ш производители в 
положение като колек
тивен фактор по всяко 
време да се ангажират 
в разрешаването 
всички съществени въ
проси от организация
та, .астите й, на своя
та група или на своите 
интереси. Това право 
го тика да предлага, 
да насърчава, да съвет
ва, да търси, да се инте 
ресува за всичко, отна 
сящо се до обществено 
политическото .му. поло 
жение и самоуправите

конкурент- 
ски предприятия, когато про 
извеждате при неблагоприя
тни

Ш Л^ щ ь-
условия, отдалеченост от 

пазара, източниците наМихаил-Мики Н. Нейков
редактор на вестник „Братство“

суро
вини и накрая средата, 
ято има по-невзискан 
ако щете дори 
дустриадни «навици?

Любенов отговори: 
ребите и

ко-
вкус.

и малко ин-

жали, не казваше колко е 
уморен и болен.

на казки за старините и родния 
краИд кейто той с такава си- 

му, реч- ла обичаше. А сините мъгли
ниците му. Около нас са мно на ВиАлич и сребърните __
го спомени, следи от богатата ли 146 МУ бъдат вечни паза- 
му, лирична душа. Останаха
ненапечатани статии за хо- поканваме роднини, позна 
рата от Висок, за неговата ти' негови колеги и прияте- 
Славиня. ли Аа ое съберем на 20 март

Нека почива в мир при де- Т'*’ в«СлавШ1я 'в И часа пре
лите си. Вятъра планински °бяд и зачетем неговия 
що му лъха свежестта на бу- образ,
ковите гори от Марин дол. В Д^авиня, март 1973 год. 
Реката , ще му разказва при- печаленото семейство на

I Никола Нейков

възможностите иа
Останаха книгите — Тайната на досегашните 

ги третирахме вкуса и пот- 
успехи е там,

ска
че ние вина- 

средния. потребител и към 
него се

Няма го вече 40 дни. Бол
ката не намалява, тъгата е 
все по-дълбока. Питаме се не 
можехме ли да помогнем с 
нещо на това болно, разтре
вожено сърце, защото той не 
се примиряваше с болестта 
си, не обичаше никой

приспособявахме и 
произвеждахме онова, което 
той може да купи. Затуй 
шите

на
ето кн са. и. по-евтини и 

по-достъпни. Не 
сока" мода.

карахме „видните му права. да го

Страница 6 М. Б.
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В Зли дол през турско 
робство дошли башибозу
ци и започнали да вършат 
насилия върху местното 
население. То обаче дало 
отпор. Между турците и 
местното население идва
ло до чести стълкновения 
и затова.хората от селото 

. били наречени „зли хора" 
а от това произлязло и на 
званието на мястото Зли 
дол, а потока — Злидол- 

река. Това е една вер 
сия за название на селото. 
Втората версия 
то на селото 
зана с 
лина, която 
та донасяла страшни по
рои, зло време и затова 
местността получила наз
вание —- Зли дол.

По синора на Зли дол 
са живеели хора от далеч 
ното минало. Една мест
ност има название Гради
ще. друга Бабин град, тре 
та Манастирище. Тук се 
откриват находки, стари 
гробове, основи на стари 
черкви. В местността Вър 
лявище са намерени голе
ми печени плочи с които 
Тодор кръчмаря у Брест- 
ница „ навадил плочи и 
постлал механата". На ме
стността Манастирище се 
намират следи от стари 
постройки. Дядо Иванчо 
Д. Станков, който почи
нал на 97 години, казва
ше, че злидолчани пътува 
ли в Света гора на печал
ба- По-известен бил Нов- 
ко Ристин. Сетне те оти
вал на печалба в Букурещ 
и то пеша от Зли дол до
там й назад. Те пътували 
и в Осогово да правят въ- 
глища, а някои се занима 
вали и със строителство. 
Известно е, че отивали на 
пазар дори в Битоля, Тик

: ..'А/'-//-/. /-/// ‘■•/Ту/ч.,'. V/////// ///////«

от село * за село

Водоснабдяване
ска

В селата без водопроводи 

дебнат зарази и епидемии
Злидолско всекидневие: ,,пре воз” на ракияза име- 

е свър- Наши села
лошата До

на хора-

Зли дол 

название и минало
дприемат спешни мерки. Въ 
преки предупрежденията, хо 
рата и занапред употребяват 
водата без да знаят каква о- • 
пасност представлява това за 
здравето им.

ВОДОСНАБДЯВАНЕТО — 
НАЛЕЖАЩА ГРИЖА

Водоснабдяването на насе
ление в Димитровградска об 
щина все още не е комплек
сно проучено. Към този ва
жен жизнен проблем не се 
пристъпва с необходимата 
всеобхватност и сериозност. 
Решаването му най-често е 
предоставено на местните об 
щности и ентусиастите в об
ществено-политическите орга 

е доста
вен!, Дупница, Лом и по 
Моравско.

От печалба хората ид
вали изтощени. Вместо

две части: Старо село раз 
положено на левия 
на потока, западно от гро 
бищата. Те имали 10—15 
колибки, а имали общо ту 
мно на мястото на днеш
ната махала Гумнище. 
Втората част е била при 
училището в Стари Зли 
дол. По всичко личи, че 
първия основател на село 
то е бил жител от Стария 
Зли дол. Там имало голям 
орех, който бил открит 
през 1957 а неговия обем 
изнасял 15 кубически ме
тра. Това е «ай-дебелият 
орех, измерен през после
дните години в Босилегра 
деко-

Злидолчани се занима
вали със скотовъдство. Те 
имат хубави и богати пас 
бшца. През 1907 година 
селото имало 1559 овце и 
205 козе.

Незавидното положение с; 
водоснабдяването изисква се 
риозна намеса на общност
та. Задачата е улеснена, ко- 
гато се знае, че димитровгра 
дека община наскоро ще раз 
полага с осемдесет и пет хи
ляди динара за строеж на 

селата. Тези.

бряг низации. А това не 
гъчно.

ВОДОПРОВОДИ 
ПО СЕЛАТА

Икономически по-силните 
села в предишните години 
построиха водопроводи. А то 
ва са селата, намиращи се в 
непосредствена близост на 
града. За съжаление, броят 
на такива селища, които са 
решили водоснабдяването 
все още е малък. Това са: 
Желюша, Градини, Гоиндол, 
Лукавица, Невля, а частично 
и Куса врана, Поганово и 
Планиница. В тези села оба
че не е решено кой да ги под 
държа. Инак поставянето им 
както и ползването на извор 
ни води напълно отговаря на 
изискванията за селски водо 
проводи.

Най-тежко е положението 
в селата без водопроводи. За 
сега това са повече села в 
димитровградска община. В 
тях вода за пиене се взима 
от каптирани извори, селски 
чешми, бунари. Санитарната 
инспекция при общината ме 
жду другото миналата годи
на е направила преглед на 
над 30 такива обекти. Пре
гледът е направен съвместно 
с Хигиеничния институт в 
Пирот. Резултатите от хими
ческите и бактериологичес
ки анализи показват, че в се 
лата без водопроводи дебнат 
зарази и епидемии.

Най-тревожно е положени 
ето в Забърдието, .както и в 
Каменица. Селата Пъртопо- 
пинци, Бребевница, Мъзгош 
и Гуленовцн употребяват во
да за пиене, която според 
сведения на службите е за
мърсена. Изворните се сме
сват с повръхностнпте води, 
зату*й е необходимо да се пре

водопроводи в 
средства са осигурени от ме 
ждуобщинската общност 
социално осигуряване на ра
ботниците и земеделски про, 
изводители и са строго опре
делени с какви цели могат 
да се ползват.

Разбира се, с 85 хиляди 
динара не могат да се пост
роят водопроводи в*в всич
ки села. Тези средства може 
да послужат за изготвяне на 
проекти, и то за най-угрозе- 

села. При това не биВа 
да изостане помощта на мес 

общности, Червения 
и останалите общест-

по

ните

тните 
кръст
вено-политическп организа-Залесяване
ции.

При наличие на готови про 
екти, струва ни се, че насе
лението ще се отнесе далеч 
по-сериозно и по-отговорно 
към решаването на пробле
ма. Това потвърдиха акции
те по електрификация. Защо 
то все докато се разчиташе 
населението само да пред- 
прима отделни акции — тъп
чеше се намясто. Щом вид
яха, че общността се интере 
сува, и хората проявиха не
бивал интерес.

Ако имат готови проекти, 
уверени сме, че населението 
чрез местно самооблагане ще 
се захване да строи и водо
проводи. А водоснабдяване
то също е важен проблем и 
пряко влияе за повишаване 
на жизненото равнище, хигн 
ената и здравеопазването на 
населението.

спечелени пари 
връщали болни.

По време на турското 
робство Зли дол е имал Стоян ЕВТИМОВ

Един живот е спасен
още три чифта волове, 
които вървели напред, 
за да правят път на ше 
ината. Със свръхчовеш 
ки усилия - след пет ча 
са път — пристигнали 
в Божица. А оттам ве- 

линейка болната

Продължителните сне 
говалежи, каквито от 
отдавна не се помнят 
в тоя край, повече от 
десет дни 
Божица от останалия 
свят. Дори трудно 
отиваше от Божица до 

Снегът на

Нашата фотокамера 
забележи...

откъснаха

се
че с
била закарана в боси
легра дската болница, 
където й била оказа
на помощ.

Така един живот бил 
спасен благодарение 
разбирателството и сп
лотеността на хората.

Владимир Харизанов

махалите, 
места надминаваше 2 
метра височина.

И само благодарение 
човешкото разбирател
ство и помощ в неволя 
— снежната фъртуна 

на 25 февруарине взе Ст. Н.жертва.
В Бързина махала, 

отдалечена от центъра 
на Божица на 
пет километра,

жятшшь • ... а 1* \«
около 

42- го-
. Олга Спиридо 

майка на три не-
дишната 
нова,
връстни деца, получи
ла кръвоизлияние. Съп 
ругът й Славчо, й съсе
дите правили всичко 
възможно, но НС могли 
да й помогнат.

И тогава взели реше- 
се надвие сне-

••
влизате в ди- 

месопрода-Можете да
митровградската

колкото си щете,
няма да видите.

месо,

новиица 
нищо ново
Ще видите някое парче 
което с дни стои там и ншно 
повече. Казват, юнешко е, а 
хо — говеждо.

Но най-сетне имахме щас- 
агнешко. Ху

и; ладг1ние да 
жната буря. Впрегнали 
волове в 
събрали се всички мъ
жки глави от махала и 
тръгнали. Но трудно 
се пробивали през сие^ 
жната- пустиня. Към 
Велкичеви 
ли в критично

шейна, на-

1
тие. Намерихме 
бави височки агнета.

— Колко струва един ки
лограм? — питаме продава-

се. иамери- 
положе М

ние. .
Но велкичевци вед 

нага им се притекли 
на помощ. Впрегнали

ча.
— 32 динара. 
Миналата година 

агнешко струваше
Бребевница получи ток. Сегае ред на водата.килограм 

25 дина-
Страница 1ра.
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тшя% по повод статията * дилеми няма« штшштшшштшшшш
Ш1 1I1 За това, че работниците на „Циле" са по

могнали акцията за създаване на по-добри ус
ловия за работа на гимназията, ние още ве
днъж ог наше име и от името на техните деца 
им благодарим, но и гарантираме, че нашите 

, доходи от тази помощ не са повишени нито
разликите. Скупщината; па образователната за един динар. И днес не съжаляваме, че по-
общност проведе заседание на 13 декември и ради техните деца ги молехме и уоеждавахме,
на него предложенията на изпълнителния от- защото знаем, че 1974 година, която е после-
бор бяха приети без изменения.' Средствата Ден ден срок за изпълняване на законните
са изплатени на 14 декември, понеже никой-- изисквания, ще дочакаме спокойно и без бо
не е счел, че самоуправителпото споразуме- язън, че вратата на гимназията ще бъдат зат-
нис в областта на образованието няма да мо- вореии поради иеобзаведеиост. 
же да се приложи, а още по-малко в оня мо
мент е можало да се схване, че Самоуправи- 
телпият договор ще важи за ония, които са 
имали средства по-рано да ги получат, а за 
ония, които не са имали, няма да бъде вали
ден.

НАКЪДЕ ВОДИ ТОВА 1?!1 I1 11 л

I1 1-рез последно време много се пише и го-

ХУ то тенденциозно се полемизира по тоя въп- 
рос, да изнесем своето мнение. Просто имаме 

чУ; желание да запознаем обществеността как е 
изглеждал тоя въпрос в очите на просветните 
работници през декември 1972 год. и как им 
сега изглежда от ъгъла, в ко>йто някои защи
тници на законността и работническите инте
реси желаят да ни натикат.

Но, пр
ветни работници дължим няколко отговори 
на автора на статията „Дилеми няма” помес
тена в брой 592 на в. „Братство" от 2 март 
1972 година.

Декемврийските изплащания на личните 
доходи на работниците в образованието не са 
извършени на бърза ръка, нито пък с цел да 
се изпревари закона. Самоуправителпото спо
разумение в областта на образованието е под
писано още през юни 1972 година. За нашата 
трудова организация ние твърдим, че Правил 
никът за разпределение на личните доходи е 
съгласуван със Споразумението още на 17 ок
томври 1972 година.

Изпълнителният отбор на Образователна
та общност на 30 ноември 1972 година е по
канил отговорните ръководители на Служба
та за обществено счетоводство (и те се отзо
ваха) да окажат помощ във връзка с решава
нето на Някои въпроси, свързани с прилага
нето на споразумението. На 4 декември 1972 
година се е състояло заседание на Изпълните
лния отбор на Образователната общност на 
което е:

вори за неправилно и незаконно изпла
тени лични доходи в нестопанските ор
ганизации в Димитровградска община. 

Във връзка с това и в. „Братство" публикува 
статии и коментари. Написаното по

1I1НЯКОЛКО
този повод в „Братство" не е единствена при
чина и основание, поради което си позволя
ваме в името на всички ония просветни рабо
тници, които чувствуват неприятност и тягост, 
поради това, че някога непринципио и откри-

IIЗаключенията на Комитета не сме от
хвърлили, но преди да вземем отношение във 
връзка с тях, искахме да обменим мнение за 
тежестта на това, което сме направили, но 
и за последиците, до които неминуемо ще до
йде, просветните работници да останат с лични 
доходи, каквито са имали до 1 декември 1972 
година.

111IЗа своите лични доходи по-сериозно запо
чнахме да разискваме към коря на ноември и 
в началото па декември 1972 година, в която 
сме влезли с лични доходи от ноевмри 1971 
година. И поради трва рт някои хора сме про 
възгласени за „щурмоваци на каси". А какво 
да кажем ние за онези, които не чакаха де
кември? Всеки, който е запознат със състоя
нието в образованието, а особено с факта, че 
просветните работници винаги са били твър
де скромно наградени за своя труд, няма да 
прояви храброст да ии нарича с такива ймс-

|

|

— Прието предложение за преразпреде- 
XV ляне на бюджета на Образователната общно- 

ст за 1972 година
— прието предложение за сумата, която 

^ да се отпусне на училищата за повишаване 
личните доходи на работниците във въпрос- 
ннте трудови организации 

§§ — насрочено е заседание за 13 декември
1972 година на Скупщината на образователна- 
та общност

II1Искахме да чуем какво се мисли когато 
се казва неправилно или противозаконно. Да
ли сме постъпили неправилно, понеже съгла
сно своята работа и квалификация вече сме 
били наградени, а взели сме повече 
което не ни принадлежи, по която и да 
е основа. Искахме да докажем, че не сме щур 
мували, по че нещата имаха такъв ход, както 
ги и описахме.

Отговорено ни е с организиране на засе
дания в производствените трудови организа
ции, па които членовете на ОК на СК тихо
мълком одобрявали неточни, повръхностни и 
непршщипиални дискусии по нащ адрес 
то и дискусии, в които сме обвинявани 
неща, за които на всяко 
имали подкрепа.

I1еди всичко, мислим, че като прос-

1от това.

1
1на.

Остава все пак да си. помислим защо ав
торът на статията се нахвърля тъкмо върху 
просветните работшгци; кои работници при
зовава да проверяват знанията ни из област
та на законните разпоредби и в коя катего
рия хора ни класифицира — в буржоа, пара
зити---- ?!

111как- 
и за

друго място бихме I11Нима насъскването на работниците . от 
производството на конференция срещу рабо-ви™ът\'ГТОПаНСК™Ае^ос4’е 
иден път за решаване на тоя проблем...?!

Също така трябва да констатираме едно 
сходство; Авторът на статията споменава в 
своя текст предприятието „Циле" и неговите 
затруднения във връзка с недостига на обо
ротни средства, обвинявайки просветните ра
ботници почти като единствени виновници за 
състоянието в това предприятие. Ако към то
ва прибавим факта, че на заседанието 
новете на СК в това предприятие, на което е 
присъствувал и секретарят на ОК на СК дру- 
гаря Райко Зарков, са се чули и дискусии 
„Просветните работници са разделили наши- 
стопански пари" или „Ние им обзавеждаме 
кабинети, а те делят разлики", тогава сходст- 

зримо. Всичко това говори, че ние ка
то просветни работници наистина имахме при 
чини да бъдем загрижеют. Не ни безпокои 
факта, че един труженик от производството, 
поради неосведоменост 

Тревожи

1I11
листи по всички предмети. С 
осъществено това, мислим че е 
така ще бъде и през 
ме такова отношение

за първи 
специа- 

какви усилия е 
известно. Дали 

идната година, ако

11на чле-

1има-
към тези специалисти! 1IНима призивът„ на автора на статията „Ди

няма , отправен към работниците 
производството да проверят знанията ни 
областта на законноста

Iвото е леми

1ОТ

1ИЗ

1не е зов да минат от
другата страна на барикадата?!разисква така. 

ни това, че секретар
ят не е намерил за сходно да каже на тоя ра
ботник, че средствата, които общностите са 
били длъжни според законопредпнеанията да 
върнат на стопанските организацшт 
ти и че „Циле" си е получило своята

Накъде води това?! На 
7 март 1973 година

И вече йа пети декември всички 
тни работници в нашата община

кого е от полза?!просве- 
са знаели,

че средства за прилагане на Самоуправител- 
ното споразумение са подсигурени и естест
вено започват подготовки за изплащане на

11са върна- 
част. От гимназиалните

Димитровград 1учители —

Попътни записи питиха. Булдозерите метър 
по метър чистят снега. Ко
лоната напредва бавно но си 
гурно. Никаква кола 
срещна. Автобусите от Бо
силеград не са се пробили. 
Сигурно са завеяни по Стара 
граница. Пътниците комен
тират с какво закъснение ще 
се пристигне в Божица, Ли- 
сина или Босилеград.

— И пет хиляди ще. дам. 
само да не остана тука!

■— Това е безобразие, 
получава заплата.ПРЕЗ СНЕЖНИЯ ТУНЕЛ НА ВЛАСИНА не ни нали

— А кой може 
кара да работи по 
лица?

ми е жал за пари
те, но постъпката не е на мя сто. л

Да го на- 
тая вие-— Стига бе хора, оставете 

бога
от Аюбата. — По сняг и ви- 

— ще елица съм пътувал и по два 
дена. Спал съм в Топли дол 
и Деянова махала... И мо 

средна възраст, държейки се мчето обширно разправя за 
здраво за седалката в пре
пълнения автобус, върху ко нъж 
ето се беше разположил ст
роен младеж и смучеше ци
гара след цигара.

майката и детето са пожъл
тели от умора. А пътуват чак 
за тлъминските Села. Дали 
ще пристигнат утре?

това пушене, за 
се издушим! — 
тачите един божичанин на

гьлчеше пу-

На Промая е вече мрак. На 
вън ’ виелица. Настигаме 
още два автобуса тръгнали 
сутринта от Скопие и Ниш. 
Ьървяли до Шесто и се вър
нали на Промая. Ангажира
ли един булдозерист и той 
Цял ден чистещ снега. Коло- 
ната става още по-дълга. На
чело разчиства 
зерът. След него

приключенията си как вед- —' На Стара граница ще 
се изгубили, друг път бъде „хубавото" — добавя с 

свършили хляб и с компани- грижа друг работник от Дол 
ята си яли бучки захар, кой- на Любата> който пътува чак 
то носел един от тях, трета от Задар. Придружава го

Но пушенето не беше глав , на"^™ “™че,ще от Гор
пъттците^Всеки™ Мъчеше Първият сериозен застой на погребение и^майка^01=у,* йгадкг —-“м*»"—•
тагепоил^ебеЛИ Преспи- Пъ На ПЪТя се изпречил няка- Дърна трава е завеяна
жД, някакъв сне- къв камион. Слагат му вери- напълно, училищата не ра-

Ту ' а ок°лните пей- ги на гумите. Срещу него б°тят: ’ р
зажи наподобяват намота- една джипка „газ” има?™
™ °т новогодишни честит- „фино”. Добре е ако са'ми- ~ Прочетох във вестника,
ки. Ш-време-навреме маши- нали Власина, но може би че там се .свършили цигари
ваоях^в^6’ ПЪ™Шдате °т- ?? ВР*“*Т някъде отблизо И За ^на кГгня „Ара^” хРо-
стаГениаРвъ,Д° 33 Аа нахлУе Мощната „газ” се проби и ' рата плгццали По хиляда дн-студения въздух и да се про- замина. Камионът и нара.
ветри въздуха от тютюнаР и автобус потегли! бавно т 
парното отопление. горе. оавно на-

ше и31ТОВа трябва да се пи- ше и във вестник!

Спорят пътниците, всеки 
на свой начин и със евои “ 
води. Времето минава и ^ 

колоната потегли бавно 
?е‘Мг,о °-*нца И цристишали- 

е почнаха да слизат паз-
ГшТДоМИНа на ДРУГИРте- 
мн. В Божица е краят на сне 
ясния тунел. Към Бтсгмегоал 
няма толкова сняг ТовТг
фьЛори?е°иЛзКЧеНИе И за ш°- 
™бПтеИтръГадТ“е. Ав-
увеличават скоростта си. Гре 
снежен тунел16 г?а
втзд^т1 еМпоТч„с Ла°^“

дома си д пРистигнал у 
на ли, трупа ЯЗаНЗГЬТ *РУ 
нпкой не мисли. ръщане

си,

снега булдо-

идва в нашия автобус еДн

Започва събиране на лобиа 
волен динар за булдозериста 
•Хората се възмутиха. Едни 
осъждаха постъпката, други 
одобряваха. Някои 
за това. Шофьорската шак- 
ка се пълнеше с динари.

: . —'А»но-ви, отровят тияци- 
гари г- кълне 'жената с бе- 

затънах- ««0. което от време 
остава през ме проплаква.,.

Власина — вайка се една же ' ’ Къ« п 
на с шестгодишно дете. Два още е^ИЕ ™Тб™- 
Ани пътуват от Белград.. И дозера. Пътниците се пооко-

— Тия шестдесет_ киломе
тра от Сурдулица до Боси
леград съм минавал

Щом тука 
ме, какво ли

на вре-

пеша 
разправя 

своите теглила един учител

я
няколко пъти се караха

Стоян СтанковСтраница 8
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НИН-Оба награда получи Данило Киш

Признание на един нов стил
Традиционната НИН-ова на 

града на критиката, която от 
1954 година се 
хубавия роман, 
течение на последната годи
на, за 1972 година спечели 
един от по-младите белград
ски романисти — Данило 
Киш за романа „Пясъчни
кът , издаден от „Просвета” 
миналата година.

по-раншните 
па Киш) търси начин как да

произведения
дава за най-

спаси. семейството си от гер
манска радия. В това напре
гнато положение

издаден в

се явяват 
асоциации, идеи и въпроси. 
Всъщност, според признание
на автора, романът „Пясъч
никът” е автобиография-

Журито, огла
вено от академик 
Велибор Глиго- 
рич и в състав: 
Милош И. Бан- 
дич, Игор Ман- 
дич, Драшко Ре- 
джеп, Ели Финци 
и Петър Джа- 
джич се намери
ло пред обемната 
и деликатна зада 
ча. От около три
десетина романа, 
колкото са печата 
ни миналата го
дина на сърбохър 
ватски език, е 
трябвало да на
прави
избор, от който 
да излъчи оня с 
най-високи худо 
жествени ценно
сти за награда.

ж «
■ :;С-'
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Галерия иа съвременното изкуство —Момчило Митич: Картина I

Проблеми на културата
по-тесен

ФИНАНСИРАНЕТО - ПАЗАРЛЪК Е 

АНАХРОНИЗЪМ
• Необходимо е да се установят постоянни 

извори на финансиране
ПАЗАРЛЪКЪТ

Тази част от работата му 
минала по-леко, защото бро 
ят на високохудожествениге 
романи миналата година не 
оил многочислен. В тесния 
избор се намерили само два 
романа, притежаващи една
кво високи художествени ка 
чества. „Пясъчникът” на Да- 
нило Киш 
Ълам” на Александър Тиш
ма. Тук настъпил деликат
ният момент, защото жури
то имало пред себе си два 
романа, които напълно зас
лужават традиционната 
рада н акритиката. Обаче на 
градата може да получи са
мо един. В този случай дру
гият роман, все едно кал от 
посочените два, загуби заслу 
жено признание и романът 
на Киш, и този на Тишма те 
матично си подобават. Оба
че по отношение на художе 
ствения строеж и стил те се 
различават напълно. Именно 
този елемент е подействувал 
върху решението на журито 
и за роман на годината е про
възгласен „Пясъчникът” на 
Данило Киш, с подчертани
нови стилово-архитектонски

Той се явява като продълже 
ние на романа „Градина, пе
пел” и сборника разкази „Ра 
нни страдания”. „Пясъчни
кът'"' е трета и последна кни 
га — заявил Киш — от се
мейния цикъл и мисля, че 
тъкмо така, като един вид 
трилогия, получава свое ис
тинско значение”...

финансиране. Естествено, ку 
лтурният център в стремежа 
си ,да извлече“ повече сред 
ства представя обемни пла
нове, на които биха позави
дели и много по-големи гра
дове. Един бегъл поглед вър 
ху предишните програми мо 
же показателно да ни убеди 
в това.

Минават вече три месеца, 
а Културният център в Ди
митровград все още не е на
ясно с колко средства ще 
разполага за културни дей
ности през настоящата годи 
на. Съществената причина за 
гова е, че финансирането му 
зависи от средствата, които 
Културната общност ще по
лучи от общинския бюджет 
за тази година. А тя ще знае 
с колко пари ще разполага 
едва, когато се разпределят 
бюджетните средства.

е логическа последица на 
такъв начин на финансира
не. Защото в началото на 
всяка година културният це 
нтър, обединяващ повече кул 
турни дейности, е принуден 
да представя план-програма. 
В нея подробно е посочено 
всичко, което през годината 
трябва да се изпълни. При 
това обезателно се внасят и 
показатели кое колко ще 
струва — общо и поотделно.

След това настъпва период 
на неизвестност и изчакване 
колко от предложеното ще 
се усвои, а кое ще се отхвър 
ли като неприемливо. Нак
рая се стига до пазарлъка, 
който вече и в републиканс
ки рамки представлява ана
хронизъм. Защото почти във 
всички общини са установе
ни постоянни извори на фи
нансиране на културата.

НЕРЕАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ

и „Книгата за

Въпреки медитациите за 
хората, събитията, времето, 
суровостта на епохата, в тях 
смъртта се явява като алчна 
господарка на всяка крачка, 
романът има един хронологи 

ход. Отговор на всички

Почти всяка година в пла
на културния център се 

: — дейността на кук- 
театър! Предвижда се 
богата дейност на Мла-

на
внася
лен

наг-

още
дежка сцена, фото, кино и 
други клубове и секции, ор
ганизиране и гостувания с 
концерти по селата и пр. и 
пр. Ако редовно всяка годи
на се изпълняваше, да речем 
планът по откриване на ра
йонни читалища днес поне 
всяко трето селище щеше,да 
има такова. А засега читате- 

има само в Сенокос и

Следователно, оттук може 
изводът, чеда се направи 

финансирането на културата 
в Димитровградска община 
напълно е запазило всички 
белези на административно- 
бюджетното финансиране. По 
това безспорно се намираме: 
някъде накрая, понеже зако 
нът за финансиране на кул
турата е приет още преди 
пет години. С него отдавна 

възможност общи- 
да решат финансовите

чен
неизвестности, които се на-

от началото му сетрупват
намира
романа.

в писмото накрая на

„Пясъчникът” на Д. Киш 
е осемнадесетия роман, йо

на НИН.

лшца 
В. Одоровци.

лучил наградата е дадена 
ните
проблеми на културата.

са втората отрицателна осо- 
начин на

ИЗХОДЪТ
беност на такъв безспорно - е. в правилен под

ход към проблемите на кул
турата. А това значи, че тря
бва незабавно да се устано
вят постоянни извори на*.фи
нансиране., както за образо
вателната, физкултурната и 
другите общности.

Миле ПРИСОЙСКИ
особености, които имат пре- 

литературен ефект. Вдимно
такова обстоятелство рома- 1нът на Тишма, който не при 

някакви нови ефек- 1тежава
ти в строежа, но затова пък 
има.изразителни качества на 
новия критически реализъм

Културни вести Едва тогава може да се из 
омагьосания кръг:!I лезе от 

представители на културния 
център да обвиняват разпре 
делителите на бюджета за ма 
щенско отношение към кул
турата, а културните дей
ци за неспособност да се она 
мерят в новите условия на 
стопанисване.

1
остава без награда. !„Твърде сме заинтересовани заБелград заседава 11 На 15 т. м. в 

Комисията за развитие на култураг< 
на народностите при Републиканска- 

културна общност.

Романът на Данило Киш сключването па програми за култур- 
Албания, Бъл- 1се състои от четири основни 

части: „Картини от пътува
нето”, „Следствието”, „Беле- • 
жките на един умопобъркан 
и „Разпитването на свидете» 

от своя

II но сътрудничество с
Гърция”, заяви Цветан Гро- I1та гария и

зданов, председател на Републикан- I Накрая нелогично е само 
областта на културата да бъ 

изключена от общоприет 
тите принципи за финансира 

общностите. Още по
вече, че въздействието на та
зи област върху съзнанието 
на трудещите е силно и че 
ако правилно се насочи мо
же до голяма степен да спо- 
собствува з аидейно-полити- 
ческо издигане.

1I I декомисия за културно връзки сската
чужбина в Македония- Iлите”, съдържащи 

страна 67 малки фрагменти.
за времето,

в Галерията на съвременната 
югославска графика „Моша Пияде 
в Битоля е открита изложба на гра
фики «а художници от СССР.

1 I не иа

IЩо се касае 
през което действието се раз 
вива — то обхваща само ед
на нощ. Упростено предаде
но, основното действие се 
състои в следното: една нощ 
през 1942 година главният 
герой Е. С. то есг Едвар Сам 
(известен на читателите ог

1I I11 Ст. Н.

»
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ЖЕЛАНИЯТА НА 

АРСО МАНОВ
Конференция на Съюза на младежта в Димитровград

ПРИЕТА АКЦИОННА ПРОГРАМА
на югославските писатели — любители.

За приемането му в членство на то
ва сдружение, Арсо конкурирал с една 
комедия, която нарекъл „Грасмаистор . 
Наскоро в Белград той за първ път ще 
участвува на заседание на сдружението, 
в което членува.

__ Щастлив съм че съм приет в Съ-

Общинската конференция 
на Съюза на младежта в Ди
митровград на неотдавна съ
стоялото се събрание прие 
акционна програма във връз 
ка с провеждането на зада
чите, произчитащи от Писмо 
то на другаря Тнто и Трета
та конференция на Съюза на 
югославската младеж. В ра,- 
ботата на конференцията 
взеха участие и представите 
ли на обществено-политиче
ските организации в общи
ната.

мото и набсляза предстоящи 
те задачи на СЮМ. Той под
черта, между другото, че ба 
вио се минава от думи към 
дела. Засега в Димитровград 
ска община има положител
ни прояви в дейността на 
младежта в областта на иде
ологическо-политическото из 
дигано. С успех работи мла
дежката политическа школа

Бе изтъкнато, че сред мла 
дите все повече нараства и и 
тсрсса за постъпване в ре
довете па Съюза на комуни
стите.

Конференцията прие реше 
иис в Димитровград да се 
основе „Младежка трибуна“ 

Предмет ша разискванията 
бе и организирането на мла
дежки трудови акции в об
щината.

гоза.
по-големи възможности за литературнаСега имам 

дейност — казва той.и школата за самоупраюитс-
ли.

Арсо инак вече три години прави опити да пише 
поезия и проза. Досега много негови стихотворения са 

детските вестници: „Звънчета", „Другарче „Ке-
Заиапред младежта щетря 

бва да разгърне още по-дей- 
на активност и още повече 
да се включи в борбата за 
стабилизация на стопанство
то. Отчетено бе, също така, 
че в провеждането на кон
ституционните 
има много застои.

излезли в 
кец" и др.Във встъпителното си сло

во председателят на Общин
ската конференция на Съю
за на младежта в Димитров
град, Симеон Костов се спря 
върху резултатите, постигна 
ти в провеждането на Пнс-

Що се касае до подготов
ките за „Майските срещи“ 
бе констатирано, че в осъще 
ствяваието на програмата за 
срещите по-голямо участие 
ще трябва да вземе работ-

— Започнах да пиша под влиянието на баща ми. 
Той много обича поезията. Любими поети са ми: Бранко 
Радичевич, Маяковски и Ботев — казва Арсо, чиито ам
биции са: с успех да завърши гимназия и да следва ли
тература.

амапдмани
В. В.

инческата младеж.
А. Димитров

Отговорност пред 

младежката организация
на училищната конференция 
а носителите им са подложе 
ни на остра критика.

В скоро време ще се ак
тивизират и кръжоците. Ще 
започне с работа и клуба по 
марсическо 
Преподавателите са готови 
да помогнат. По тоя иачин 
се очаква да бъдат разреше
ни .много въпроси и да 
се създаде дейна младежка 
организация в гимназията.

Б. Костадинов

те небрежно се отнасят към 
ученето. Има много неизви- 
нени отсъствия и безразбор
но губене на време. И дисци 
плината не е на завидно рав 
нище. Някои бягат от часо
ве, други прекарват време
то в кръчмата, пушат на ули 
цата, а някои имат и лошо от 
ношение към преподаватели 
те си.

Това са отрицателни проя 
ви, срещу които младежка
та организация ще трябва 
упорито да се бори.

Върху тия въпроси учили
щната конференция, а и ак
тивите по класове не са 
разисквали. Младежкото ръ 
ководство е бездействувало 
Организационно те още не 
са учредени. Не 

и занапред 
да върви имайки 
вид инициативите, 
то подема Съюзът на комуни 
стите както и другите задъ
лжения, които

В босилеградската гимна
зия работи младежка орга
низация, в която членуват 
над 400 младежи. Организи
рани са в младежки активи 
по класове, а най-висш те
хен орган е училищната 
конференция, която за две 
години е устроила. само две 
събрания-

Това бе констатация на 
неотдавнашното заседание 
на училищната младежка 
конференция. На дневен ред 
бе успеха на учениците, кой 
то в първото полугодие 
слаб. Всеки трети ученик е 
имал положителен успех. Об 
съждайки тоя въпрос младе
жите изтъкнаха, че ученици

образование.

тиияаза
Къде прекарвате 

свободното си 

време?

мо-
така

пред-
кои-

жс

ЙШ:4
■ &

_ стоят пред
ооществено-политическите ор 

, ганизации, произтичащи от 
| Писмото и заключенията на 

Третата конференция на 
ькж. Младежката 
ция в гимназията трябва да 
бъде по-де&на. От

*;
организа

началото
|Щ| иа март във всички активи 

се провеждат събрания, 
които се разговаря за посо
чените отрицателни прояви

на
шШШ ‘

Беседвахме с трима граничари, отбиващи вое- 
бодното сиУЖба “ Босилеградско’ как прекарват сво

ва положение облекчаваме 
частично с организирането 
на общи културно-забавни 
програми, спортни състеза-

време-

Любомир йоич, от Бихач:
В Босиле1рад се намирам 

вече седем месеца и добре 
запознах хората. Тук се чув 
ствувам приятно. Имам 
та приятели между младе
жите, с които и иначе най- 
много сътрудничим.

Средства за дом-паметника 

в Кумровец
де скромен. Обикновено сед 
мично имаме по една танцо
ва забава и това

Видойе Гойкович, от Ари- 
ля: — Вече четири месеца 
съм войник в Босилеград. 
Тук младежта 
дечна, обаче няма разнооб
разен културно-забавен 
вот. Ако не окажат съдейст
вие останалите обществено- 
политически организации, тя 
не ще бъде в състояние са
ма да разреши тоя въпрос. То

ния и танцови забави.
е всичко. Драган Бйелац, от Белиш- 

че: — Твърде сърдечно 
приети от хората в тоя край 
Условията

дос- сме Божица. — На съвместно 
събрание на Съюза в Божица са веели общо 980 

динара, а строителният 
ботник Станко Алексов 
е внел 80 динара.

За отбелязване е, че дейно 
участие в акцията са взели 
и учениците. С акцията „пи
онерски динар" за дом-паме
тника в Кумровец те събра
ха 311 динара, членовете на 
Социалистическия съюз 2.300 
динара и тн.

на кому
нистите, Социалистическия 
съюз и останалите обществе 
но-политически организации 
в Ьожица се обсъди 
акцията по събиране на па
рични средства за издигане
то на Дом-паметник

раза културно-заба
вен живот тук са много 
раничени. Когато 
бодни, отвреме 
заме в Д. Тлъмино

е твърде сър- самог-
Свободното си време най- 

често прекарвам в разходки 
с приятели по града или пък 
отивам на кино. На мнение 
съм, че културно-забавния
живот-в града все още е твър

сме сво-жи- хода нанавреме сли-
и тукпосе

щаваме културно-забавните , в род-
ЙОТО Място на др. Тито — 
Кумровец. Отчетено 
акцията е минала 
Само

програми, които организира
младежта. бе, че 

с успех, 
просветните работнициВ. Велинов
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ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ си взимат внесените във фон 
да за електрификация пари. 
Мнозина се преселват във въ 
трешността на страната. В 
махала Колчина 
пример преди няколко годи
ни имаше 115 къщи, а мест
ното училище 66 ученика. Ве 
че са се изселили или наско
ро ще се изселят 37 семей
ства. Още 14 семейства са 
останали със 
след дълго време ще се при
берат при децата си в дру
ги места. Това са вече 51 се
мейство. Ако към това число 
добавим и 5 овдовдовели 
твърде бедни семейства, 
лиза че половината от дома
кинствата нямат интерес за 
електрификацията. В учили

щето остават само 24 учени- Прозорец къмка.

Няма достатъчно хляб Подобно е състоянието и в 
останалите махали в Горна 
Любата и селата в района. 
Но онези, които са решили 
да останат тук не губят на
дежда, че един ден токът ще 
пристигне и ще им улесни 
живота.

Това нещо изисква дълго-

миналото
гарина на-

18 МАРТ 1935 Г.
Снабдяването на Босиле

град с хляб е висящ проблем 
Трите хлебопекарници не мо 
гат да задоволят нуждите на 
гражданите. Случва со мно- 
го хора в града да останат 
без хляб и напразно 
разхождат от един до друг 
магазин. Това нещо е голям 
проблем за учениците от

назията и основното учили
ще, квартируващи в Босиле
град.

По тоя начин

През 1935 и 1936 година 
под ръководство на Партия
та и СКОК) се създава про
гресивно младежко движе
ние. След демонстрациите 
от 17 януари 1935 година би
ли аресувани много студен
ти и откарани в концлагера 
във Вишеград, в Босна. На 
1 февруари 1935 година на 
Белградския университет ста 
ват демонстрации, 
изгуби живота си студентът 
Марко Сързентич. Студенти 
те от Загреб организираха 
на 4 и 5 февруари стачка. 
Подобни демонстрации и ста 
чки станаха на университе
тите в Любляна и Скопие.

те са прину
дени да купуват хляб в рес
торанта на „Кин-Стан” на 
много по-висока цена.

Симеон Тодоров 
уч. от четвърти 

клас

старци и не срочна и упорита работа на 
Цялото население, общинска 
та скупщина и стопанските 
организации. На трудолюби
вите планинци трябва да се 
даде морална и материална 
подкрепа.

да се

илигим из-

Електрификация на в коитогорнолюбатския район Кирил Зарев 
Г. Любата

Акция без подкрепа Трудовият колектив на търговското пред
приятие .,,Слога" в Босилеград, въз осно
ва на решението си от 27 февруари 1973 
година, дава

По този повод и открива
нето на концлагера във Ви
шеград Партията организи
ра широки акции в страна
та. Особено много демонстра 
ции станаха в Черна Гора 
(Подгорица, Цетине, Улцин).

Под въздействие на обще
ствеността през средата на 
март 1935 година правителст 
вото бе принудено да разпу
сне концлагера във Више
град.

Наи-голямото желание на 
жителите от горнолюбатския 
район е да доведат ток © до
мовете си. Преди две-три го 
дини започнаха да внасят 
пари на джиро-сметката на 
местната общност за електри 
фикация на селото, да тичат 
насам-натам, но без успех.

Проектът е готов от преди 
две години и е платен със со 
бствени средства -— от 7.000 
динара. Акцията не подкре
пиха нито Общинската скуп 
щина в Босилеград, нито тру 
довите колективи, които дър 
жат магазини в селото.

На предприетата акция за 
електрификация на този ра
йон, обхващащ и Мусул, Ба- 
рйе и Шл^ча, е необходима и 
морална и материална под
крепа. Хората знаят, че об
щинският бюд жет е малък и 
не очакват кой знае каква 
финансова помощ от общи
ната. Но .моралната и поли
тическа подкрепа на тази ак 
ция сигурно би имала голям 
ефект всред населението. Хо 
рата не са наясно какво спъ 
ва акцията. А този проблем 
поражда много други: митра

ция на населението, стопан
ска и културна стагнация и 
пр.

Бе решено с местно само
облагане да се изкоцаят ду
пки за електрическите стъл
бове, да се построят кули за 
трафопостовете и да се оси
гурят потребните количества 
чакъл и пяскъ. Всяко семей
ство трябва да внесе във фо 
нда за електрификация по 
2.000 динара, а след това да 
се потърси помощ от Общин 
ската скупщина, заинтересо
ваните стопански организа
ции в общината и електро- 
предприятието.

Но от всичко това досега 
не излезе нищо. А това е за 
голямо съжаление, понеже 
досега в Горна Любата не се 
е провалила нито една бито
во — комунална акция. На
дяваме се, че тя ще успее, 
въпреки трудностите.

Във връзка с електрифика 
цията настъпиха доста про
мени и в политическото в по 
ложение района. По едно 

_време_ акцията. се .беше^раз- 
горяла, но сега тръгна назад. 
Хората изгубиха надежда и

ОБЯВЛЕНИЕ
за попълване на новооткрито работно мя

сто ДАНЪЧЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ.

Кандидатът следва да изпълнява едно от 
по-доле посочените условия:

1. Да има виеше образование, икономиче 
ска специалност,

2. Да има средно образование с три годи
ни трудов стаж като счетоводител.

3. Да има основно образование с десет го
дини трудов етаж като счетоводител.

Обявлението е валидно 15 дни след публи
куването му.. . .... ,____ ____ ____

В прогресивното младеж
ко движение все повече се 
включваха младежи от село 
и града. В Словения бе ор
ганизирано „Дружество на 
селските младежи и девой
ки” с 128 организации и 10 
хиляда членове. В Хърват
ско с успех вървеше акция
та за създаване на Съюз на 
трудовата младеж. В много 
средни училища СКОК) е 
имал влияние сред младеж 
та, в Подгорица, Банялука, 
Никшич, Валево, Госпич, Це 
тине и Крагуевац.

За студентите, както и за 
останалата прогресивна инте 
лигенция беше приемлива 
единствено идеологията на 
работническата 
лнтиката на ЮКП.

класа и по-

Първият том на „Капитал“ 
им отнел най-много време. 
Върху него работили цели 
две години.

Милан Величков: 15 години от смъртта на Моша Пи яде Заедно с останалите комуни
сти той разгърща между по- 
литзатворниците в Сремска 
Митровица всестранна идео
логическа дейност. Основал 
катедри за проучване на 
марксизма-ленинизма. Изна
сял сказки и организирал 
многобройни кръжоци, в ко
ито се водели полемики вър 
ху различни важни за Пар
тията въпроси. Той е бил и 
шеф на катедрите.

Затворът в Митровица то
гава бил пълен. В него сена 
мпрали към 300 комунисти, 
осъдени на строг тъмничен 
затвор, а с тях и голям брой 
млади хора, които не били 
членове на Партията, а били 
хвърлени в .затвора поради 
симпатии към прогресивната 
работническа младеж. Моша 
Пияде обръщал особено вни 
мамие тъкмо ма тези друга-

Велик революцио
нер, публицист и 

художник

С ЙОСИП БРОЗ тито в 
ЛЕПОГЛАВА
През януари 1930 година 

М. Пияде е прехвърлен в зат 
вора в Лепоглава, където ве
че една година се намирал 
Йосип Броз Тито.
Йосип Броз работил в една 

малка електрическа центра
ла. Заедно с М. Пияде и още 
един работник съчинявали 
една работническа партийна 
клетка, гьй като М. Пияде 
бил прехвърлен за помощ
ник на Тито в централата. 
Тито бил и партиен секретар . 
в затвора.

През свободното си време 
организирали курсове и ра
ботели върху издигането си.

Тъкмо когато. М. Пияде 
свикнал с работата и тряб
вало да пусне централата в 
действие, Тито бил прехвър
лен в мариборския затвор, а 
него го сменили от тази ра
бота.

нистическа партия- През то
ва време взел участие в ра
ботата ма Втората балкан
ска комунистическа конфе
ренция, състояла се през 1922 
година. Към края ма 1922 го
дина дейно работил върху ос 
поваването на Независимата 
работническа партия в Юго
славия.

През май 1925 година бил 
осъден на 20 години строг 
тъмничен затвор.

ри.
М. Пияде и 
Й. В. Тито

ПРЕВОДАЧ НА „КАПИ
ТАЛА”

В мнтровишкия затвор Мо 
ша Пияде и Родолюб Чола- 
кович се наели да преведат 
„Капитал” от Карл Маркс и 
друга марксистка литерату
ра. Моша Пияде всеотдайно 
работел за сполучлив пре
вод на мислите на Маркс. 
Преписваше, поправяше и 
започваше наново, докато не 
намери най-подходящи изра
зи, макар че те много труд
но со намираха в сърбохър
ватския език за Марксовите

в Лепоглава

ШЕФ ИЛ КАТЕДРИ В 
ЗАТВОРА

ЖУРНАЛИСТ И ЖИВО
ПИСЕЦ

над да се занимава е журна 
листическа дейност.Моша Пияде, бележит по

литик, държавник, публи
цист и художник е роден на 
4 януари 1890 година в Бел
град, а почина на 15 март 
1957 година в Париж, изпъл
нявайки последната си дър
жавническа мисия като во
дач на делегация- 

На младини проявявал 
терес към живописта. След
вал в Париж, а в началото 
на 1910 година се завърнал 
в Белград. Известно време 
Моша Пияде работил като 
художник. След това загюч-

Моша Пияде ележалв про 
словутата „шестица” па ми- 
трехвишкия затвор. Нощем, 
когато в единия ъгъл на ста
ята мъждукала слаба свет- 
линка, е могло да се види 

Моша Пияде иепрекъсна 
провежда и пи

ше. Съвсем малко време му

световна воПрез Първата 
Йна М. Пияде останал в Сър 
бия и при тежки условия 
работил като бояджия и сер 

изкарва хляба

През есента на 1910 годи
на М. Пияде, нямайки с как
во да се препитава се захва
нал с журналистическа дей
ност. Това за него не пред- 
ставявало никакво затрудне 
ние, защото още в гимнази
ята проявявал смисъл за пи
сане. Като журналист защи
щавал обезправените и бед
ните хора.

витьор, за да как 
то четеси.

В началото на 1920 годи
на ЮКП.на става член 

Към края на 1924 година 
Моша ГТияде основал неле
гална печатница в Белград,, 
където се печатал „Комунист 
орган на Централния коми- 

Югославската кому-

ин- понятия.оставало за сън.
Седемнадесет пъти препис 

па „Ка-
Когато в затвора внесли 

Моша Пия- от главите
— „Стока” — за да и

еднавал • 
питал 
поясни напълно.

и радио-апарат, 
де организира прислушвател 

информативна служба. (Следва)
на итет па Страница 11
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отдих И ПОЧИВКА
очистили човеците пред 
своята, па варкаю да ло- 
могну на комшийете. Йок! 
Пред н>инята соопе до гу- 
шу, навеял снегът до стре- 
йуту, ама они абер си не- 
маю.

Гледам 5и развъртели се 
ко алстинс пред чужда 
врата, размаали се, дигла

Малката Аниа-Мария поду 
чила на домашната работа 
но аритметика двойка. Ид
вайки си в къщи, тд започ
нала да утешава своята май
ка:

— Не се вълнувайте, мама, 
в нашия клас днес ти но си 
единствената, получила ло
ша оценка.

_Деца — казва учителят,
— тази вечер ще има лунно 
затъмнение. Това е едно ряД 

Нека СВАК ПА РИНЕ ПРЕЦ СВОЯТА ВРАТАко природно явление, 
никой ме забрани да го гле
да тази вечер, точно в 21 ча
са п 38 минути.

— А но кой канал ще бъ
де! — се обажда един любо
питен детски глас.

■ПЯ
Турист от Тексас, който от

ново вижда Айфеловата ку
ла, с недоумение казва:

— Тук идвам за пети пъти 
виждам, че нищо ие се е про 
менило. Явно с, че нефт още 
нс са намерили,..

се тунтавина, че помислиш 
землюту наглаву че_обър- 
ну. И чисте синдраците — 
ке се шале. Награбали га- 
бровине метле и рус не 
даваю да остане пред чу
ждата врата.

със зуби около кавторете 
и чекаю да мине тая ло
шотия.

Ей, ама чудно времище. 
Тамъи се поотпущимо и 
си реко изклинчимо и туя 
зиму, ка тийем сви, свъртс, 
завуча, не можеш нос да 
покажеш надвор. По-кура 
жлийете сс постегнуше, пе 
гледаю кво йе времето и 
си върше работуту. Ония 
па що су се смързли и нс- 
маю три чисте, клоцаю

Двама запалянковци разго 
варят:

— Ще бъдем непобедими! 
— хвали се единият. — За 
този сезон закупихме швед
ски вратар, едни занадногер 
майски защптних и един бра 
зилски нападател.

— И въпреки това ние ще 
спечелим шампиона — отго
варя другият. — Ние заку
пихме само трима испанци, 
но и тримата -са съдии.

ОчсШ ли, ама времето 
ка свило, не попуща. Завея 
путища, требе много ши- 
ляво око да имаш, та ка 
идеш да не затънеш. За
трупа и вратнице. Ка бе
ше по-малко, газеемо и си 
идеемо. Ама кико снегът 
повече вейе и поче да за- 
трупуйе — явише да раз- 
чистуйемо.

Щом требе — да разчи 
стуйемо!

Ако лани бе е умрел — 
немаше да видим това чу
до. Надигли некойи мет
ле и чисте пред чужда 
врата. Нейе да речеш —

ва
— Днес черпя аз. Какво ще 

пиеш: водка или кафе?
— Водка, докато се свари 

кафето...

Мислим си: бре, чудни 
човеци. Не виде ли дека 
че 1)и притисне, ижете им 
че сурине, а они ватили 
пред чужда врата да раз- 
митаю- Мисле ли тия чо
веци йутре кита дуне юж- 
някат — ко поганцй че се 
исподаве. Не мото да не
търпим, па тийем им изо-

Знаете ли, че...
— Мъжът ми — казва ед- 

се връща всяка 
вечер, когато той се връща
ше?, аз извиках „Ти ли си, 
Морис?” Вярвайте ми, още 
на другия ден Жак се завър 

• на навреме.

на дама Балканският полуостров е получил названието си 
според предишното название на Стара планина и 
заема площ от 505 578 км2, от която 21 500 км2 
се падат на островите.

ка:
© — Ей-бреее! Свак дари 

ке пред сво-йта врата!ЕЗ БУХЕНВААД е хитлеристки концентрационен 
лагер, създаден през 1934 година в Германия, в око
лността на гр. Ваймар. От 1934 до 1945 в Бухендвалд 
са избити над 55 000 души от различни нацио
налности. На 18 август 1944 година там е и убит 
вождът на германски пролетариат Ернест Телман.

— Много те обичам, скъпи 
Фери!

— Манцика, аз съм най-ща 
сливият човек на земята! На 
ли ще се омъжиш за мен?

— Но, Фери! Докъде ще 
стигна, ако започна да се 
омъжавам за всеки, когото 
обичам.

Манна

ПОГОВОРКИ©
Велебит е планински хребет, част от динарски- 

те планини в нашата страна. Простира се югоиз
точно от залива Риека и о. Крък на 160 км Състсш 
се предимно от варовици, развити карстови състав
ки. Открити са залежи от боксит. Най-високи са Ва- 
гански връх (1758 м) и Бабин връх (1746 м).

ЕШ

Умря тая циганка, що 
го хвалеше.

Парашутисти скачали от- 
самолета. В полета един се 
обърнал към другия.

— Какво да правя, Джим? 
Моят парашут не се разтва
ря!

— Радвай се, в крайна сме 
тка няма да имаш грижата 
да го събираш на земята.

©
Ейзекщайн Сергей е съветски кинорежисьор, 

заслужен деец на изкуството. Първият му филм 
„Стачка” (1925) е посветен на борбата на 
пролетариат. През 1925 година създал 
менит филм „Броненосецът Потъомкин”, отбелязал 
нов етап в съветското киноизкуство. През 1938 го
дина той създава филма „Александър Невски". По
следният му филм е монументалната 
в 2 серии „Иван Грозни”. Том 
статии върху теорията и историята на киноизкуст
вото.

руския 
и своя зна-Е3

Не е луд, който изяжда 
два зелника, а който му 
ги дава.

Лондонски гостилничар се 
обръща към полицая:

— Господин инспекторе! 
Този безделник иска да го 
поя безплатно уиски. Одве- 
дете го в полицията!

— Защо? Ние също не да
ваме уиски безплатно.
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