
ЕрятстНо
-----------НА НАРОДНОСТ

гДЕЛЕГАЦИЯ НА СОФИЯ В БЕЛГРАД^
ПО ПОКАНА на председателя на градската 

скупщина Бранко Пепшч, в Белград пристигна де
легация на София, водена от председателя на Из
пълкома на градския народен съвет Иван Банев. 
Гостите от България Ще водят преговори със свои
те домакини за подобряване и разширяване на сът
рудничеството между двете столици и ще посетят 
редица комунално-битови, просветни, здравни, спо
ртни и други институции.

През четиридневното си пребиваване в нашата 
страна представителите на София ще посетят също 
така Дубровник и Херцег-Нови.

В Сфр Юг ося двия. ».
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Заседание на Общинската конференция на СК в БабушницаЕДИНОДУШНО ПРЕД 
ЛОЖЕНИЕ НА БОСИ 
ЛЕГРАДСКИТЕ КОМУ 
НИСТИ: РАЗПЛАТАТА С ЛИБЕРАЛИЗМА 

ОСНОВНА ЗАДАЧА
1ИТ0 ОТНОВО 

ПРЕАСЕАШ
НА СЮК но да провеждат задачите от 

Писмото.
ЗАСИЛЕНА ДЕЙНОСТ В 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СК 
НА СЕЛООбщинската конфе

ренция на СКС в Боси
леград на заседанието 
си проведено на 20 ма
рт единодушно предло 
жи на Десетия конгрес 
другаря Тито отново 
да бъде избран за пред 
седател на СЮК

Това е желание на 
всички комунисти и 
граждани от Босиле- 
градска община.

На заседанието особено бе 
изтъкнато, че след проведе
ната реогранизация на мест
ните организации е засиле
на дейността на комунисти
те на село, където са прове
дени редица акции за разре 
шаване на комунални проб
леми, които години наред са 
били занемарявани. Изхож
дайки от оправданите крити 
ки насочени срещу работата 
по форуми, ОК на СКС след 
Писмото, подчертаха участ
ниците в разискванията, на
стояваше да мобилизира чле 
нството върху конкретни ак 
ции. Една такава практична 

(НА 5 СТР.)

Преценявайки досегашна
та дейност «а Общинската 
организация на СК за осъще 
ствяване на становищата от 
Писмото и заключенията на 
45-то и 48-то заседание на 
Централния комитет на Съ
юза на комунистите на Сър 
бия, членовете на Общинска 
та конференция подчертаха, 
че по време на критическа
та преоценка значително е

— Единодушно прието предложението дру
гаря Тито <на предстоящия Десети 'конгрес на СЮК 
отново да бъде избран за председател на СЮК. — 
Формиран работнически актив 
нено уставното решение за организационно устрой
ство на общинската организация —

и изменено и допъл-

укрепнало идейно-политиче
ското единство на комунис
тите. Болшинството органи
зации, каза във встъпително 
то си слово секретарят на 
ОК на СКС Будимир Велич-

кович, се освободиха от па
сивните членове, както и от 
всички ония, чиито станови 
ща по отношение на пред
стоящите задачи не даваха 
гаранция, че ще могат успешДО ЧИТАТЕЛИТЕ От заседанието на Общинския комиппп дело на решението на ОК на 

СКС във връзка ^дскслшрнй-
^ __ _ ските изплащания Денкона Съюза на комунистите в Димитровград Младенов, член на общинс-

—-------------------------------------------- кия комитет в името на ко-
РЕДАКЦИОНАТА колегия 

на „Братство” взе решение 
да въведе във вестника по
стоянна рубрика 
на читатели”, с което цели 
да даде възможност на чита 
телите да изнасят свои мне
ния, предложения, критики.

Предлагайки ви тази рубри 
ка същевременно се обръща
ме към вас, драги читатели, 
активно да сътрудничите. 
Много са въпросите и проб
лемите, по които трудовите 
хора, всички наши читатели 
могат да пишат до в. „Брат
ство”.

Това са положителните 
прояви и интересни случаи 
в нашето всекидневие, опи
тът в изграждането на самоу 
правителните отношения, то
ва са успехите в производст
вото, в благоустрояването на 
градовете и селата, на бито
вото и здравното обслу
жване на населението. Това 
са интересните инициативи 
в културния и обществен 
живот.

Писмото на другаря Тито 
и Изпълнителното бюро па 
Председателството на СЮК 
засяга въпроси, отнасящи се 
до най-жизнените интереси 
на всички трудещи се в ст
раната ни, на целия народ. 
Акцията, която е в ход има 
за цел между другото прео
доляване на всички отрица
телни прояви, натрупали се 
в миналия период в много 
области на нашия обществен 
живот.

Осъществяването на пре
поръките, съдържащи се в 
Писмото предполага борба 
иа всички социалистически 
сили в страната за изграж
дането на самоупра вителни- 
те отношения, за социалис
тически хуманни отношения 
между хората, а против бю
рокрацията и други антиса- 
моуправителни

То изисква борба с различ
ни отрицателни явления, ка
кто неосновани социални ра
зличия, нетрудов-и доходи и 
противзаконно забогатяване, 
против мито и корупция и 
всички други прояви, подко
паващи класовата основа на 
нашето социалистическо об
щество.

Прилагането на конститу
ционните амандмани създа
ва всички условия нашата 
работническа класа да утвър 
ди позициите, които й при
надлежат да бъде в истин
ския смисъл на думата гос
подар в своята страна.

Ето големите и широки 
теми, по които читателите 
могат да се изкажат, като 
засегнат отделни въпроси, 
споделя? свои наблюдения 
или разкажат за конкретни
те резултати от провеждане
то на Писмото.

Надяваме се, че читатели
те ще използват новата руб
рика за добросъвестна, кон
структивна критика като си
лно средство за борба със 
слабостите и недостатъците 
и техните носители.

Нашето желашге е, драги 
читатели, през тази година 
да направим рубриката „Пи
сма на читатели” съдържа
телна И интересна. А това 
ще зависи много от вас, от 
вашите писма, от въпросите 
и проблемите, които постав
яте.

Редакцията, освен че ще 
помества, читателските пис
ма, ще извършва проверка 
на повдигнатите от тях въп
роси, ще следи какво отно
шение взимат съответните 
органи по направените кри
тични бележки и ще инфор
мира читателите на вестни-

ЛЮБОМИР ГОЛУБОВИЧ ИЗКЛЮЧЕН ОТ СН„Писма

На заседанието на Общин
ския комитет на Съюза на 
комунистите в Димитровград 
състояло се на 14 март, от 
редовете на СК о изключен 
гимназиалният учител и член 
на ОК на СКС Любомир Го- 
лубович. Както вече съобщи 
хме по-рано, на 9 март на за 
седание на комитета бе обра 
зуваиа група, която да изпи
та политическата отговор
ност на Голубович, имайки
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статьчно факти и аргументи 
е давал оценки за досегаш
ната работа на комитета в 
провеждането на . задачите 
от Писмото.

По мнение на работната 
група становищата на Голу
бович са безпочвени, тен
денциозни и неверни той е 
действувал в разрез с устав
ните задължения на Съюза 
на югославските комунисти.

Голубович отправи забеле
жка към работната трупащо 
неже с него не е разговаряла 
преди да вземе решението. 
На тези думи на Голубович 
.възрази Венко Димитриев, 
член на работната група ка
то изтъкна, че групата е раз 
глеждала изявленията му ка
зани на заседания на коми
тета, които са внесени в про 
токолите.

КОМУНИСТИТЕ ОТ ГИМ
НАЗИЯТА НЕ ПРИЕМАТ 
РЕШЕНИЕТО НА КОМИ
ТЕТА
На утреден, на 15 март, в 

гимназията се състоя събра
ние на комунистите, на кое
то бе отхвърлено решението 
на Общинския комитет за из 
ключването иа Голубович от 
редовете иа СК. Почти всич
ки разискващи се изказаха, 
че решението на комитета е 
прибързано, без и самият Го
лубович да е консултиран по 
някои въпроси.

Активът на комунистите от 
гимназията реши да потър
си писмено обоснование от 
комитета въ!в връзка със слу> 
чая Голубович. Също така 
се потърси намеса на Цен
тралния комитет на Съюза 
на комунистите нЛ Сърбия.

А. Димитров

предвид изказванията му 
на събрания на Съюза на ко
мунистите в клона на прос
вета и култура, както и на 
заседанията на Общинския 
комитет в последно време.

В материалите на групата 
се изтъква, че Любомир Го
лубович като член на Общин 
ския комитет не е проявил 
активност за провеждане в 
мисията говори за изстъпле
нията на Голубович. Без до-

В ТОЗИ БРОЙ:
IПодготовки за Деня на младостта

ПРЕДЛОЖЕН Е ОБЩИНСКИ 
ФЕСТИВАЛ

1
1
I

В Босилеград са водени разговори във връ
зка с подготовките за тазгодишното чествува- 
не Деня иа младостта и рождения ден на дру
гаря Тито. Какви решения се взети, четете на
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ОХРАНАТА ПО ТРУДА НА 
НИСКО НИВО

■ ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ОКРЪЖ
НИЯ ПРОКУРОР В ПИРОТ

1
Е

I
I 1§ Последната проверка на общинския 

спектор по труда във фабрика „Тигър — Ди
митровград показва, че охраната по труда в 
тази фабрика е на много ниско ниво.

Какво е констатирал инспекторът по тру
да?

ин-! 1а §1= 3з I§ка.
а Четете иа стр. 6 1Редакцията вярва, че заед

но с вас ще постите жела
ната цел.

ШШ1П111М11П........... .
тенденции.



Нечистото лице но 

пропагандаторитеСЛАВНА 30-Г0ДИШНИНА
Тези дни Тетово беше домакин на 

едно извънредно важно чествуване. Из
минаха тридесет годшш от деня, когато 
в тоя буден македонски град бе основа
на Комунистическата партия на Максдо 
ния, като интегрална част на КПю и бс 
проведено първото заседание на Цен
тралния комитет, на което за политиче
ски секретар бе избран другарят Лазар 
Колишевски, намиращ се по това време 
в български фашистки затвор.

На тържественото заседание на Це
нтралния комитет на СКМ за историче
ското развитие и актуалннтс задачи на 
Съюза на комунистите в Македония до
клад изнесе председателят на ЦК 
СКМ Ангел Чемерскн.

На участниците на тази среща, пред 
многобройните гости и делегациите от 
всички републики и покраГшшш е про
четено приветствено писмо на председа
теля на СКЖ другаря Тнто, в което ме
жду другото се казва:

„Създаването на Комунистическата 
партия на Македония представлява пре 
ломна точка в живота на тази републи
ка и велика дата в историята на наше
то революционно движение. По тоя на
чин бе учредена на!й-прогресивната си
ла в историята на народа и народно
стите в Македония, коронясаш! бяха у- 
силнята и жертвите, конто в борбата за 
национално и социално освобождение,

за македонско възраждано бяха поло
жили нейните най-добри синове. Бяха 
създадени условия идеалите па Илинден 
както и иа много въстания 
преди
дело. Заставайки безкористно начело на 
борбата за национално освобождение 
на своя народ, давайки огромен принос 
на борбата против фашистките окупа
тори, в която паднаха хиляди най-добри 
членове па Партията и СКОЮ, комуни
стите па Македония честно 
дълга към своя народ н другите народи 
на Югославия. Убеден съм, чс комуни
стите па Македония и в бъдоще щс бъ- 
лат па равнището на своята отговор
ност в осиособявапето и сиротянапс- 
то иа собствените редици и па целокуп
ния Съюз на комунистите п .Югославия, 
в създпването па по-нататъшния прог
рес па вашата република н още по-го- 
лямата сплотеност иа социалистическа 
самоуправителпа Югославия“.

От тържеството бе 
дравителна телеграма до другаря Тнто, 
в която между другото сс казва:

„Желаем до Теб да стигне нашата 
комунистическа решсност думите ти да 
потвърдим с дела. Ще направим всичко 
да не се утаен, но н по-иататьк да се 
разгаря творческото увлечетгс и кому
нистическата отговорност.”

и усилия
след него да станат живо Седмичният вестник „Фронт” публикува в ня

колко броя материали за действията на неприятел
ската пропаганда против нашата страна.

За нашите читатели предаваме няколко откъ
си от статията „Трубадури на реакционните сили".

изпълниха Щом бе публикувано Пи
смото в някои страни се пу
сна в действие голям пропа
ганден механизъм, който и 
днес нс е сирял. Не избирай 
ки средства и начин — те 
имаха само една единствена 
цел — на нашата и на све
товната общественост да да
ват в лоша светлина събити
ята в Югославия- Те твърде- 
ха, че политическото положе 
пие в Югославия е загрижа- 
ващо, че у нас стават чист
ки, че сс приближаваме към 
СССР и Варшавското спора
зумение, чс национализмът 
не е единственият и най-се
риозен проблем, с който се 
бори югославското ръковод
ство, че сме се „връщали към 
старите форми на управля
ване и че демократическият 
централизъм в ново издание 
бил на практика приложен 
неосталинизъм”, че с.ме от
клонявали от пътя на само
управлението и необвързана 
та външна политика и така 
нататък.

Особено вещо бе насочена 
и изнюансирана прогандната 
дейност на някои партии и 
реакционни кръгове на За
пада, конте най-често се по
зовават на оставките на от
делни функционери. Настой
чиво давайки подкрепа на 
личностите, които са слезли

В общата пропагандна дей 
пост срещу словото и духа 
на Писмото и мерките, кои
то се предприемат, 
изпъква подчертаната идео
логическа и лагерна опреде
леност. Кореспондентът на 
„Ню йорк таймс” от Бел
град Р. Андерсън например, 
застъпва буржоазна идео
логия и скърби зарад нейно
то прекратяване в Югосла
вия, подчертавайки, че „реа- 
фирмацията на ролята на 
Съюза на югославските ко
мунисти е краят на две десе 
тилетия дълга либерална и- 
деология“ и по-високата пар 
тийна дисциплина тълкува 
като „връщане към сталин
ското владичество на твърда 

, дори и към приобща
ва Югославия) към Вар 

споразумение. И 
отношения

на особено

изпратена поз-

ръка 
ване
шавското 
докато нашите 
със Съветския съюз, както 
казва той ,цъфтят”, по съ
щото време се подлагат на 
критика всички влияния, ид 
ваши от Запада.

В настоящата кампания на 
някои реакционни кръгове 
на Запада, появяването на 
„нашия”, ,домашен” идеолог 
— гласноговорителят на чуж 
дестранната пропаганда — 
Джилас и нему подобните, 
като Михайлов и др. напри
мер, винаги активно се при
общаваха към тях с анархо- 
либералните си „теории”, 
многопартийната система и 
подобни, поемайки, както ви 
наш, своята предателска 
роля- Заявявайки, че не е ни 
то комунист, шгго антико
мунист, нито марксист, нито 
антнмаркснст, но критик на 
строя, в конто живее, Джи
лас в най-новите си статии,

|жемал Биедич в АвстралияII
След посещението си на 

Индия и Шрн Ланка, югос
лавската правителствена де
легация, водена от председа
теля на Съюзния изпълните
лен съвет Дже.мал Диедич от 
13 до 16 март посети Малай
зия. След посещението пре
дседателят Биедич е изявил 
пред малайзийските коренспо 
нденти, че в разговорите с 
председателя Разак „са пости 
гнати еднакви или сходни ста 
новшца" по много въпроси. 
Двете страни, заявил е Бие- 
дич, са заинтересовани да 
укрепват и развиват двустра 
нните отношения във всички 
области, а нашата страна за 
участието си в изграждане
то на отделни обекти в Ма- 
ла/йзия”.

„Югославия и Малайзия 
провеждат политиката на 
необвързаността в междуна
родните отношения и с мини 
стър-председателя Разак сме 
съгласни, че предстоящата

конференция на необвърза
ните представлява значител
но международно събитие и 
нашите две страни максима 
лно ще се ангажират за ус
пеха на тази среща” — зая
вил е Биедич.

От Малайзия Биедич при
стигна в Сингапур, където 
до 19 т.м. води преговори с 
пред-едателя на правителст
вото Ли Куан Ю. Непосред
ствено след посещението е 
обнародвано съвместно 
общение за разговорите. В 
него се изтъква, че разгово
рите са минали в атмосфера 
на взаимно разбирателство 
и приятелство. В тях са об
съдени въпроси както за вза 
имното сътрудничество така 
и за международните отно
шения и за политиката на 
необвързаността. „Двамата 
председатели потвърдиха ре
шимостта да укрепват прия
телските връзки между две
те страни, както във взаим
ните отношения, така и -на 
международен план” — е из
тъкнато в съобщението.

На малазийския председа
тел Ли Куан Ю е връчена

от нашата политическа сце
на, те дават много прозрачна 
картина на своите намере
ния и крайните цели на та
зи кампания.

За заклетите врагове на на
шата страна и югославските 
политически емигранти, ра
ботещи в редакцшгге на ня
кои чуждестранни вестници 
и радиостанции това беше 
удобен случай да излеят своя 
гнев, пишейки нашироко ста 
тии с неприятелско съдържа 
ние против социалистическа 
Югославия. С това правят 
лоши услуги не само на ре
дакциите н радностанщтте, 
но н на страните, в конто 
такива зловредни хора, доб
ре известни п на нашата и 
на чуждестранната общест
веност, безочно сеят лъжи и 
клевети.

И докато отделни ръковод 
личности заявяват, че 

Югославия такава, каквато 
е не им пречи, в техните ст
рани се води срещу нас раз
ностранна пропаганда, дори 
и субверзивна дейност ср</ 
щу Югославия.

съ-

Джемал Биедич конто поместват десничарс
ки вестници и глашатаите на 
чуждестранния капитал, по
казва, че е и антикомунист, 
и антимаркснст и — преда
тел на своята страна, изтък
вайки при това своите стари 
тезнеи за „разлагането” на 
идеологията на комунизма. 
Някои пропагандни средства 
клеветннчат и грубо обиж
дат наши партийни и държа 
в ни ръководители. Служат 
си с различни инсинуации, 
подмятане и лъжи за да осъ 
ществят коварни цели — да 
разбият нашето единство. Но 
тези пропагандатори добре 
знаят, че съмненията и сму
щенията най-добре ще посе
ят ако оклеветят най-преда- 
ните борци за самоуправите- 
лен социализъм и необвърза 
на политика. С нападките 
върху тях, особено с напад
ките на другаря Тнто в дей
ствителност се нахвърлят 
върху всички стратегически 
качества на нашето общест-

покапа да посети Югославия. 
Поканата е приета с удовол
ствие.

От Малайзия югославска
та делегация отпътува в Ав
стралия, където ще престои 
два дена. На връщаме от 
Австралия Джемал Биедич 
ще посети Бамгладеж, къде
то пристигна на 23 март.
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Заседание на Съвета за 

сигурност в Панама
Тези дни в Панама заседава Съветът зи сигур

ност, който обсъжда мерките за укрепване на си
гурността в областта на Латинска Америка.

По тоя случай президентът Тито е изпратил до 
председателя на Съвета за сигурност приветствена 
телеграма. В телеграмата, между другото, се казва: 
„Считам за особено полезно, че Съветът за сигур
ност от време на време заседава извън седшцето 
на Обединените народи, което потвърди и негова
та успешна работа в Адис Абеба миналата година. 
Страните на Латинска Америка дадоха значителен 
принос на активността на Обединените народи в 
различни области. Надявам се, че Съветът за си
гурност с решенията си в Панама Сити ще даде 
подъръжка на оправданите искания на страните от 
Латинска Америка и тежненията им за всестранно 
развитие, основано върху зачитане на принципа за 
самоопределение, суверенитет, ненамеса и равно 
правно международно сътрудничество.

На това заседание югославската делегация въз
главява постоянният представител на СФРЮ в ООН 
Лазар Мойсов.

РАЗГОВОРИТЕ 
МИНИЧ - МЕДИЧИ

Югославският държавен 
секретар за външни работи 
Милош Мшшч 
кият министър за външни 
работи Джузепе Медичи на 
19 и 20 март водиха 
рудниците си в Дубровник 
разговори за взаимните от
ношения между двете съсед
ни страни и за международ
ното положение.

Едно от най-важните 
та в преговорите зае конфе
ренцията за европейската си 
гурност, положението в Сре- 
днземноморието, кризата на 
Близкия изток, разговорите 
между Истока и Запада и 
други.

во.
и италианс- Явио е, че на такава и по

добна „черна” пропаганда 
трябва да се отговори дос
тойно, защото от опит знаем, 
че пасивността в борбата 
против заклетия враг е опа
сна. Но за песента на тези 
„трубадури” трябва още 
вече да нзостроим слух, за 
да ги разобличим напълно и 
да ги принудим да замлък- 
нат. Добре знаем какъв ще 
бъде изходът и тоя път. По
бедата винаги е била на стра 

имат

със сът-

по-

мес-

ната на ония, които 
най-силното оръжие — исти
ната.
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Накратко
Босилеград. — На събрание на градската мла
деж и група граничари секретарят на Общинския 
комитет Огоичко Ангелов говори за значението на 
Резолюцията от Третата конференция на Съюза на 
комунисите. Това е първата от поредицата сказки, 
които ще бъдат изнесени в града и по селата.

Димитровград. — Работническият съвет на гостил 
чарското
директора МИЛАН
иен за създаване на лоши обноски в колектива.

За изпълняващ длъжността 
приятието е назначен Симеон Димов.

и

предприятие „Балкан” е сменил 
МИЛАНОВ. Същият е обви-

I

директор на пред-

г) ^ Детайли от ]
Втора партийна конференция на Пирот. Междуобщинският координационен 

митет за трансфузия на кръв за Пирот, Димитров
град и Бабушница, проведе на 15 март заседание, 
на което бяха обсъдени

конференцията ко-
СК в Нишка армейска област

ВЕРНИ НА ПАРТИЯТА 

И НАРОДА
подготовките по провежда

нето на акцията по събиране на кръвна плазма.
Акцията в Димитровград ще се проведе на 9,10 

и 11 април.

Босилеград. — На годишното събрание на органи
зацията на младите горани е избран съвет по защи
та на човешката среда. В съвета са влезли: д-р Ана- 
IIи Стоянов, м-р Захари Сотиров и Любинка Радо- 
ванова.

не, по-голяма ефикасност и 
по-рационално изразходване 
на средствата.

В началото С гова Босилеградска община се приобщи къх\х 
оощоюгославската акция за борба за защита 
вешката среда.

на заседанието на Конференцията 
на комунистите от Нишка арменска област 
душно и с бурни аплодисменти бе

на чо-еднно-
„ _ прието предло-
женнето на Десетия конгрес др. Тито да бъде из
бран за доживотен секретар на СЮК. От конфе
ренцията бе отправено и писмо до др. Тито, 
томежду другото, се казва:

— Мерките на икономиче
ската стабилизация и прак
тичната им реализация в на 
шите условия изискват 
комунистите-армейци 
ка степен на

Тр. Одоровци. — На събрание на местната органи- 
зация на Съюза на 
18 март, комунистите, състояло 

бяха обсъдени Решението на Об
щинския комитет на Съюза на 
зка с

се нав кое-
от

висо- 
политическо 

съзнание, единомислие и е- 
динодействие, както и съот
ветна подготовка с по-мал
ко средства да се извършва 
по-голяма работа. Длъжност

комунистите във връ 
декемврийските изплащания. Комунистите от 

1р. Одоровци дадоха 
на комитета.Съзнавайки огромните за

слуги и горди на Титовото 
дело убедени сме непоколе
бимо, че водени от него, ще 
постигнаме както и досега 
нови победи от жизнено зна
чение за нашите народи. Ми 
елите на др. Тито и негови
те думи за всички нас и за
напред ще бъдат най-голямо 
то вдъхновение в усилията, 
които полагаме за изгражда
нето на салюупразителното 
социалистическо общество и 
укрепването на неговата от
бранителна мощ.

Издигайки това предложе
ние, ведно се задължаваме, 
и занапред, както и винаги 
досега, да следим пътя по 
който той ни води. В насто
ящия момент ще проявим 
самоотверженост в провеж
дането на задачите от Пис
мото, в което още веднъж 
дойде до израз гениалността 
и далновидността на друга
ря Тито, които бяха от огром
но значение за по-нататъшна 
та ^съдба на нашето общест-

пълна подкрепа на решениетослужба пад един милион и 
800 хиляди динара и 
средства са изразходвани за 
кухненски съоръжения. С 
по-рационална организация 
на транспорта — са спесте
ни 695 хиляди динара. На
правени са значителни ико
номии и в строителната слу 
жба, където са спестени към 
15 милиона дин., а в техни
ческата служба — 16 .милио
на динара.

Предмет на разглеждане бяха и материали от
„аТ^муСГГе^ЦЖНИЯ КОМИТеТ Н3 СЪЮЗа
Долна Любата^ — елед публикуване на Писмото
пи ^ТИТО И Из1^л,ните/ШО бюР° на СЮК се съживи дейността на Съюза
са отстранени от редовете 
дното събрание са приети

Димитровград. — На 15 март 
се е състояло събрание —
са разгледа™ осъществените през изтеклата година 
резултати и настоящите проблеми в предприятието. 
Липсата на оборот™ средства е проблем номер 
едно. За тази цел са обезпече™ 1 милион и5Ц0 хи- 
ляди динара, но за нормално производство са необ
ходими още два милиона динара.

тези

на воички организации и фо 
Руми на Съюза на комуни
стите е да водят непрекъсна 
та борба за марксистко из- на комунистите. Бездейните 

на партията, а на после- 
петима млади членове.

дигане на армейците. Конфе 
ренцията задължи всички 
комунисти-армейци, всички 
организации критически да 
преразгледат положението в 
своите среди в духа на Пис
мото на др. Тито и Изпъл
нително бюро на СЮК. Взе
то е решение да се повиши 
отговорността срещу разпи
ляването <на средства.

кожара „Братство” 
на трудещите се, на което

в

В уводното изложение и 
разискванията се изтъкна 
необходимостта от още по- 
голяма отговорност и анга
жиране на всички комуни
сти за по-добро организира- Н. Матиевич

Мирослав 

Маркович 

В Сурдулица

БОСИЛЕГРАД

Из дейността на Службата на вътрешните работи
На втората Конференция 

на Съюза на комунистите в 
Нишка армейска област, ко
ято се състоя неотдавна, се 
обсъдиха в светлината на 
Писмото на др. Тито и Из
пълнителното бюро и стано
вищата и Решенията на ше
стото заседание на конфе
ренция на Съюза на комуни 
стите в ЮНА въпроси от во
енната икономика, доразви- 
тието на тиловото обезпеча
ване и материално финансо 
вата работа. Конференцията 
оцени, че в досегашната ра
бота по тези въпроси са по
стигнати завидни резултати.

Енергично срещу стопанския 

криминал Сурдулица посети тези дни 
Мирослав Маркович, член 
Секретариата на ЦК на СКС.

Пред политическия актив в 
града той говори за постиг
натите резултати и предстоя 
щите задачи в осъществява
нето на задачите от Писмо
то на другаря Тито и на Из
пълнителното бюро на Пред
седателството на СЮК, реч
та на другаря Тито пред по
литическия актив на СР Сър 
бия и от материалите на 
45-то и 48-то заседание на 
ЦК на СКС.

ството в общината. Общата установена 
материална оцета, причинена от отдел
ни лица възлиза на 120.000 динара. През 
миналата година органите па службата 
са успели да разоткрият и 128 други уг
лавни дела, в които се касае за дребни 
кражби и нанасяне на повреди между 
скарани лица.

Нарушаването на обществения ред 
и мир, наблюдавано чрез съставените 
искове е незначително и намаляла. Оба
че нарушенията в областта на съобще
нията се увеличават. Миналата година 
такива нарушения е имало над 400.

Службата на вътрешните работи 
през миналата година твърде успешно е 
изпълнявала и превеигнвната си дей
ност въпреки, че материално и техниче
ски все още не е необходимо укрепна
ла. Поради материални причини тя има 
няколко непопълнени работни места.

Службата на вътрешните работи в 
Босилеград през миналата година е осъ
ществила твърде непосредствено сътру
дничество с прокурора, съдебните орга
ни, инспекционните служби и със Служ
бата на обществения контрол. Благода
рение и на тава, тази служба своите 
специфични и разнообразиш задачи е 
изпълнила твърде успешно.

В областта на стопанския криминал 
отговорните от Службата па вътрешни
те работи са разоткрили 16 у главиш де
ла, в които се касае за злоупотреби, 
кражби и присвояване на общестеио и- 
мущество. Ведно това говори, че стопа
нския криминал в общината нараства. 
Компетентните от Службата в своя го
дишен отчет, изпратен до Общинската 
скупщина, изказват мнение, че според 
обосновани сигнали тоя криминал е по- 
гол ям.

С критически анализ е ус
тановено, че през изтеклия 

постигната забе-период са 
лежителни резултата по от
ношение пестенето и по-ико Маркович посети и Учили

щния център „Й. Б. Тито" в 
Сурдулица, където пред уче 
циците и преподавателите го 
вори за задачите в областта 
на образованието и възпита
нието и в младежката орга
низация.

номичната работа, 
жането на военната техника, 
отговорността в управлява
нето и разпределението 
средства, което допринесе 
към по-успешното

задачите. С иконо- 
спестени 398 хиляди 

а в интендаитната

поддър-

на
Обществената опасност от тоя вид 

криминал е особено голяма, защото се
нанасят

изпълня-
В. В.преди всичко щети на стопаи-ваие на 

мии са 
линара,

М. Величков

3
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— Из нашите общини
н^ КОМУНАЛНИ ТЕМИ Изборите вССРН

КАНАЛИЗАЦИЯТА 

НАЛЕЖАЩА ЗАДАЧА
БРЕБЕВНИЦД. — На на

бор лого събрание в Бребси- 
лмца бяха отчетели резулта- 

от електрификацията 
на селото. Разисква се вър
ху предстоящата акция за 
изграждане па водопровод. 
И тази акция ще се проведе 
е армейците от граничната 
застана при селото.

Ма събранието бе отправе
ла критика към кооперация 
„Сточар" във връзка със спа

бдя валето па населението и 
изкупуването на земеделски
те произведения.

В новото ръководство на 
местната организация на 
ССРН бяха избрани Богдан 
Кетон — председател, Нико
ла Истатков — секретар и 
Аидрея Иванов — касиер. За 
член на ОК на ССРН бе из
бран Гюро Тодоров.

тито

® Чрез местно самооблагане и от бюджета са 
осигурени средства в стойност от над един милион ди
нара —

П. Петров

КЛИСУРА. — На изборите 
, - . на ССРН на трите местни 

... ч организации (Клисура, Дра- 
иици и Кострошевци) е реше- 

. но да се претворяват в дето 
задачите от Писмото на дру
гаря Тито и Изпълнителното 
бюро на ЦК на СЮК. На съ
бранието бяха начертани сле 
дните задачи: довършване 
па някои училищни сгради, 
изграждане на пътя Шесто 
— Стрезимировци, изгражда 
не на водопроводи в Сухи 
дол и Грознатовци, и изгра
ждане на моста на река Ер- 

й ма при Драинцн.

Ш За председатели на мест- 
кните организации са нзбра- 
|'ни: Мирча Стоянов (Клису- 
у?ра), Милорча Томов (Драин

цн) и Радко Сотиров (Кост- 
рошевцн).

Неведиаж е изтъквано, че 
канализацията в Димитров
град представлява проблем 
„номер едно”. И пе без ос
нови ие: защото през иослсд-
Ш1ТС НЯКОЛКО ГОДИНИ ЖП.М11Ц
лото строителство — н част
но. п обществено — рязко се 
увеличи, впоследствие на ко 
сто градът нарастпа два до 
грн пъти. А с това пробле
мът за канализация се изо
стри още повече.

•7>'.л:,лп динара за почистване па 
септичните ями.

Следователно, средства за 
строежа на то

зи обект има. Те ще нараст
вате всички изминат ден, тъй 
като постъпването им от ме
стото самооблагане е редов 
но. а ако се пристъпи 
акция могат да се обезпечат 
н допълнителни средства.

е от сериозен но-ссриозсн.
Един пример убедително пот I ; • • 
вьрждпва топа. *■

Именно вследствие на то* у 
нечция се сняг една септична,1 
има в жилищния комплекс [ У|'чЩлЩ 
на битието игрище „Асен р ’йтл. :Шк 
Балкански" започна да сеГ 
излива. Следствие снегова-' 
желнте, конто почти всеки з

започване па

*
1 Хг,'

КЪМ Ш
дек преваляват и спешно пре -__ шш
дпристпте мерки да се изко- . «Гу* ’■ . Д Л Вр
нас нова септична яма — не ’ Ул х&Ф-Ь& 
се стигна до епидемии. Мо-,:'|р. ■? ' 
жс обаче да се предположи ® 
ако такова изливаме се случи •;
ако такова изливане се случи . •*’ . Ъ%’;
в горе ши дни — градът може :■$*$?'''. ■‘'ЙРНиЗМйЗ
буквално за часове да „плам 
не". Последиците могат да Ш# 
бъдат катастрофални. Още: |Ж:; 
повече, когато се знае, че н-1 
мешю в този комплекс се на- I 
мира детската градина и дру 
ги важеии ведомства.

АКЦИЯТА ДА СЕ УСКОРИ '
Построяването на канали- к . 

зацията трябва да се ускори Г . 
пе само поради опасността ■ - 
от появата на епидемии. Раз- 
такането значително ще по
скъпне самия

ШШ
ЛИПСВА ЛИ ПРОЕКТО
ПЛАН?

Имешю, тези съображения, 
общината проведе допитване 
с гражданите, след което бе 
въведено местно самооблага 
не в размер от две на сто вър 
ху личните доходи. Половина 
тп от тези средства са предназ 
начени за изграждане на ка
нализация.

В предишните години Ди
митровград бе 
проекто-плап за 
иня на града. Чуха се обаче 
възражения, че тоя план не 
е общ, т.е.

осигурил
канализа-

тшче с него ме са 
оохвапатп атмосферните 

Компетентната служба 
при общината вече

Ш ЩШШшПО
ЛИ.

е потър
сила мнение на специалисти
те п наскоро ще се знае мо
же ли да се пристъпи към 
акцията за изграждане па ка 
налпзацпя. Доколкото обаче 
се окаже, чс по съществува-

Оттогава насам, кое чрез 
местно самооблагане, кое от 
общинския бюджет, са оси
гурени над един милион хн-

-
Митко Маринков

строеж, тъй 
като цените на строителните 
материали и услуги 
ежемесечно се увеличават.

Разбира се, за да се прис
тъпи към акция, трябва да 
се извършат някои подготви 
тел-п и работи — да се опре
дели строител, окончателно 
да се установят всички изво
ри на средства и пр. А пред- 
сгроителния период па зим
ните месеци именно това мо 
же е успех да се реши.

Отлагането

СМИЛОВЦИ. — На годиш 
иото изборно събрание 
ССРН в Смиловцн се рази
сква по някои актуални про 
блеми на селото. На събра
нието се каза, че електри
фикацията променила лика 
на селото. Набелязани бяха 
мерки за подобряване на и- 
деологическата и политиче
ска работа. В доклада кой

то изнесе Кирил АЛЕКСОВ 
стана дума н за отношени
ята между кооперацията 
„Сточар” и производителите.

Накрая бе избрано ново 
ръководство в състав: Ки
рил Алексов, Кирил Геров, 
Георги Наполеонов. Мила 
Алексов, Сотир ПанаТггов, 
Иван Димитров, Иван Вели
чков и Асен Величков.

Б. Марков

напочти

•на тази важна 
акция за пролетните дни ще 
доведе и до отлагане ма стро 
ежа, относно

Акценти
започването 

му, което в крайна сметка, 
неблагоприятно ще ПО ПОВОД ИЗБОРИТЕсе отра
зи върху акцията изцяло. Не 
трябва да се изпусне от пре
двид, чс колкото по-рано се 
реши въпросът — толкова 
по-евтино ще струва цялата 
акция.

Съвременни здания, но липсват основните хигиенични 
условия Изминаха четири години 

от изборите на съветите на 
местните общности и според 
съществуващите пропозпции 
през март и април ще тряб
ва да се извършат изборни
те подготовки. Би трябвало 
да се подготвят и отчетите 
за четиригодишната дейност, 
да се организират разговори 
в Социалистическия съюз, а в 
новите съвети да бъдат из
брани нови хора, които с 
досегашната си работа са 
потвърдили своите акционни 
и самоуправителни качества, 
да се дават проекти на но
вите програми. А те следва 
да подложат на критиче
ска оценка досегашния опит

Не трябва и да подчертава 
ме, че не е имало успехи, но 
и че не всичко е вървяло по 
мед и масло.

През изтеклите четири 
дини може да се отбележи, 
че всички местни общности 
ме са били еднакво активни. 
Някои са проявили завидна 
активност, а някои не. Не 
ще прекалим ако кажем, че 
местните общности на 
са проявили по-голяма актив 
ност от тази в града. С из

ключение на поправката на 
някои улици от „Градня” и 
„Услуга” — някои други по- 
големи комунални акции не 
са проведени. „Услуга" все 
още не е организирала ня
кои услужим дейности, от 
които Димитровград има го
ляма нужда.

От друга страна в местни
те организации на село не 
са разграничени функциите, 
ролята на съветите като ме
ста за организиране и само- 
управително насочване на 
вече договорените общи ин
тереси на гражданите на съб 
ранията «а избирателите и 
конференциите на Социали
стическия съюз по места ре
жийните отбори действуват 
неефикасно и тн.

На последната сесия на 
Общинската скупщина в Ди
митровград бе изтъкнато, че 
мировите съвети «е работят 
като някога. Някога те бяха 
дейни в Димитровградска об 
щина. С установяването на 
новите съвети се удаде въз
можност за разгръщане на 
още по-широка дейност, ко
ято що възвърне загубеното 
им доверие.

щия проекто-план не може 
да се строи — изграждане
то на канализацията ще се 
отложи.

Следва да се отбележи, че 
за тоя важен проблем на ко
муналното строителство ка
то че ли не се отделя необ
ходимата сериозност. А той

нара за построяаване на тоя 
важен комунален обект. 
Средства обаче могат да се 
обезпечават още от фонда за 
комунална дейност, както и 
от комунално-жилищното 
предприятие, което само ми
налата година е дало 23 хи-

Ст. Н.
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„Сточар“
изкупва
агнета

Димитровград

43 забогатели от нетрудови 

доходи
Изкупването на агнета 

Димитровградска община 
в пълен разгар. Земеделска
та кооперация „Сточар" ве
че е изкупила 4 хиляди бро
йки. В момента цената 
един килограм агнешко ме
со живо тегло е 18,50 дина
ра и тя е значително по-ви
сока от миналата година, ко 
гато се движеше от 10 до 16 
динара. Според плана в ко
операцията, ще бъдат изку- 

още 12

в
е

На заседанието на Общи
нския комитет на Съюза на

на отговорни 
по предприятия и

ца, ползвали 
постове 
учреждения, плозвали голе
ми кредити, лица взимали 
иезастроени площи (плацове) 
на по-ниски цени и др.

Затуй комисията ще пред
стави на службата за обще-

за го-
комунистите в Димитров
град от 14 март бе разгледан 
и доклада на комисията за 
разследване 
ИУ1уществото. Според сведе- 
пия на комисията, в Димит
ровград има 43 лица, които 

забогатели с иегрудови 
число са ли

па потеклото иа

селоотвени приходи списъка иа 
тези лица и тя поотделно ще 
разследва всеки случай.

пени хиляди агнета.
М. Б.са А. Д.доходи. В това
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Из нашите общини

Разплата с либерализма 

— ооиовна задача
Из дейността на местните общности

Най-голяма общност - най-много 

проблеми(От 1 стр.)

и за общината 
значителна
въвеждането на седем лЗ 
годишно местно само- 
облагане за строеж на 
ггьтища в общината. 1ч', 
Огромно болшинство р1 
от комунистите съвме 
стно с останалите съз
нателни сили в общи
ната успешно проведе 
акцията. Обаче, каза 
Величкович, в някои 
села като Звонци, На- 
шушковица, Пресека, 
Студена акцията не бе 
завършена,

сред комунистите в те 
зи села липсваше ор
ганизиран подход към 
задачите.

твърде , 
акция, бе .

те служби решения. Затова 
хората са пасивни и незаин
тересовани и тогава, когато 
се касае за обсъждане на 
много съществени въпроси. 
Такъв е случая с национали
зацията на незастроените 
площи в Босилеград. За този 
проблем избирателите не са 
консултирани, както е ре
дът. За всичко пряко е реша 
вала Общинската скупщина. 
По тоя въпрос местната об
щност води спор с общината 
пред Конституционния съд 
на Сърбия.

Подобно е и с довеждане
то на вода за пиене в Боси
леград. Чрез местно само
облагане са събрани значи
телни средства, но акцията 
неоправдателно се разтака. 
Губи се ценно време, а хора
та не знаят до къде се е сти
гнало. И тази акция е взела 
на себе Общинската скушци 
на, докато местната общност 
не е успяла да се включи 
достатъчно.

Съветът на местната об
щност не е доволен от акти
вността на отборниците, ко
ито застъпват общността в 
Общинската скупщина — за
яви Васил Такев. Също така 
много слабо е и сътрудниче
ството с Общинската скуп
щина в Босилеград. Занапред 
това състояние ще трябва да 
се измени коренно и в духа 
на конституционните изме
нения и партийната полити-

Най-голямата местна общност в Босилегра 
дека община е тази в Бооилеград, към която се 
числи и крайградското селище Добри дол. Тя 
има над 1.600 жители, от които 900 избирате
ли. Естествено е, че тази местна общност има 
най-разнообразни проблеми от комунално-би 
тов характер, следствие на смесения състав на 
населението — градско, селско — и на стопан
ската му и жизнена определеност: земеделци, 
занаятчии, военни и пр.

защото

— Но за съжаление, това 
не е така. Вместо да се ор
ганизират и обединят сили 
върху общите и съвместни 
програми и акции, те ги раз
пиляват в ежби и разправии 
И в преследване на лични 
интереси. Това е сериозен 
проблем в досегашната ни 
работа, — заяви Такев.

Той посочи и редица при
мери: някои Ьа заинтересо
вани за вади за напояване, 
други да се прокарат нови 
улици, трети за изграждане 
на хлебопекарница, четвърти 
за построяване на градска 
баня и пр. Значи, налага се 
да намерим такъв подход та 
да се съгласуват интересите, 
а сетне и акциите.

— В Босилеград трудно се 
организират събрания на из 
бирателите. Защо? Защото 
на тези събрания се изнасят 
на обсъждане и несъществе
ни въпроси или избиратели
те предварително усещат, че 
с нищо няма да променят 
предложените от общински-

ВАСИЛ ТАКЕВ, икономист 
п завеждащ счетоводството 
в Здравния дом — прелеела 
тел на съвета на местната об 
щност ни запозна с 
проблеми и задачи на общ
ността.

ЛИБЕРАЛНО ОТНО
ШЕНИЕ НА ОРГАНИ
ЗАЦИЯТА В ЗВОНЦИ 
КЪМ ПАСИВНИТЕ 
ЧЛЕНОВЕ някои

Конференцията пои
ска във връзка със със 
тоянието в местната ор 
ганизация в Звонци и

— Нашата местна общност 
е от смесен тип и няма ни- 
то чисто градски, нито сел
ски характер. Оттам изни- 

редица проблеми, кои- 
бсъжда-Будимир Величкович кват

то изискват много о 
«е, упорита работа и много 
разбирателство, както в са
мата общност така и от Об
щинската сукпщина и трудо
вите стопански и извънстопа 
нски организации, които се 
намират в Босилеград. На 
пръв поглед, това би трябва 
ло да бъде от особено значе
ние за по-успешна работа 
па местната общност във вс
яко отношение. Заощто в Бо 
силеград се намират най-ва
жните стопански, политичес-

партийния клон в земеде 
ката кооперация „Ерма” от
говор на няколко въпроса. 
Единият е, защо все още е в 
сила либералното становище 
към ония членове, които го
дини наред не 
уставните си 
макар че по този въпрос съ
ществува ясно 
на Общинската конференция 
В партийния клон на „Ерма 
все още членуват хора, кои
то са имали дефицити, сре
щу които се води следствие 
или са вече обвинени за раз 
лични злоупотреби. Резултат 
на такива отношения в мес
тната организация е и неус
пеха на акцията за въвеж
дане на седемгодишно мест
но самоооблагане.

зъм и други тенденции, насо 
чени срещу курса на СЮК, 
се подчерта на заседанието, 
от голямо значение е идей
но-политическата подготовка 
на членовете. В тази област 
обаче общинската организа
ция изостава. По-раио утвъ
рдените форми на идейно-по 
литическа подготовка не са 
осъществени. От предвидени 
те форми досега е открита 
само младежка политическа 
школа, докато формите на 
масова политическа работа 

установени.

лс-

изпълняват
задължения.

заключение

ка.
ки и кадрови сили в комуна-

Ст. Ст.та.
все още не са 
Във връзка с това на засе
данието бяха отправени ос
три критики по адрес на Ко
мисията за идейна работа и 
издигане на СК при Общин
ската конференция и съще-

Босилеград

Акцията за Кумровец и Църноок върви успешноЛипсата ца критическо от
ношение към отрицателните 

и изоставане в ак- 
забелязва особено

й бе възложено ввременно 
най-кратък срок да изработи | 

масова идейна !
явления 
циите се

ония среди, бе подчертано 
на заседанието, които са съ- 

по-голям брои 
и хора на

820 динара или общо към 2 
хиляди динара. В Плоча са 
събрани 660, в Църнощица 
500, в Дукат към хиляда ди
нара и пр.

Най-успешна е била акци
ята в малкото планинско се
лце Назърциа. Там местна
та общност събрала 216, мла 
дежкият актив — 28 и уче
ниците от подведомственото 
ооновно училище 18 динара.

Акцията не е забравена и 
в Голеш, Ресен, Милевци, 
Радичевци, Рнбарци, Жера- 
вино, Бистър, Груинци, Кара 
маиица, Доганица и други. 
Но в Аюбатите, Барйе, Му- 
сул, Гложие, Ръжените и 
други селища тя едвам запо
чва през последните дни и- 
лн е напълно изоставена.

ните са изпратени писма от- 
нооно същността и значени
ето на акцията. И резулта
тите са налице.

Най-дейни са били подру- 
жниците на органа на об
щинската управа в Босилег
рад и тази на отдела за вът 
решни работи. В първата са 
събрани 740 динара, а във 
втората 290 динара. Секция
та на Сдружението на ста- 
рейшините от запаса в Дол
на Любата е събрала към 
200, а тази от Горна Лисина 
120 динара.

В общинския комитет, кой 
то е задължен да проведе 
тази важна обществена и ху 
манна задача ни осведоми
ха, че акцията по събиране 
на средства за Кумровец и 
Църноок ще продължи и по- 

И СИНДИКАЛНИТЕ ПОД- нататък. Въпреки закъснени 
РУЖНИЦИ СЕ АКТИВИЗИ- ето се очакват добри резул

тати. Но непременно трябва 
повече да се наблегне там, 

, където тя още не е започна
ла да се провежда или вър
ви бавно.

АКЦИЯТА за събиране на 
парични средства за изграж 
дане на Дома-паметник в 
Кумровец и за уреждане на 
паметното място на Кит- 
стаи на Църноок върви до
бре. Но това може да се 
констатира за повечето села 
и трудови организации в Бо 
силеградска община, докато 
в други гя още не се е почу 
вствувала. Разбира се, това 
зависи от отговорните за ак 
цията общински ръководите 
ли — по селата и трудовите 
колективи.

Все пак много села, синди 
кални организации, младежи 
ки активи, сдружения м пр. 
заслужават похвала и 
иия ггример сигурно 
телно ще повлияе па онези, 

още не са започнали 
да събират пари. 
ПРИМЕРЪТ НА Д. ЛИСИ, 
НА, НЛЗЪРИЦА И ДРУГИ 

Долиолисиичани при
ключиха с акцията шце 
през януари. За Ку
мровец са събрали над 
1.160 динара и за Църноок

програма за 
работа в организациите 
СК. Сериозното изоставане 
по отношение па задачите 
от Писмото и 45-то заседа- 

ЦК на СКС пролича- 
в приемането на пови 

в СК от аспект на

в на
ставени от 
интелектуалци
щатна работа. Прави впечаз 
ление, че интересът към пар 
тийната работа намалява 
сред хора, които са разре
шили всички свои проолеми 
и чието жизнено равнище е 

забелязва о-

ние иа 
ва и 
членове 
промяната 
сова структура.

па неговата кла-
добро. Това се 
собено в Г местна организа- 

Бабушница. От друга В центъра на вниманието 
общинската организация 

в сегашния политически мо- 
бе подчертано • на за--

ция в
страна, отсъствието на кри- 

нали-
на

и самокритика,тика
чието на неутрализъм 
особен вид на либерализма 
се проявяват най-много в ак 

Съюза на комунис-

мент,
седаиието, са въпросите за 

провежда-

като
тех-

положистабилизацията,
конституционнитенето на 

амапдмапи и по-иатагьшно- 
на Съюза на ко-

тива на 
тите в Общинската скушци-

които
то развитие 
мунистите от гледна

неговото организационно
за изпъл

точка РАТна.

НЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

н а Общинското синдикално 
ръководство навреме се е по 
старало в акцията дейно да 
се включат всички синдика
лни подружници. До послед-

и идейно укрепване
задачите призтича-нение на 

щи от Писмото. Ст. Ст.За успешна борба против 
на либерализъм, д. Йотовявленията 

технократизъм и опортгони- Стр»нт1» *
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Стопански живот
Акценти

Селского
стопанство

I

Във фабрика
„ Тигър*' — 

ДимитровградВ акционните програми на 
Общинския комитет на Съ 
юза на комунистите и Об
щинската скупщина, при
ети през есента на мина
лата година, са набелязани 
задачите, конто трябва Да 

' се решават в предстоящия 
\ период. Между другото ка 

то неотложна задача е да 
се утвърди концепция за 

развитие 
на икономическата база на 
общината въз основа на со 
бствените възможности. От 
делно внимание ще се объ
рне да се изучат условия
та за развитие на някои 
отрасли в селското стопан 
ство, като: земеделие, жи- 

. вотновъдство и овощарст-

-‘■I. Фабрика се строи лесно, но хората мъчно се изграждат. по-нататъшното «

Охраната на труда на ниско ниво
ЕЗ Подадено заявление до окръжния прокурор в Пирот

ВО. Азбучна истина е, че съвре 
менното производство подра 
збира висока степен на охра 
на по труда. Несъблюдаване 
на нейното значение зле се 
отразява не само върху про
изводителността на труда, но 
-изобщо върху стопанското 
постижение на трудовата ор 
ганизация.

Последната проверка на об 
щинския инспектор^ по тру
да във фабрика „Тигър" — 
Димитровград . показва, че 
охраната по труда в гази ди- 
митровгдаска фабрика е на 
доста ниско пиво. Установе
ни са редица неуредности, 
представлящи постоянна за
плаха за здравето на работ
ниците-производители. .

КОРЕНИТЕ

пренебрежение се появява в 
тази насока. Прибавим ли 
още, че не се води евидеи- 
ция за периодичните здрав
ни прегледи на работниците 
— става очевидно, че отго
ворните в* тази фабрика не 
са достатъчно схванали зна
чението на здравословното 
състояние на работниците.

собността на работника. За 
съжаление малко се предпри 
е.ма, за да се внедрят високи 
производствени навици у ра
ботниците.

намесата на общинския ин
спектор по труда, който съ
що е посочил кои слабости 
по охраната на труда трябва 
да се преодолеят и незабав
но решат. Но и тази наме
са не оказала въздействие.

Ето защо, в крайна смет
ка, инспекторът по труда 
бил принуден да подаде 'за
явление до окръжния про
курор в Пирот за неспазва
не на предписанията по ох
раната на труда в „Тигър" 
— Димитровград.

Поставя се

Съветът по селско стопанст
во при Общинската скуп
щина в Босилеград на за
седанието си проведено в 
края на ноември 1972 годи 

,,на_формира група от спе- 
: Т; ,^'циалисти, чиято задача е 

"да анализира състоянието 
на селското стопанство в 
общината и да предложи 
насоки и конкретни реше
ния'за подобряването му.

Досега селското стопанство 
в Босилеградска община не 
е цялостно обсъждано. По- 

подробно бе разгледано на 
съвещанието за перспекти 

V вите на стопанското разви
тие на Народния отбор на 

’ община Босилеград, прове
дено на Власина на 25 ок
томври 1959 година. След 
това са правени само час- 
тични проучавания на от
делни въпроси от областта 
на селското стопанство.

ЗАДРЪСТЕНИТЕ
ПОМЕЩАНИЯ

също представляват запла
ха за здравето на хората. Та 
ка например подреждането 
на кутиите с готови произ
ведения е такова, че всеки 
момент могат да се срутят.
Неравният под досега е пот
върдил, че може да бъде при 
чима за леки телесни пов

реди.
В някои цехове, какъвто 

например е цехът за гумотек 
стил, е развалена 
цията и там се трупат отров 

вещества. В целия цех 
няма сандъчетз за. първа по
мощ, а няма обучени^, работ
ници, които да оказват.пър
ва помощ на пострадалите’
Прибавим ли още, че с‘връх- - дпкзт г 

лепилото се държи в непо- тнте Съюза 
средствена близост па бате- ' 
рпи за електрически ток п 
че отпадъчните материали се
трупат дб самите цехове _
става ясно на колко

ЗАБРАНИТЕ
поради липса на средства 

по охрана на труда на някои 
машини и уреди Институтът 
по охрана на труда в Ниш е 

■Забранил -употребата 
производството. Въпреки то
ва тези машини и занапред 
се употребяват, което освен 
че представлява нарушение 

- ;С безрасъдна игра със здра
вето ма хората.

Не потвърждават

въпроса: дали 
трябва да се действгва 
с административни* мерки? 
Безспорно е, че . не трябва. 
Установяването на

самоим в

РАБОТНИЧЕСКИ
КОНТРОЛ

вентила-
нп

е наи-правнлния път за раз
решаване на проблема. Ако 
при това се осигури съдей
ствие на обществено-полнти- 

.месните организации — 
Съюза

за това положение ли това. може
би се крият именно в подце- отчетените през януари — 
няване ролята и-значението • 1ЮСЛШРИ миналата, година 51 
на охраната по труда. Аиц- трудови повреди и сравни- 
сата на правилник за. пра- тедиргвисокият брой отсъст-
фесионално образование и па -работниците по
усъвършенствуване -на работ . л&.т; 
ниците в областта'на хиги- , Неспазването 
енично-техническата охрана инте .мерки и нормативи по 
е ясно доказателство А н* охРана па труда предизвика 
посочване на работните ме- двеРчпш,,!т .Употребата на 
ста със специални условия па- парния котел; бъркачка4^' 
труд в правилника на смете- лепило, нефтовия 
матизация на работните ме- . 11 АР"

С1Щ-
бо- на комунис- 

на -младежта п 
• пр. — резултатите могат да 
. оъдат значителни..- 

Ако желаем

Съветът за селско стопанст
во на 16. т.м. се запозна е 
информацията за сегашно 
то състояние, перспективи 
те и възможностите за раз 
витае на селското стопан
ство в предстоящия период 
Но това са все още обоб
щени преценки и принцип
ни становища, които изис
кват солидна научна разра 
ботка. Засега е констати
рано, че селското стопанс
тво в "комуната трябва да 

:се базира върху развити- 
: ето на земеделието, овоща 
рството и животновъдство

па съотйет-

повишаванс 
• на производителността на 
труда и намаляване себес
тойността на продукцията, 
следва рязко да се подобри 
охраната по труда. При 
лоорн производствени - 
вня може да се очаква 
°ля.ма ефективност на тру- 

ла. А това значи повече ико
по ГЛ,На Тр'-’А “ материал, ПЮ-1 олени ."ДОХОДИ.
^ Пренебрегването 
блюдаването на охраната по 
1 Руда оезспорцо • нанасят без 
възвратни загуби.

опасно
стн е изложен работникът.

Следва да. отбележим,, че 
референтът по хигиенично- 
техническа охрана при фаб
риката неведнаж е доставял 
на ръководните и отговорни.

за
резервоар. 

.ДРУГ? страна, ме- 
малък орои машини се употре 
бяват без предпазнитесредст 
“а, въпреки предписанията 
че употребата им е задължи 
гелна. Касае се за сваляне на 

-предпазните части от сами
те работници. или от майсто 
р.цте' пр подържане на ма
шините, Това „улеснение" 
може да коства работоспо-

по-
усло-ста идва да потвърди какво

по-

ПИСМЕНИТЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

конто за съжаление са 
танали глас в пустиня- Тези 
предупреждения не са прн- 
щевка на референта показва

Повече вни
мание на сел
ското стопан-

и несъ-ос-
то.

В информацията е казано: 
„Ето защо, за да се правилно 
постави и разреши пробле 
мът за развитие на селско 
то стопанство, необходи
мо е да се изготвят обсто
ен студии за приоритет
ните отрасли се изготвят 
конкретни програми за ра 
звигие на селското стопан
ство".

Това трябва да стане една от 
най-важните задачи на Об 
щинската скупщина, нейни 
те служби, специалистите 
земеделските кооперации 
и обществено-политически 
те организации в бъдещия 
период.

Ст. Н.СТВО

Пред лицето на обществения контролСъветът за селско 
и горско стопанство 
при Общинската скуп
щина в Босилеград съв 
местно с членовете на 
управителния отбор на 
общинския фонд за по
добрение на животно-

'*•
• ^През миналата година Слу 
жбата йа'общественото сче
товодство от Лесковац е .ус
тановила известни незакои- 

: ни прояви три* * ползването 
на обществени ■ средства от 
страна на няколко босилегра 
Дски стопански организации. 
Тези. пропуски са последица 
на недостатъчно познаване и 

, :УЗУ,чваде:11а закоиопредписа 
-' шията, 6лабата,;лична отговор 

•нрет към доверените задачи 
и липсата, на. вътрешен кои- 

: ;.;?Й^'?\^топайскптЬ органмза
ДНИ-.:;-. г

.-• ■Такгша: йрпмери.шай-лпюго 
п?и ползване ша .средст

ва-■ ра  ̂ив^ст^йгши, ..както и

при непредназначеното пол^- 
зване на други оборотни сре 
дства. В редица случаи да
нъка е разпределян непра
вилно, а счетоводствените 
изчисления на материалните 
разходи са били незаконни.

Общо такива грешки, 
то са установили инспекто
рите иа обществения кон
трол има 223, чийто финан
сов'ефект е 458.000 динара.

Най-големи и гЩ й-м но го 
грешки са намерени в дей
ността на земеделската коо
перация в Долно Тлъмиио.

През миналата година Слу 
жбата на общественото сче
товодство е взела девет ре

шения, .и съставила два иска 
за сторени углавни дела. В 
тоя период две стопански ор 
ганмзации са наказани пари
чно с 39.000 динара н две 
отговорни лица с по 2.000 ди
нара.

Редица от сторените греш 
кн са били- нарочни, оттук 
и отговорността на актьори
те иа*1 е още ио-голяма. Оба
че, на лице е, че трудовите 
колективи не са винаги н ре 
Ловно осведомени за опуще
нията във фпнансово-счето- 
водствената нм дСппост.

въдството и специали
стите от трудовите ор
ганизации на 16 март 
проведе заседание. На 
заседанието беше прие 
та информация за се
гашното

кои

състояние-
този стопански ^отра
съл и насоките и въз-.. ; 
можностите за негово-

на *

то по-нататъшно, раз-' 
витие.

Ст, Ст.
Инж Минко Якимов В
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Божица;:!

Недоволни от 

кооперацията
*Л 1 /от село за село

/ ■

ш
н.

ЗЩ» 'Ш В подружницата па Соци
алистическия съюз в Божи- 
ца — център тези дни се със- 
стоя изборна конференция, 
на която досегашния предсе 
дател Владимир Харизанов 
изнесе отчет за работата.

В разискванията, които се 
развиха след това, Любен Ве 
личков, председател на Об
щинската конференция на 
Социалистическия съюз в 
Сурдулица говори за прове
ждането на Писмото на дру
гаря Тито и Изпълнителното 
бюро и др. актуални въпро
си у нас. Станко Андонов в 
изказването си критикува 
слабата дейност на клона на 
селскостопанския комбинат 
„Враня” в Божица като под
черта, че след присъединява
нето на божишката коопера
ция към комбината, в Божи
ца не е вложено нищо за по
добрение на селскостопанс
кото
край. Магазините са слабо 
снабдени. Недостигат цимент 
желязо, петрол и др. стоки 
от първа необходимост. А пре 
ди обединяването на бивша
та кооперация с комбината 
се раздаваха широки обеща 
ния, че положението ще се 
подобри, че няма да се тър
сят такси за напасване на до 
битъка по планинските па
сища; но не устояха на ду
мата си. Не е направен още 
ннто един водопой за доби
тъка, не е предприето нищо 
за култивизация на пасища
та и прочее. Затова се чуха 
предложения клонът да се 
отдели от състава на комби
нат „Враня”.

Смиловци

ЯЙЙ8 Заседание на районния 

комитет по епектрифика-
V?Ей

' '•Ча?
Поганово

ЦИЯСАМО НАПРЕД/
В МОМЕНТА в Поганово всички очи са обърна 

ти към клисурата. Тази клисура засега е най-голя- 
мата пречка, за да може и Поганово да получи връз 
ка със света. За сега Поганово е единствения рай
онен център в Димитровградска община, който 

съоощителни връзки. И

и селските мрежи. .Прието е 
решение, че средствата, тря
бва да бъдат обезпечени, от 
трудовите организация и от
делни лица, които, трябва, да

Миналата седмица в Сми
ловци бе проведено заседа
ние на районния комитет по 
електрификация па Забър- 
дие. Разгледан бе финансо
вият отчет и молбите на от- бъдат приключени. ,

Прието е решение, да бъ
дат приети молбите на- учаг 
ст-ници в- - Народоосвободи- 
телната борба-.

т
ня-

затова погановчани са 
решили да напънат сили и да съберат средства за 
ПЪТя- ^Раен срок за внасяне на парите е първи ап
рил. Всяко семейство трябва да внесе по 500 динара.

. По такъв начин ще бъдат събрани 16 хиляди дина
ра. Тези дни е образувана и комисия в състав: Пър
ван Тодоров, Стратко Савов и Васил Йосифов. Още 
при първата обиколка по 500

делни лица за приключване 
към мрежата. Районният ко 
митет дължи 50 хиляди ди
нара на предприятията, ра
ботили върху далекопровода

производство в тоя
А-Л

динара вече внесли 
Владимир Пешев, Стефан Пешев, Симо Петров, Ма
нол Тошев, Стоян Тошев и Милан Панайотов' по 
400 динара: Станко Андонов, Иван Панайотов, Пе^ 
тър Митов, Крум Алексов, Петър Ц. Митов; по 300 
динара — Стратко Савов, Гига Ранчев, Арсо Киров, 
Иван Станков, Александър Стоянов, Нацко Милев, 
Гроздан Андонов, Петър Божков и Арсо Тошев, по 
200 динара: Владимир Андонов, Душан Георгиев, 
Асен Тошев, Васил Васнлков, Спасен Величков, 
Гн>ора Димитриевич от Власи, Данча Димитров, Ва
сил Виденов, Никола Миялков, Гьора Манов, йор- 
да нКостов, Петър Петров, Мирчо Тончев, Асен Мар 
ков, Таса Тра'йков, Истатко Станков, Евстати Пе
тров, Спас Иванов и Тодор Тодоров, а по 100 дина
ра са внесли — Вера Божкова, Георги Димитров, 
Ига Васов, Петър Рангелов — преподавател в осно
вното училище, както и Трифун Петкво, Мада Ран
чев, Филип Андонов, Аспарух Тодоров, Нацко Ста- 
ноев, Веля Иванов, Костадин Стефанов, Станко Мар 
ков, Еленко Петров, Спас Денков и Бранко Тончев.

При втора обиколка — сигурно ще бъде внесе-

Срещи и разговори

Кой казва
Преди да го изслушам ка

кво има да. ми каже за праз
нуването на 8.март в Петър- 

-лаш и . да ми каже, че нико
га не са.чествували така то
зи празник „и мъжете *й же
ните”. Принуди ме да внеса 
в бележника си името на Да 
ница Николова", 'главната ор- 

. ганизаторка на тържеството.
—- Преди’. всичко, запиши 

следното, а после всичко дру 
го — -наблягаше. Троян Ива
нов, председател-на местната 
организация.. ца. Социалисти
ческия. съюз в ПетърЛаш с 
подчертана, суров.ост в гласа 
си: - — "Нищо <не направихме 
в селото: ‘ Въведохме: местно 
самооблагане за‘.строеж на

Петърлаш за Димитровград през Широки въртоп* но, май 
нищо не излезе... Всяко домакинство трябваше .да вйе- 
се по 60 динара. Стари сме, няма вече кой да обработва

— Не всичко е така в Петърлаш? — възразявам аз.
— Ко'й казва, че е така?! Когато беше въпро.с. да 

внесем заем за Баня лука — добре се отчетохме. .ТСргато 
трябваше да просрещнем армейците, не жалихме' средст
ва и труд. Посрещнахме ги от сърце — казва Иванов: И 
се усмихна... Преди две години доведохме ток. Имаме 
шест телевизора, а във всяка къща свири радио.... Така 
е. Само изглежда малко се поизморихме. През настояща
та година щс направим н пътя — продължава Иванова.

Троян Иванов се с радост слуша новини, „защото, го 
интересува какво става по света и у нас”... И не можа 
а да не попита:

— А какво щс правим със старите хора. Може лй 
някак да получават пенсия...

За нов председател на под 
ружницата е избран Вене 
Спасов, преподавател в осно 
вното училище „25-ти май” в 
Божица, а за членове на Об
щинската конференция — 
Любен Величков и Алексан
дър Григоров. За председа
тел на подружницата на Со
циалистическия съюз в Зла
танова махала е избран Ден- 
чо Станоев, а в Деянова — 
Стамен Дойчинов.

на още по-голяма част от предвидената сума.
Тези средства обаче няма да стигнат за да се 

прокара трасето на пътя през скалистите урви на 
ждрелото. Зату'л не без основание погановчани тър
сят помощ от кооперация „Сточар”, „Търгокооп” и 
Общинската скупщина.

Троян Иванов
X В.П. Тодоров

Съвети на лекаря земята...

МАГАРЕШКА КАШЛИЦА
добрите хигиенно-диетични 
грижи. Детето трябва да бъ
де повече навън, «а открито 
и добре хранено. Ако се хра
ната повръща, първо се дава 
малка част от нея, след ко
ето се изчаква кашличен при 
стъп. 
това се

има изморен и измъченБацилът на магарешката 
началото на бо-

нало,
вид.кашлица в 

леста редовно се намира в 
горните дихателни пътища, 
през време на протичането 
по-рядко, а след шестата се
дмица вече изчезва напълно. 
Болестта оставя добър иму
нитет, ко»йто намалява след 
десетилетия.

Пристъпите са по-чести 
през нощта. Броят им 
да бъде от няколко — до 40 
за 24 часа. Конвулсивният 
стадий трае от 3 до 6 седми
ци. Общото състояние се за
сята често силно, когато се 
губи много храна с повръща 
пето. В кървта по време па 
конвулсивния стадий се 
блюдава относителна, ио-че- 

абсолютиа лимфоцитоза. 
Магарешката кашлица про
дължава от 6 до 8 понякога 
и до 12 седмици.

При неврологими деца 
лестта трае по-дълго и е 
тежка. За протичането на бо 
лестта играе роля. и възрас
тта. При кърмачетата проти 
ча по-тежко, може да липс
ват кукуригането и повръща 
пето При кърмачетата и ра 
хитничите деца често се при 
бавят бронхит или. броихо-
пивмоиия*

Лечението става с 
отиди: хлорамфеникол; аурс 
омицин, тйрамицин и АР- 

По-лобре дестува серум 
от ваксинирани е.хипериму- 

От значение са

може

Непосредствено след 
дава по-голямата 

храната, която обик-част от 
иовепо се задържа.

Кърмачетата и малките де 
ца се стремим да предпазим 
чрез експозиционна профила 
ктика. Тя се затруднява от 
това, че опасността от зара
зяване в катаралшия стадий 
е иай-голяма, преди да е ус
тановена диагнозата.

Новородено дете трябва да 
се изолира от среда застра
шена от магарешка кашлица

Активната имунизация е от 
голямо значение, но ако се 
проведе известно време пре
ди заразяването. Така наре
чената тройна ваксина — ди 
фтерия — тетанус се прилага 
с * предимство. Дават се три 
енжекции в разстояние от 1 
месец. Пълно предпазване на 
стъпва от 2 до 4 седмици със 
последната инжекция.

Т. Петров

М. Б.
на-Кашлицата започва с хре- 

на гласа. Тя Д. Лисинама и дрезгавост 
действува предимно нощно 

Това е кагаралният
сто

време.
стадий. След една-две седми 
ци става по-силна и преми- 

конвулсивния стадий. Спират геоложките 

изследвания
бо-

нава вПристъпът на кашлицата 
започва с дълбоко вдишва
не, след което следват силни 
закашляния, прекъсвани 01 

вдишвания, в. прие

ло- .а

За мшшогсоложКи изслед
вания па мина „Бор” тази го 
дима са отпуснати по-малко 
средства, отколкото през 
1972 година. Поради това ще 
бъдат правени изследвания 
само на територията на Бор 
и Майданпек, докато находи 
щата на други места ще се 
оставят за по-добри време
на, когато бъдат осигурени

средства.
Самоуправителните органи 

на борекия басейн са- прие
ли предложението -на специ
алните служби, засега да пре 
къснат с по-нататъшните из
следвания1 на фосфатите'
А- Лисина, понеже „рудата е 
бедна откъм полезни състав
ки”.

мумии
тъпа по време иа издишва- 

настъгшат спазми на 
па глотиса инего,

мускултурата 
бронхите. Дишането се пре
късва. Спазъмът внезапно 
преминава И детето прави 
дълго кукуригащо вдишване. 
Пристъпът може и да се поя 
тори и завършва с повърща 
не на жилави храчки.

Лицето на детето е подпух

аитиби- в

Ст. Ст.
нен серум.
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АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА 

СПИСАНИЕ „МОСТ"
Провеждане становищата от Писмото в областта на култу
рата

по-пълно осъществяване 

на равноправието СПИСАНИЕ „Мост", двумесечно издание иа Изда- 
тслство „Братство", ще се представи на читателите през 
1973 година с ново съдържание и форма.

На своите страници ще представи най-доброто от 
литературата и изкуството иа българската народност в 
СФРЮ: стихове, разкази, повести и др.

Също така ще бъдат помествани и преводи на про
изведения от автори иа югославските народи и народно
сти.

— Необходимо е настоящият, процент от 4 на сто иа общата 
маса за културните дейности иа народностите и Сърбия без по
крайнините, да се увеличи.

РЕПУБЛИКАНСКАТА КУЛ 
ТУРНА общност пристъпи 
към провеждане становища
та, произтичащи от Писмо
то на председателя Тнто п 
Изпълнителното оюро на 
Председателството на СКЖ 
в областта на културата. Тя 
предприе редица акции за 
преоценяване отношенията в 
културата — за по-голямото 
влияние на широката обще
ственост, предимно на рабо
тническата класа, върху из
разходването на средствата, 
където Републиканската кул
турна общност е един от гла 
вните финаненери в осъще
ствяването на дадеш! програ 
ми и дейности. При това пре 
устройство се стреми в об
ластта на културата отноше
нията да бъдат поставени 
върху началата и принципи
те на амандманите.

Списание „Мост" ще дава богата и разностранна 
информация за културния живот на българската народ
ност.български език, култур

ните дейности па албанската 
народност и Буяновпц, Прс- 
шево и Медведжп. От 
сума се финансират п капи
таловложения за създаване 
материална основа па култу
рен живот.

Ролята и резултатите па 
РКО в събуждането н разви
ването на културните дейно
сти на посочените народнос
ти е от неоценимо значение. 
Това се вижда н .от факта, 
че преди това, например, ку
лтурната дейност на българ
ската народност беше сърсем 
скромна, докато сега тя е 
сравнително богата.

на предназначена за културния 
живот па народностите в Ре
публиката, без покрайнини-

Във всеки брой щс бъде застъпена рубрика: „Нау
чни съобщения и статии".

Една от рубриките е „Обществени въпроси и пуб- 
лигистика", в която ще бъдат помествани статии за со-

газн те.

Като причина за промяна 
па посочения процент съще
ствува още един твърде съ
ществен елемент, за който 
трябва особено да се държи 
сметка. Именно, посочените 
общини, в конто са настане
ни народностите в републи
ката, без покрайнините,' се 
числят към пай-неразвити
те в Сърбия. В тях или не 
съществува сериозна иконо
мическа база, или пък тя е 
толкова слаба, че 
да поеме финансирането на 
вече създадените културни 
дейности и развиването на 
нови, които да задоволят ос
новните културни потреби 
па гражданите.

циалистическото строителство в страната, за изграждане 
па самуоиравителпия социализъм, за обществено-поли
тическия и стопански живот, както в цялата страна, съм 
така и в общините, в които живее българската народност.

Нова рубрика е „Педагогическа практика", с която 
просветата, една важна област в живота на българската 
народност получава свсУй кът. Сътрудници ще бъдат про
светните работници а щс бъдат обработвани различни 
въпроси от учебното дело.

Нова рубрика е и „По нашите краища", в която ще 
бъдат помествани различни изворни материали, 
предания, бележки.

Списанието ще бъде богато
записки.

илюстровано с прило
жения от жудожннци от редовете на българската народ
ност.

не може

Всеки брой на списание „Мост” през 1973 год. ще 
стане желана трибуна на българската народност, 
чки ония, които се интересуват от литераVра и изкуст
во, наука, политика, икономически живот и пр.

Списание „Мост” през 1973 година преминава 
димно на целогодишна абонаментна система 

Абонамента изнася 15,00 
Заинтересованите,

на вси-

Обаче този процент бе взет 
като ключ за формиране ос
новната парична сума при 
по-други условия, т. е. при 
почти никаква културна дей 
ност в споменатите общини. 
Тогава не съществуваше ни
каква културна дейност на

пре-
Понастоящем в общински

те културни общности, кул
турните институции, научни
те учреждения, издателства
та, професионалните друже
ства на културните дейци се 
намират почтк всички 
вни нормативни актове, въз 
основа на които работи и 
действува Републиканската 

от Ста-

Разбира се, 
Републиканската 
общност не 
единствен финансов 
пик иа всяка културна 
цпя във всяка община, 
п в тези, в които живеят на
родностите. Необходимо 
общинският

касата на динара.
културна 

може да бъде 5=Ета==аЙ§р55
Заинтересованите могат да се обърнат до оедакнн 

™ И^телство „Братство" в Ниш, ул. Станко Паун^ 
впч № 72 със сдедната. -

нзточ-
ак-

пъкосно-
е промите, докато сега те вече 

имат свой динар за култу
рата да се увеличава 
ползва рационално

вестник-ревю и
културна общност — 
ту та до* новопредложените 
правила. Дадени са редица 
изменения, които са от съще
ствено значение за по-ната
тъшната работа на тази из
ключително важна републи
канска общност.

и нз-други културни активности. 
Могат да се очакват ПОРЪЧКАза истин- 

културпа дейност, чнято 
социалистическа

съ отве сна 
същност с

Абонирам се за списание „Мост" за 1973 г 
Абонаментатни акции на власите за своя 

културна де>йност. Тези об
стоятелства 
че трябва да се оцени 
ността за отделяне на 
ства в размер от 4%. Нали
це са всички елементи 
пРеА, начиная от тази 
на, той да бъде по-висок, 
пример 6%, за да може да 
се набере по-голяма

в износ от 15,00 динара
1. Внел съм предварително 
сметка,
2. Ще внеса допълнително. 
(Ненужното под 1 или 2 зачеркнете). 
Списанието пращайте

н са.моуправителна. на вашата текуща
ясно показват, 

реал- 
сред-

По този ъвпрос би трябва
ло да си кажат думата об
щинските културни общнос- 

^ другите заинтересувани 
обществени и

За да се постигне желана
та цел, по-конкретно да се 
претвори в живо дело духът 
на Писмото и амандманите 
в областта на културата, за 
което Републиканската об
щност несъмнено полага уси
лия, неохбодимо е дейно от
ношение към дадените пре
дложения и в общините, в 
които живее българската на
родност. Има какво да се 
приеме като извънредно ре
шение в определена област 
и акция, но същевременно 
да се предложат и други ре
шения, които изисква насто
ящата степен на развитие.

на
ти изана-

ГОД11-
адрес:
мястокултурни фак- 

с момеи-
ултори, защото сега № пощапа

тът за действие. В
1973 Подписсума, Миле ПРИСОЙСКИ

На граничния_преход при Рибарци

Верни приятели
Един от съществените въп

роси за културната дейност 
на народностите в Сърбия, 
без покрайнините, който би 
трябвало да се преизпита е 
дали сегашният процент от 
4 на сто от общата сума трябв 
да остане и занапред. С при
лагането на този процент 
върху общата сума, с която 
разполага Републиканската 
културна общност се получа 
ва сума над 4,000.000 динара 
за финансиране или помага- 
не културните дейности на 
българската народност в Ди 
митровградска, Босилеград- 
ска, Сурдулишка и Бабуш- 
нишка общини, дейността

Граничният преход при се
ло Рибарци, в Босилеградска 
община е един 
през
мине нито един пътник. Слу
чва се повече от 
да минават 
а съвсем

откриването ма прехода. На 
Атанасов това е и първо ра
ботно място.

Срещнахме и отдельонння 
командир на местната заета 
ва Йозеф Лезбар от Новн 

Сад. От шест месеца той е на 
граничния пост прн Рнбар- 
ци. Както и обикновено, н 
този път се бе отбил при съ
седите-митничари, за да си 
поприказват.

— С граничарите сътруд
ничим още от първия ден. В 
случай «а нужда, търсим по 
мощ от тях. И те винаги раз 
читат на наша помощ — каз 
ва Атанасов.

Нашите събеседници под
робно ми разказаха за труд
ностите, с които се срещат. 
Разказаха ни за няколко опи 
та за минаване на граница
та по нелегален път. При та
кива случаи на крак са би
ли и граничарите и митни
чарите. Кучето Вучко им е

от редките, 
които по цял ден не

пътниците 
границата пеша, 

малко с мотор
ни превозни средства. Хора
та отиват до първите съсед- 
ни села в НР България за 
дребни покупки 
два се връщат.

Това не е динственият кц- 
риоз на тоя граничен преход 
Разположен е в една скали
ста местност. Дори и сграда
те постпН-ИЦата' и канали те постройки са изградени
на мястото на една грамад
на стена. Пътят минава 
твърде красива клисура.

средствата на информация ® сградата на митницата 
вестниците „Братство", дежурни бяха милиционерът 

Симеон Атанасов от село 
Раичиловци и митничарят 
Димитър Жижов от БосиЛе- 
град. И двамата работйт от

и след час-

Й. Лезбар, С. Антанасов и Д. Жижов с нашия сътрудник

ри. Дори понякога сме и на 
храна при тях. Те ни разби
рат напълно.

— Чувствувам се твърде 
приятно в митницата, сред 
приятелите, с конто си пома 
гаме — казва Лезбар.

След годшга две — тоя пре 
ход ще се модернизира. То
гава и животът на митнича
рите ще се улесни.

верен сътрудник. Нощем не 
позволява на никого да ми
не прехода.

Взаимното им сътрудниче
ство позволява на по-лек на 
чин да изпълняват задачитепрез
си.

— Не само това — казва 
Жижов. — Дежурим и по 
24 часа, а с Босилеград връз 
ките са нередовни. В такива 
случаи всичко необходимо 
търсим от съседите-грам ича-

„Мост" и„Другарче", 
предаването на Радио Ниш 
книгоиздателската дейност

сп.

В. Велинов
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Срещи и разговори

Грижи за 

фолклорното 

богатство
ПЛЕННИК НА МУЗИКАЛНО

ТО ИЗКУСТВО
Култура * просвета * изкуство

КУЛТУРЕН ПРЕГЛЕДПо почин на Комитета за 
народно творчество на Сър
бия в Пирот се състоя съве
щание на представители на 
културните институти и дру
жества от района на Пирот- 
ска и Димитровградска об
щини. Централна тема бесъ 
живяване на самодейността 
в този регион.

На съвещанието, на което 
присъствува и Драгослав Де 
вич, председател на Съюза 
на самодейците в Сърбия, бе 
прието заключение, че тряб
ва да се предприемат акции 
за формиране на секции на 
самодейните дружества, ка
то специално внимание се 
отдели на създаването на та
кива секции по селата.

Беше изказано внушение 
всяко дружеств ода се насо
чи към иепосреддствената си 
околност, в смисъл да изпъл 
нява изворните хора и пес
ни да запазва белезите на 
поспите в своя край, като 
по тоя начин съхраняват из
ворния народен фолклор. В 
заключенията от това съве
щание се казва, че трябва 
да се устройват срещи и със 
тезанпя между селата. На 
тези представления биха се 
изпълнявали изворни песни 
и хора, устройвали биха се 
състезания по разказване на 
народни приказки, гатанки, 
пословици, разпространяване 
на книги и други дейности.

Гласно бе изказана мисъл
та, че народните песни и хо
ра, както и останали видо
ве народно творчество се 
губят.

С цел да се насърчава 
модейността втоя край е да
дено предложение да се пор- 
мира фонд Воислав Вучко- 
вич.

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ с
право се гордеят с извънред 
пия ученически духов орке 
стър, дело на ентусиаста, пле 
ника на музикалното изкус 
тво, неуморимия педагог и

Димитровград. Миналата 
седмица Съветът по образо
вание и култура проведе за
седание, на което обсъди из- 

допълненията

Босилеград. Съветът на тим 
назия „Иван Караиванов” 
взе решение през учебната 
1973/74 година в първи клас 
да запише 110 ученици. За 
целта ще се поиска разреше 
ние от Общинската образо
вателна общност и Общинс
ката скупщина. В босилегра 
дските основни училища в 
осми клас се учат около 200 
ученици, което означава, че 
не всички завършили ще мо 
гат да запишат гимназия- И- 
менно затуй ще се проведат 
приемни изпити.

Горна Лисина. Подвижно
то кино на общинския култу 
рен център пред зрителите 
от това село прожектира 
американския филм „На мор 
ските вълни”. В течение -на 
седмицата подвижното кино 
ще обиколи още няколко се 
ла в общината.

Горна Любата. Трудовият 
колектив на основното учили 
ще обсъди въпроса по раци
онализация на училищната 
мрежа за района. Предприе
ти са мерки подведомстве
ното училище в с. Барйе, в 
което учат само петима уче
ла бмде временно закрито. За 
ника, през следващата година 
учениците ще се осигурят 
места в училищния интернат 
в Г. Любата. Сега, до края «а 
тази учебна година, ученици 
те обучават учителите от Му 
сул и Колчична Гарина.

бавоМ пгС6 СЪЗАаде нещо ху 
изкустч^бИМаМ мУзикалното 
ппогкЛ , то е МОя за«аят и професия, ако щете... Нае

ла получа пен-
мененията и 
на правилника за Септемв
рийски награди.

Прието е да се разшири 
кръгът на възможните носи
тели на това общинско при
знание. При това в бъдеще 
наградата .ще могат да полу
чават и лица, които допри
насят за особени резултати в 
обучението на гражданство
то по самозащита във всена
родната отбрана.

коро трябва

Подвижното кино при Кул 
турния център в Димитров
град понастоящем прави о- 
биколка из селата на димит
ровградска община с югос
лавския игрален филм „Бит
ката край Неретва”. Запла
нувано е до 1 април т.г. да 
бъдат дадени двадесет кино- 
представлеиия в различни 
села.

Гимназиалният хор

Рядък радетел — ГЕОРГИ 
ШУКАРЕВ.

— Децата ме слушат мно
го и дисциплинирано упраж 
няват. Музиката е моя за
наят. Обичалг я над всичко. 
Не се хваля, но мога да ви 
кажа, че съм щастлив дето 
под моя ръка отраснаха мно 
зина талантливи музиканти 
от Димитровград. Някои от 
тях вече работят и в Белград 
ската филхармония... Раз
правя ми за живота си и .ио- 
бовта към децата и .музика
та под един навес в село Сла 
виня в тоя дъждовен февру
арски ден — прокиснал и пе 
чален, в който се прощавах
ме от преждевременно почи 
налия наш журналист Ми
хаил Нейков.

Въпреки поройния дъжд, 
оркестърът хубаво изпълня
ваше посмъртните маршове, 
което даваше особен вид на 
обстановката.

Да се види и слуша орке
стърът на Шукарев, съста
вен от ученици от пети клас 
на основното училище, до 
онези които завършват гим
назия, наистина е «езабрави 
мо приключение. Младите 
музиканти, облечени в кра
сиви униформи, момчета и 
момичета към 30 на брей под 
ръководството на своя пре- 
подаавтел, изпълняват и най 
сложните музикални съчета
ния- Сякаш са професионал
ни музиканти.

Непринудено започваме 
разговор с другаря Шукарев 
за музикалния живот в Бо
силеград, който засега е мръ 
тва точка. Може ли да се по 
могне на Босилеград да се 
оживи това вълшебно изку
ство.

жи добре, и разбира се, 
това поискат другар 
Босилеград, там съм!

Попитах другаря Шукарев 
дали може оркестърът му да 
направи едно посещение на 
Босилеград, а той одушевено 
заговори пак: — С най-голя- 
мо удоволствие.

Това сигурно ще заинтере
сува вашите младежи и де
войки за музиката. А след 
това, ще се заловим на рабо 
та. Но в Босилеград трябва 
да са намери млад човек, ко 
йто да поеме работата ната
тък. ..

С другаря Шукарев се раз 
делихме като стари прияте
ли, въпреки че това беше пъ 
рвата ни среща.

Останах с надеждата, че 
сътрудничеството между Ди 
митровград и Босилеград в 
тази насока ще се развие и 
че бъдещите ни срещи минат 
в много по-приятна обстано 
вка.

ако 
нте от

Учителският колектив на 
основното училище „Моша 
Пияде” прие решение да се 
създаде ученическа библио
тека за учебници, която ще 
могат да ползват бедните 
ученици. В колектива 
тат, че ще могат да обезпе
чат учебници за 100 до 150 
ученици. Средства ще 
гуряват училището, Общин
ската образователна общност 
и ще бъде създаден фонд на 
родителска солидарност.

смя*

са- оси-

(С.) В. в.

Нови книги

Книга, посветена на Георги Димитров
„До последна капка кръв" — Боривое Тасич. — Издател: Народен музей Лесковац

Книгата „До последна кап
ка кръв” на Боривое Тасич 
описва живота и борбата на 
учителя Петър Тасич, един 
от най-изтъкнатите револю
ционери на Сърбия, участ
ник в основаването на Сръб
ската социалдемократическа 
партия 1903 година и Кому

нистическата партия на к> 
гославия през 1919—1920 го
дина. Книгата е издадена по 
повод тридесетгодишнината 
от смъртта на Петър Тасич, 
който през 1942 година по
чина в Шабац.

В книгата „До последната 
капка кръв” е описана меж
ду другото, срещата на Та
сич с Георги Димитров, 
вожд ма Българската социа
листическа партия (тесните) 
1910 година и на Първата со 
циалистическа партия на Ба 
лканите. Също така е прене 
сей хуманният жест и между 
народната социалиситческа 
солидарност на Георги Ди
митров за спасяването на

Петър Тасич през 1917 годи
на от пленническия лагер в 
София и прехвърлянето в 
Бактеороложкия институт, 
където до края на войната 
останал с българските сту
денти и лекари.

Автори на този труд — не 
говият син, професор Бори
вое Тасич, дългогодишен 
член на ЮКП и председател 
на СКОЮ в Шабац от 1920 
година, в израз на благодар
ност за спасяване на своя 
баща от пленничество кни
гата е посветил на Георги 
Димитров.

Книгата е издал Народния 
музей в Лесковац, 1972 годи

Стоян Станков

Карикатурен екран

СВИНСКО
на.

С. ВАСИЛЕВ И Б. НИКОЛОВ: БУКВАР 
- ВТОРО ИЗДАНИЕ

Издател: Завод за издаване на учебници на СРС Белград

Още една книга на българ
ски език тия дни се появи 
във витрините на книжарии 
ците. Илезе Буквар за пър
ви клас на основните учи
лища на Слободаи Василев 
и Богдан Николов, който ка
то второ, преработено изда
ние, ще се ползва в училища 
та на българската народност 
Буквара издаде Заводът за 
учебници и учебни помагала

па Сърбия, илюстрован е от 
Методи Петров и е получил 
научна рецензия и калигра- 
фия от Държавното издател
ство „Народна просвета” в 
София, НР България. Това е 
една от първите наши книги 
на български език, която из
лиза в сътрудничество 
съответно издателство в НР 
България.

— Да, да. Зная, че в Боси
леград имат инструменти за 

коитоцял духов оркестър, 
стоят неизползвани. Това е 
за съжаляване. На драго сър 
це бих дошъл в Босилеград 
и надявам се, че за няколко 
месеца биха имали оркестър
като тоя, димитровградския..
На мен не ми е до пари, аз

със
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Подготовки за Деня на младосттастраница Предложен е общински 

фестивал'

в БОСИЛЕГРАД СЕ ВОДИХА РАЗГОВОРИ ВЪВ ВРЪЗ 
КЛ С ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ТАЗГОДИШНОТО ЧЕСТВУ-

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛ ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНО ПОЛИ
ТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЯЛ УЧИЛИЩАТА ОТ ОБ
ЩИНАТА.\щт, град да сс устрои общински 

фестивал па младостта. Това 
предпочита 
организиране на районски 
прегледи, а след това цен- 

общинско чествуваие

Изказаха, се мнения, че с 
подготовките се е закъсняло 

ускорена работа 
трябва да сс навакса загу
беното време.

Участниците в разговори
те подчертаха, чс досега пи
то веднаж не е анализирано 
предишното чествуваие на 
Деня на младостта, за да мо
гат да се направят съотвени 
изводи. Досега са съществу
вали редица опущения не са 
мо в съдъжаписто и качест
вото па програмата, както и 
в организацията на честву- 
вапето.

Основна слабост, която не 
бива да сс повтори е, че до 
сега чествуването на празни 
ка е изоставало в селата. Из 
ключение са правили две се
ла, които са скромно озна
менували празника. Покрай 
другите, това е пропуск и 
на. просветните работници. 
Мнозина от тях са търсили 
материални и други условия 
за да участвуват в изготвя
нето на майската програма. 
С това, сравнително много е 
нанасяна вреда на физичес
ката култура, като част на

образователно-възпитател
ния процес в училищата.

предварителноь че сега с

тралио
в оБсилеград с изпълнение 
на най-качествени номера.

Договорено с програмата 
да сс състои от спортна и 
културно-забавна част. Тя 
трябва да бъде масова и раз 
иообразна. Това са всъщност 
основните критерии, които 
ще се търсят при изготвянето 
на програмата.

Заключено е всички основ
В босилеградскита гимназия „Иван Караиванов“ ни училища да вземат учас

тие в чествуването на Деня 
па младостта.

Както и в предишните го
дини и сега изготвянето на 
програмата ще падне на учи 
лищата, където са мнозинст
вото младежи и девойки. 
Обаче това не означава, че

обществено - политическите 
организации ще останат по 
страни. Напротив и те ще 
бъдат дейно включени във 
всички подготовки на чест
вуването.

Организацията на подготов 
ките ще следи и насочвано-

Утре започва чествуваие 

на патронния празник
В бссплеградска гимназия 

„Иван Караиванов" приклю
чват последните подготовки 
за тържествено чествуваие 
на патрония празник — 27 
март. На тази дата през 1970 
година почина Иван Караи
ванов (1889) — чиетс* име но
си училището от основава
нето си през 1962 година.

Тържествата започват ут
ре, т.е. на 24 и ще продъл
жат до 27 март. Като гости 
в тях ще участвуват и уче
ниците от димитровградска
та гимназия „Йосип Броз Ти 
то", издателство „Братство“ 
от Ниш и Шеста белградска 
гимназия, с която се прове
жда дългогодишно сътрудни 
чество.

Според програмата, на 24 
март в Босилеград ще госту

ват хорът и духовият орке
стър на гимназията от Ди
митровград, конто ще мзпъл 
пят два концерта — за уче
ниците и гражданите.

На следващия ден драма
тичният състав при гимназия 
та „Иван Караиванов" 
изпълни комедията „Свекър
ва“ от Антон Страшимиров.

Традиционната литератур
на вечер ще се състои в на
вечерието на 27 март. Освен 
гимназистите, членове на ли 
тературната секция, свои тво 
ррби иде четат и членове па 
трудовата общност на изда
телство „Братство“, досегаш 
ният преподавател сега пен
сионер Харалампи Иванов и 
др. След четенето ще бъдат 
раздадени награди на най-до 
брите ученици, конто им е

присъдил учителският съвет. 
Паричните награди се дават 
от фонда „Иван Караиванов” 
който е основан преди три 
години. На скромна другар
ска среща трудовият колек
тив на училището ще връчи 
подаръци па досегашните си 
колеги преподаватели Жив
ка Тодорова н Хараламгш 
Иванов, които са в пенсия.

На 27 март в Босилеград 
ще се устроят спортни състе
зания и шахматен турнир. 
Същия ден група от над 50 
ученици от прмродно-матема 
тическия отдел на гимназия
та ще поднесе венец на гро
ба на Иван Караиванов в 
Белград, а след това ще раз
гледа Астрономическа обсер 
ватория на Звездара и други 
знаменитости в столицата.

митет от представители на 
всички основни училища и 
обществено-политически ор- 
ганизатш.

Подготовките ще започнат 
веднага, като за целта бъде 
изработена програма.

МАСОВОСТ, РАЗНООБРА
ЗИЕ И КАЧЕСТВОще
Участниците в разговора 

изтъкнаха, че съществуват 
условия тоя път в Босиле- В. Велинов

Подготовки за „Майските срещи“

Думата имат подкомитетите
МИНАЛАТА седмица в Дн 

мнтровград се състоя засе
дание на комитета по чест

вуваие на 25-ти .май — Деня 
на младостта и рождения 
ден на другаря Тито. Изхо
ждайки от факта, че мина
логодишните тържества бя
ха успешно проведени, ко
митетът зае становише, че е 
нужно и тази година да се 
разделят компетенциите и 
създадат подкомитетн. За 
председател на комитета по 
чествуваие на 25-ти май е 
избран Симеон Костов, пред 
седател на Общинската кон
ференция на Съюза на мла
дежта.

Прие се становище, че пре 
дложената програма е доб-

Босилеградските младежи след Писмото фссионално подготвени кад
ри.

ИДЕЙНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ПРЕДЕН ПЛАН ИЗБОРИТЕ -• ШАНС ЗА 
НАЙ-ДОБРИТЕ

Изборният момент в Съю
за на младежта в общината 
ще се използва в ръковод
ствата да се изберат дейни 
и способни младежи и девой 
ки, които могат да поемат 
реализирането на всички за
дачи. Специално ще се дър
жи сметка в общинското ръ
ководство да намерят място 
най-добрите членове на 

ОЮМ.

незадоволяващо е било п сът 
рудиичествого с останалите 
обществено - политически 

организации. Това са всъщ
ност слабости, които са пре-

Каква е дейността на Съю
за на младежта в Босплегра 
дско и какви акции се пред
приемат след Писмото с 
ма, върху която беседвахме 
с Борис Костадинов, член 
Републиканската младежка 
конференция и председател 
на комисията за работа с 
младежта при Общинската 
партийна конференция.

— Преди Писмото дейно
стта на младежта в община
та не бе задоволяваща. По
вече младежки организации 
нямаха добри програми и ор 
ганизация на работа, нито 
пък точна евиденцня на чле
нството си.

Отделни слабости е проя
вила селската младеж. Лип
свали са инициативи за ра
бота, а повечето активи не 
са имали свои ръководства. 
Успехът и дисциплината в 
повечето училища не са за
доволявали. Училищните се
кции са бездействували и по 
ради слабото ангажиране на 
просветните работници.

Председателството на Об
щинската младежка конфе
ренция е констатирало, че

Това е резултатдинамика, 
па провеждането на акцио- 
нната програма, с която са 
определени наН-важиите за
дачи, произтичащи от Пис
мото.

те

на

ра.— Първите по-значителни 
резултати се чувствуват при 
учащата се младеж, където 
акциите са в течение. Ока
чествена е работата с пионе 
рите, специално в Босиле
град, което трябва да сторят 
и останалите училища. Вся
ка седмица те изслушват 
сказки иа определени теми.

Отделна задача предстои 
във връзка с анализирането 
иа материалното положение 
на учениците и студенти от 
общината. Ще се обсъди по
лзването иа стипендии, сту
дентски кредити и обзаведе- 
иостта на ученическите ин
тернати.

Главно внимание ще се от
дели за решаване иа проб
лемите на младежта в учи
лището за квалифицирани 
работници в Босилеград. Тук 
все още най-важните пред
мети се преподават от непро

Подкомитетите трябва да 
изготвят програма за култу
рно-забавната и физкултур
но-спортната част, както и 
предложения за осигурява
не на финансови средства и 
какви организационни мер
ки ще се предприемат за та
згодишните тържества.

— Наскоро Общинският 
комитет на СК и младежко
то ръководство ще анализи
рат решаването на обектив
ните проблеми за по-интен
зивна дейност. При това ще А. Д.
се преразгледа участвуване- 
то на младежта в трудовите 
акции. Ще се поддържат тра 
дициите иа НОБ с укрепва
не на организациите по фи
зическо възпитание. Ще се 
организират състезания за 
осъществяване на иа'й-добър 
образователен успех, а най- 
добрите младежи и девойки 
ще се предлагат за прием в 
СК — заяви накрая Коста
динов.
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Борис Костадинов

ди Писмото характеризира
ли съвкупния обществено- 
политически живот на мла
дежта в общината.

ПОДЕМАЩИ АКЦИИ
В дейността иа младежка

та организация в общината 
сега сс чувствува по-голяма птттпттш

В. Велниоп
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Писма на читатели
Димитровград Г лВъзвание ПРОЗОРЕЦ

КЪМ
МИНАЛОТО

към божичани Избирателите не приеха 

проекта на градоустрой
ствения план

от с. божицаАсега работеш^АЗИАЛЕН учител

ДЕРЕВО, ОТПРАВИ Шп вг1АРИ ПРИ СМЕ
ЙТЕ СЪСЕЛЯНИ, КОИТО НР гл ИЕ КЪМ ПО
МОГНАТ КОМУНИСТИТЕ лктти\,ТАМ- АА П°- 
«V ДРУГОТО В ПИСМОТО В™Д„ИЕСЯ°ИЗВА: Битката на 

мъртвашки
МЕ- Събранието «а избиратели

те, състояло се миналата се
дмица в Димитровград, раз
гледа проекта на градоуст
ройствения план на жилищ
ните квартали „Борис Кид- 
рич” и „Сутйеска". Събрани
ето на избирателите не бе 
съгласно с детайлния проект 
на градоустройствения план
и не го прие.

По този въпрос 
вано и на 
Съвета за

сност по движение на уче
ниците от основното учили
ще „Моша Пияде”. Също та
ка избирателите бяха 
ние, че с лоцирането на спи 
рката в този квартал се пре
небрегва правото 
и смисъл защита на неговата 
среда.

Избирателите също не бя
ха съгласни с предложение
то Аа бъде изоставена улица
та „29 ноември", която 
ред идейния проект е тряб
вала да пресича квартала. 
Според техните мнения не се 

да бъде облек- 
" и според тех- 

1 в улица 
предложения улицата 

„29 ноември” трябва 
сича квартала и по този 
чин облекчи движението 
главната улица.

И разглеждането на градо 
устройствения план за квар
тал „Сутйеска" не успя. По
неже дискусиите по първия 
въпрос продължиха доста 
дълго събранието напуснаха 
половината 
Останаха

„Обръщам 
вас, драги мсщсе към всички
мо?бееЩИ ВЪН °Т Е^^ЩаГ^ 
^та«аахаат^ сТичНИТЕ 
моЕ“*йгаяМНпа
Г™Е0^Гк^Та “е?
жизнена важност за местн^ 
то население -докарване на 
ток до някои махали пост
рояване на водопровод, обза 
веждане на читалище и т.н.

наем с проблемите на Болен- на мне

Божтиани! Божнца ни ча
ка и обича както що я оби
раме «не, нейните деца, О- 
гакваме ваши мнения и пре
засешаТнГ ВЪПР°Са К0ЙТ0
Братство“.

на човека

мостстраниците на е разиск- 
заседанието на 

комунални работи 
и градоустройство, на което 
е приет детайлния план. Да
ли детайлния проект на гра
доустройствения

спо-

П«1 АЪНК°8
Смедеревско

На 23 март т.г. се навър
шват 29 години от историче
ската битка на Мъртвашки 
мост на река Височица при 
темска, която се разигра на 
23 март 1944 година и в коя
то в четиричасова борба бе 
напълно разгромена българо 
-фашистката военна част, ко 
ято преследваше партизани
те по това време във Висок.

Според най-новите откри
тия «а полицейския архив, 
намерен тия дни във Държа 
вния историческия архив на 
София, битката на Мъртва
шки мост има огромно зна
чение за по-нататъшното ра
звитие на НОБ и Пиротско 
и Димитровградско. До бор
бата между партизаните и 
неприятелските войници се 
стигнало, когато четата на 
Коста Балкански във състав 
от 60 албанца 
на засадата от Нишавския 
партизански отряд при Мър
твашки мост. Борбата про
дължила от осем до 13 часа 
след обед. Неприятелските 
части били напълно 
мени и върнати в Пирот. С 
тази битка се показа, че пар 
тизаните във Висок и Гор
ното Понишавие диктуват 
положението в този край:

Когато се върнал от раз
ходка станало му много ло
шо. Потърсил помощ от то
гавашния наш посланик във 
Франция — д-р Алеш Беб- 
лер. Докато да му се окаже 
помощ, клюмнал върху ръ
цете на Лепа и се свалил на 
креслото. Настъпила 
вична смърт, така да се ка
же правостоящ, в акцня, ка
кто той бе живял все до 
зи 15 март 1957 година.

търси начин 
„Мршал Тито 
чено движението 
ните

гатоНб^° ХубаВО би бил° гато би се събрали
Ца през лятото

чателно ще бъде ^иет°*ОН' 
не зависи от отборниците 
Общинската скупщина, кои- 
то трябва да приемат 
чателно решение.

За отбелязване е, че
^т°яЛ2то се събрание 
3,300 изоиратели присъству- 
ваха едва над петдесет И 
въпреки това, че не приеха
Г^ЛОЖеНИя проект на градоустройствения план, изби
рателите нямаха 
предложения.

ко- 
в Божи- 

и устроили
другарска вечер с богата 
лтурно-забавна програма, за 
да се видим, да си поприказ
ваме, да се запознаем, да 
обменим

Поздравяваме идеята на 
другаря Дънков. Ще публи
куваме писма на божичани, 
които ще помогнат 
ното организиране и съдей
ствие
стопанските, комуналните и 
културни проблеми на Бо- жица.

или
на

да пре-ку- за тях- окон- на-
впри решаването на на

от
опит и се запоз-

Да напомним на »Градня« конкретни присъствуващи.
_ лично заин-

тецесювзиите. Нормално е, 
че в такава атмосфера не
решение. “ ПРИеМе Л0ГИЧ™

самоИзмина .месец повече от един 
как нашите села Планини- 
ца. Бански дол, Поганово, 
Араговита и Борово 
снати от Димитровград.

По същото време 
та година Общинската скуп
щина в Димитровград постнг 
на споразумение със строи
телното предприятие „Град
ил” за изграждане на пътя. 
Ооаче предприятието изкара 
само булдозер на пътя и от
хвърли старата основа.

В посочените села има ма 
газин на „Търгокооп" от Ди 
митровград, в които стоката

На събранието най-много 
се разисква за проекто пла- 
Бопиг г^Илш^шя квартал
шт / АР'П и предложе- нието /в този
де рейсовата 
рателите бяха
ПК,°ТД сппрка в този ква 
р, КОИТО се Намира меж- 
ЛБЦ?е ..Маршал Тнто" 
тев'Р и^.'АРИЧ ’ ”ХРИСТ° Бо 
неосъществимщН^онеже3 по
ептфката°лп с е "еАопустшмо 
нтъпп тГо А се намира в це- Р а град. Тези свои ста 
ювища те подкрепяваха с 
фактите, че спирката в този

е на изчерпване. Преди 
колко дена бе тръгнал 
трактор със стоки

ня-
един 

и затънал 
в калта при село Желюшаса откъ-

Събранието на избиратели 
те и този път показа, че в Ди 
митровград трудно може да 
се проведе събрание, макар 
то разглеждало най-същест
вени въпроси от обществено 
значение. Дори и в най-мал
ките села в общината на съб 
ранията има повече присъст
вуващи. Дали това значи че 
не се ~

квартал да бъ- 
спирка. Изби- 
на мнение, че

Ние решнхме първо пис
мено да се отнесем към Об
щинската скупщина, а

минала-

се натъкналасъщо
така ви молим и вие да об
народвате нашето писмо да 

прочетат компетентние 
Също така, искаме да напом 
НИА! на хората от „Градня” 
да свършат работата 
им е платена.

го

разгро-която
проявява необходимия 

интерес към обществените 
проблеми илиПърван ТОДОРОВ

Поганово
нещо друго?

квартал ще представява опа-
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Милан Величков; 15 години от смъртта на Моша Пияде

А. Д.

ламентарна делегация от 
Лондон (Великобритания), 
радвайки се искрено, че ще 
може след толкова важно 
посещение и заморителен 
протокол да отдъхне 
дни в Париж.

Изгледаше лошо, но уте
шаваше и себе и останали
те за лошия си изглед.

„Каравелата” — 
мъгливите небеса

ВЕЛИК РЕВОЛЮЦИОНЕР, 

ПУБЛИЦИСТ И ХУДОЖНИК
2—3

светка-
го вдигна в 

с напрег
нати нерви от толкова сре
щи и с високо кръвно наля
гане, за момент изморително 
затрептяло...

Мощната реактивна 
па изведнаж го спусна вър
ху блестящата писта в Орли 
в Париж. Излезиал 
ругата си Лепа от самолета, 
усмихнат когото всички зна 
сха, но който не можеше да 
скрие тежката умора.

Всички бяха доволни, 
отново го виждат, стараеха 
сс да му помогнат...

Той бе доволен от хубавия 
ден и бе решнл да отива на 
разходка. Из парижките у- 
лици разказвал на Лепа за 
студентските си години, ко
нто тук е прекарал.

По-късно сътрудничил и 
във вестник „Радничке но- 
вине" и други прогресивни 
вестници.

И покрай голямата си зае
тост с други по-важни зада
чи М. Пияде се занимавал и 
с живопис. Затуй ставал ра
мо и в утринните часове оби 
кнвоено работил върху щафе
лая.

БОРЕЦ И ДЪРЖАВНИК

Моша Пиядо излезиал от 
затвора през 1939 година и 
веднага се включил в деен 
партиен живот. В началото 
на 1940 година бил интерни
ран в концлагера в Билече, 
от кълето се освобождава 
след 4 месеца. Участвувал е 
в работата на Пета национа
лна конференция на ЮКП, 
като делегат от Сърбия и 
бил избран за член на ЦК 
на ЮКП.

В началото на февруари 
1941 голина отново го аре
стували и от затвора излиза 
пред самото нападение «а 
Хитлер на Югославия. Капи 
тулацията М. Пияде доча
кал в Черна гора, кълето ос 
тава до края на 1941 година. 
Оттам отива във Върховния 
щаб.

Дейно работил върху ор
ганизирането на народната 
власт. Автор е на първите 
предписания за устрОйсвто 
и задачите на народноосво- 
бодителните отбори (фочан- 
ски предписания). Присъст- 
вувал на Първото и Второ
то заседание на АВНОЮ. На 
Второто е избран и за под
председател.

През ноември 1943 година 
в Яйце организирал телегра 
фна агенция на нова Югос
лавия - ТАНЮГ. Популярния! 
партизанин Чичо-Яико (М. 
Пияде) крачеше смело и в 
НОБ и като бодър оптимист 
не го сломиха ни най-теж
ките трудности, защото бор
бата за великите цели на ра 
ботничеоката класа беше ви

превод на „Капитал”, а рабо 
тил и върху историята на 
ЮКП.
През 1950 година бил избран 

за редовен член на Сръбската 
екадемия па науките (САН).

Голям е приносът му и за 
укрепваме на международно 
то положение на ФНРЮ 
(СФРЮ) и като делегат уча
ствувал в работата па Ми
ровата конференция 
риж през 1946 година. Пред
вождал е и много други пар 
ламситарии делегации в чу
жбина.

Първите югославски рево
люционери и труженици, ко 
иго получиха нашето най- 
високо отличие — Орден на 
юнак за социалистически 
труд — бяха другарят Тито, 
Моша Пияде и Борис Кмд- 
рич.

то-

Малко са личностите, 
живот и дело съ- 
толкова

чийто 
четават 
иначе немирната, тежка и 
кървава история на Партия
та, работническата класа и 
нашите народи, какъвто бе
ше великият живот 
то на Моша Пияде.

себе симаши

със съп-

и дело-
в Па-

Моша Пияде, легендарният 
Чичо Янко, бе едитювтено 
явление в нашата най-нова 
история. И днес се чувству
ва неговото отсъствие в Па
ртията, Скупщината и в на
шето общество.

че

М. Величков
наги пред очите му.

След освобождението 
страната М. Пияде изпълня
вал твърде отговорни държа 
виически и политически фун 
кции. Избиран е за съюзен 
народен представиаел, за по 
дпредседател на Президиу
ма на ФНРЮ, потпрессдател 
на Съюзния изпълнителен съ 
вет (СИВ), председател 
Съюзната скупщина и тн. Ви 
пага е бил и в най-висшите 

ЮКП и СЮК. Съ-
НОВ

на За извънредни заслуги М. 
ГГиядс е отличен и с Орде
на народен герой, Ордена 
на партизанска звезда пър
ви степен и много други до
машни и чуждестранни от
личия.

В следващия брой:

Световната общественост и фаши
сткото нападение на ЮгославияСМЪРТТА МУ В ПАРИЖ

През март 1957 година Мо 
ша Пияде радостно се връ
щаше

па

органи на 
щевременно е издал и

начело иа наша пар-

Стрмпто* и
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В ЧАСОВЕТЕ ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКА
с йеднога од наше село. 
Питам га кво има ново. А 
он каже, лема ништа, ЧЕ 
ЗАТВАРАМО УЧИЛИЩА 
ТА У КАМЕНИЦУ И ПО, 
ГАНОВО, лема деца, се
дите горе и дремете, а учи 
лищата ви призна. Ете за
това знайем, че йе дошла 
пролет. Щом почну да го- 
воре, че се затвараю учи
лищата ви празна. Ете за- 
ганово знам дека йе дош
ла пролет. Ка дойде Песен 
децата пак си пойду у 
школу, демек ништо не е 
било... — каза на моите 
селяци и они се позамис
лите и рекоше:

— Прав йе бай Манча.

СТУНТИЛО у Видлич 
та се не види пред очи. 
Снет гааимо до колела ки 
ко никига. Овцете блаю, 
нема кикво да и>им вьр- 
лим, остало йоще нокол- 
ко коша сснце.

Збрали омо се у зад-ру- 
гуту и седи.мо по сандъци- 
ти да ни мине време.

Чужд хумор

Бракът е като съдебен про 
цес: едната страна винаги 
смята, че е онеправдана. ПРОЛЕТЗаоратимо се за това за 

онова и я им кажем — од 
ючера йс пролет.

БАЛЗАК

далеко. . . На мела дома 
ми се не иде, немам слам- 
ку сено, — каже Ставрия-

— Епа, щом сте толко
ва запели, че ви кажем, 
реко я. Ючера бейо у Ди
митровград и се заговори

Да оставим красивите же
ни на мъжете без фантазия!

М. ПРУСТ

Позапалимо но цигар- 
ку, а моят комшия га коп
ка одкудс я знаем, че йс 
пролет па че ме запита.

— Де, де, Манчо кажи 
ни по кво познаваш дека 
йе дошла пролет? . . . Ние 
колко видимо пролетта йе

— Пролет, киква про
лет — гракнуше моите ко- 
мшийе. — Одкудс пролет? 
Знаеш ли ти кикво йс про 
лет: кукурек, зумбул,, съл- 
нце. А са видиш ли кво йс 
времето: стунтило се ко у 
сред зиму.

Във всяко съпружество и- 
ма нещо от изкуството. Еди
ният играе театър, другият 
прави сцени заради това. Манча

Често творящите на един 
език се нуждаят от превода
чи. Хумореска Знаете ли, че • • •

Ловджийска лъжаНякои се притичат на по 
мощ само на победителя.

Имам приятел ловджия. Той лъже много хуба
во. Веднъж му отидохме на гости. Знаейки, че той 
ще почне с лъжите аз го предупредих: „Почнеш ли 
да лъжеш ще те настъпя с крак”.

— Добре — каза той.
Заприказвахме се за лов и той не истърпя. По

чна ей така:
— Това утро рано тръгнах на лов. Вървил!, вър

вим и да видите чудо. На сто метра пред мен стои 
лисица. Опашката й дълга повече от метър. Насти
гнах я на сто метра. Погледнах — опашката само 
един метър.

Пак излъга и аз го настъпих.
— Приближих й се на двадесет метра. Дигнах 

пушката — продължи той — гръмнах, лисицата па
дна. Хубаво погледнах и какво виждам. Опашката 
само половин метър.

Настъпих го и той ревна:
— Какво искаш бе, да оставя лисицата без опа 

шка ли?

Женомразецът е мъж, ко
гото жените не обичат.

КРЪВНИ ПЛОЧКИ (тром- 
боцити) - са съставни елеме
нти на кръвта у човека и 
гръбначните животни. У бо
зайниците са части от клет
ка и произхождат от разпа
дането на л1егакариоцитите 
— клетки от костния мозък, 
а у останалите животни пре 
дставляват цялостни овални 
клетки с ядро. У човека ко
личеството им е 120 000 до 
400 000 в 1 мм3, големината 
им е — 1,2—2,5 мк. Кръвни
те плочки съдържат фермен 
ти, които играят главна ро
ля при съснрването на кръ
вта. Намаляването на кръв
ните плочки под 30 хил. в 
1 мм3 (ромбомення) -може да 
предизвика кръвоизливи, у- 
велнчението им улеснява об
разуването на кръвни съси
рени в съдовете (тромбози).

ЛОЗАНА — град в Югозап. 
Швейцария, близо до Женев 
ското езеро на височина 380 
—600 м. Административен це 
нтър на контона Во (Ваат). 
130 900 ж. (11962). Голям 
и шосен възел, аерогара, езе
рно пристанище (Уши). Ча- 
совникарство, хранителна, 
полиграфична, електротехни 
ческа дърводобивна промиш
леност, точно машинострое
не. Лозана е един от най-го- 
лемите целогодишни курор
ти на страната с много хо

тели и пансиони. Център на 
международен туризъм. В 
Лозана е Федералният съд 
на Швейцария.

МАЯКОВСКИ, Николай 
Якозлевич (8 април 1881 — 
8 вагуст 1950) — съветски 
композитор, педагог, наро
ден артист на СССР (1946) 
професор (от 1921). Ученик 
на А. Дядов и Н. А. Римски- 
Корсаков в Петерсбугската 
консерватория- Неговите пъ 
рви симфонични творби са 
мрачни и трагични. С рево
люционна тематика е остро 
драматичната Шеста симфо
ния (1923). В по-късните си 
произведения Маяковски сти 
га до мъдро и оптимистично 
възприемане на света в 12-та 
(„Колхозна”), 1932, 16-та („А- 
виационна", 1936, 19-та (за 
духов оркестър), 1939, 21-ва 
(1940) и 27-ма 1950 симфо
ния и в концертите за цигу
лка и виолончело. Неговите 
13 квартета се числят 
към най-хубавите музикални 
произведения в съветската 
камерна музика.

Неговото кръвно налягане 
си остава същото: замени 
всекидневната консумация 
на кафе с нова секретарка.

Съпругът купува в сладка
рницата торта за рождения 
ден на съпругата си.

— Колко свещи желаете? 
— пита продавачката.

— Тридесет и пет, както 
винаги...

На пазара:
— Едно време плачех, ко- 

гато режех лук, а сега при 
тези цени, ме разплакват и 
картофите...

Карикатура

Малкият Ераст идва в у-
чилшце с неподготвени уро
ци. Учителката 
причините.

;
го пита за т ж.п.

— Виждате ли, в къщи ма 
йка и татко постоянно се ка
рат.

— Майка ти съм виждала 
— казва учителката, — а кой 
е твоят баща?

— Та те точно затова се 
карат...

% V КОСМОНАВТ е човек, ко
йто извършва полет в кос
мическото (световното) про
странство. До историческия 
полет на к>. А. Гагарин, удо
стоен със званието „Летец- 
космонавт на СССР”, се упо 
требява терминът астронавт.
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