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До Председателството 

на Съюза на югослав
ските комунисти

бсъждайки днес нашата активност на разши
реното заседание на Общинската конферен

ция на Съюза на комунистите и членовете на из
пълнителните органи на обществено-политическите 
организации от Димитровградска община в прове
ждане на заключенията на Изпълнителното бюро 
на СЮК и Писмото на другаря Тито, предлагаме 
единодушно другаря Тито на предстоящия Десети 
конгрес отново да бъде избран за председател на 
СЮК и доживотно да остане на тази длъжност.

Тито вата личност, неговата активна работа 
слуги за Съюза на комунистите в Югославия, а съ
що така и в международното работническо движе
ние, неговото акционно дело за укрепване на Пар
тията и огромните му заслуги през времето 
циалистическата ни революция като ръководител и 
пълководец, неговата активна, и самоотвержена и 
принципна работа след освобождението
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От Общинската конференция на СК в Димитровград

ПРОПУСКИ Е ИМАЛО. НО
и за-

на со-

на страна
та ни, неуморимия труд и свърхчовешки усилия в 
развитието на социалистическите отношения, осъ
щественото ни братство и единство и борбата му 
за класовата същност на самоуправителния 
лизъм и всичко онова, което са постигналиУСПЕХИТЕ СА БЕЗСПОРНИ социа-

под не
говото ръководство нашите народи и народности, ни 
задължава да го предложим, отново да бъде избран 
на този отговорен пост и занапред да ни води за 
доброто и благоденствието на всичките наши брат
ски народи и народности, за преуспяването на со
циалистическото ни дело и за нови постижения на 
нашия Съюз на югославските комунисти.

се борят, от чието разреша
ване зависи бързият им на
предък. Бяха изтъкнати уси
лията за преодоляване на не
платежоспособността на ггре 
дприятидта, а както главни 
проблеми се пооочиха недос 

(На стр. 3)

Слабости в кадровата политика. Стопанството 
се нуждае от всестранна акция и подкрепа. — По
литическата акция по провеждане на Писмото 
водят комунистите и прогресивните сили.

да
От Общинската конференция на СК и 
членовете от изпълнителните органи на 
обществено-политическите организации 
ДИМИТРОВГРАД

Заседанието на общинска
та партийна конференция на 
Димитровградска община, 
състояло се на 7 април, в ко
ето взеха участие и члено
вете на изпълнителните тела 
на обществено-политически
те организации в общината, 
даде оценка за цялата дей
ност и постигнатите резулта- 

_ ти по провеждане на Писмо
то на другаря Тито и Изпъл
нителното бюро на Предсе
дателството на СЮК в общи 
ната.

Задълбочен анализ за тази 
дейност на отворен и само
критичен начин, в името на 
Общинския комитет на Съ
юза на комунистите изнесе 
Райко Зарков, секретар на 
комитета.

Няколко момента са харак 
терни за изминалия период, ко 
ито са отбелязани в анали
за. Преди (всичко, както и 
други, така и димитровград
ската среда не е била иму
нна от слабости в периода до 
излизането на Писмото.

След Писмото, е започна
ла значителна общесгвено-по 
литическа активност на тво

Много усилия положи пар
тийната организация за сво
ето организационно укрепва 
не и оспособяване да реша
ва всички задачи.

Общо впечатление е, че 
анализът и изказванията на 
присъствуващите създадоха 
простор за проникване по-дъ

От съвместното заседание в Босилеград

ДА СЕ ЧУЕ МНЕНИЕТО НА БАЗАТА
общес^венополитичес-— Обществено-политичес

ките отношения в общината 
и задачите произтичащи от 
Писмото ще бъдат преразгле 
дани от съвкупното членст
во на Съюза на комунисти
те и на ССРН

та нетърпимост между сек
ретаря на ОК на СК, Стоич- 
ко Ангелов и председателя 
на ССРН, Цоне Тодоров про 
дължават вече три години — 
бе изтъкнато на заседанието.

Тези отношения са продъл 
жили и след Писмото. Това 
нещо пречило на акционно- 
то единство на обществено-по 
литическите организации в 
общината. На няколко засе
дания на Комитета са воде
ни разисквания във връзка 
със съществуващите отноше
ния, обаче без видим резул
тат.

те на
ките организации и предста
вителните тела със своята за 
твореност са се „отъкъсна- 
ли” от базата, в чието име 
решават. В трудовите орга
низации бавно се прилагат 
амандманите. Това са въпро
си, които още не са изцяло 
открити, понеже отношения 
та между някои ръководите
ли са хвърлили сянка вър
ху насочването, преди всич
ко, на общинската партийна 
организация на задачите, про 
изтичащи от Писмото и реч
та на другаря Тито на Поли
тическия актив на Сърбия — 
изтъкна Драгослав Танич.

Ето защо се взе решение 
досегашната дейност на Съю 
за на комунистите и на 
ССРН да се оцени критичес
ки, както и работата на по
литическия център в община 
та. Партийните членове ще 
направят оценка и личните 
конфликти на ръководствата 
на своите форуми, а ще пре
разгледат слабостите от по
добно естество и в другите 
структури в общината.

На съвместното заседание 
на Общинския комитет на 
Съюза на комунистите и на 
Изпълнителния отбор на 
ССРН, което се проведе на 
9 април в Босилеград се во
диха разговори за повече 
спорни въпроси между ръко
водителите на тези два фо
рума. На заседанието присъс 
твуваха: Драгослав Танич, 
член на Политическия актив 
на ЦК на СКС; Жика Яков- 
левич, член на Секретариата 
на Републиканската конфе
ренция на ССРН; Сима Ио- 
ванович, секретар на Меж- 
дуобщинската партийна кон 
ференция от Враня; Симеон 
Захариев, член на Републи
канската конференция на СК 
и членовете на предишния 
състав на Общинския коми
тет на СК.

Разногласията по редица 
съществени въпроси и лична

— Нашите партийни засе
дания почти винаги бяха об 
ремени с лични разпри и то
ва ни отвличаше вниманието 
от съществените въпроси. На 
това положение ще трябва 
твърде енергично да сложим 
край, за да може последова
телно и успешно да прило
жим в дело препоръките от 
Писмото — каза Симеон За
хариев.

Сградата на Общинския 
комитет

лбоко в определени въпроси, 
същите да бъдат разрешени 
на платформата на СЮК.

Съвсем естествено, внима
нието на всички бе опряно 
върху главните икономичес
ки проблеми на промишлени 
те предприятия в града, вър
ху трудностите, с които те

рческо изпълняване на зада
чите от Писмото, поставени 
са на дневен редица значи- 

изтъкнати — Самоуправнтелните от
ношения в общината са не
доразвити затова, че форуми

въпроси,телни
слабости и техните носители: 
та са постигнати резултати. 
Показвало се, че проблеми

— Топа е единственият на
чин да се премахне сегашна 
та криза в отношенията и в 
неедннетвото. В случая, база 
та ще има решаващо влия
ние на съвкупната политика 
на общината — изтъкна Жи
ка Яковлевич.

Тържествено открита Народната библиотека на СР Сърбияима, че много от тях още не 
са поставени на дневен ред
и трябва да се работи по тях.

Тази активност е показала 
сплотеността и пълна подкре 

комунистите от Дими- 
община на поли 

СКЖ. Едно от най- 
на ак-

Забележителен принос на култур
ното и научното творчество

На заседанието, между др
угото, се предложи секрета
рят на ОК на СК и председа
телят на ССРН да си подадат 
оставки, да преодолеят сво
ите недоразумения или в пре 
дстоящнте избори да не се 
кандитират в ръководствата.

Последна дума по всички 
тези въпроси, след разисква
нията в организациите «а 
ССРН и на СК, ще кажат 
техните общински конферен 
ции.

па на
тровградска 
тиката на
важните направления

бе борбата да се Уве" 
на непосрел

ГГИ„4Т. ЛТКри ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ БИБЛИОТЕКАТА ОТКРИ 11«- ид БИБЛИОТЕКАТА ВРЪЧЕН ОР-
ДРАГОСЛАВ МАРКОВИЧ — ВЕНЕЦ, С КОЙТО ЗА ИЗВЪНРЕДНИ ЗА
ДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СЪС ЗЛА1ЕИ прЕд^ЕДАХЕЛЯХ НА РЕПУБЛИКАТА. -

иията
личи влиянието 
отвелите производители

и политика
в це

локугп/ия живот 
в общината във 
и самоуправителни органи да 
се обезпечи работническо о

всички тела

В. Велинов

лшинство.



и покрай декларациите на българ
ското правителство и партия

Швеция прие закон срещу тероризма

ВЕЛИКОБЪЯГАРСКИ
ПУБЛИКАЦИИ

иНовият закон е гласуван поради дейно
стта на устатите и»Черния септември«

Авторите наитри=, ^вече

Авторите^им - Пантелей Зарев, председател на Оь-

всички части на Македония третират като българ
ски земи.

В тези неотдавна 
съдържание не е в съгласие с 
гарската партия и правителство за установяване на 
възможно по-добри добросъседски отношения и 
сътрудничество със своите балкански съседи, тези 
твърде известни в обществено-политическия и кул
турен живот на България имена още веднъж „ут
върждават", че в тези земи е живяло и днес жи- 

българско население. При това те описват 
вото участие в борбата против „берлинския дик
тат" и за отбраната на правата на българския на
род за национално единство.

В книгата „Русия против Англия на Балкани
те от 1879 — 1894 година” Пантев твърди, че Сан Сте 
фано е определил' етническите граници на България- 
„Макар че „Княжество България", както констати
ра Пантев, „не е било достатъчно подготвено ни

Парламентът на Швеция с 
огромно 
специален закон против те
роризма. Законът влиза в си
ла на 1 май и ще бъде вали
ден една година.

„Терористите организа
ции на устатите и на „Чер
ния септември“ са единстве
ни, срещу които хце се при
лага новият закон” — е зая
вил шведският министър 
Карл Линдбум. Гой е подчер 
тал, че новият закон не са
мо че няма да засегне огром 
лото болшинство чужденци 
в Швеция, но ще им обезпе
чи по-голяма сигурност- 
особено на югославяните.

След изтичането на едно
то дишният срок правителст
вото и парламентът ще пре
ценят дали валидността на 
закона ще бъде продължена.

Против закона са гласува
ли оощо 22 депутати, глав
но комунисти, докато пети
ма се въздържали. Парламен 
тът има оощо Зои депута-

вешя — предизвика преди 
същински бури

на този закон с засилената 
дейност на устатите на те
риторията на Швеция-

Убийството на посланика 
Ролович, който се ползуваше 
с голям престиж не само в 
своята страна, но и между 
хилядите югославски работ
ници в Швеция, на 
усърдно помагаше, а също 
така и в страните къдсто е 
бил посланик, особено в Нор

болшинство прие две години 
от протести. Когато минала
та година устатите из
действуваха пускане 
.неговите убийци, 
ското правителство 
ши да предприеме остри 
мерки срещу усташкия те
рор на територията на Шве
ция-

па
швед-

ре-

които

(„Танюг")
пуснати публикации,

декларациите на бъл-
чието

ВИЕТНАМ

Боевв в делтата на 

Меконг него-вее

ни. На страната на ФНО е 
имало 16 мъртви.

Според същите източници 
само в едни дои е имало 109 
стълкновения между двете 
южновиетнамски страни. Бо
еве са водени и в околност
та на Плейку на централно
то плато.

Това говори за трудности
те, които изпитва възстанов
яването на траен мир в Ю- 
жен Виетнам, което не без 
тревога се приема от мирол
юбивата общественост в све-

Както съобщава АФП, през 
средата на миналата седми
ца сайгонското военно кома
ндване е известило, че в дел
тата на река Меконг са во
дени най-тежки боеве след 
подписването на споразуме
ние за мир в Южен Вие
тнам от 28 януари т. г. В 
тричасовото стълкновение с 
частите на народоосвободи- 
телния фронт на 74 киломе
тра югозападно от Сайгон са 
загинали 23 войника на сай- 
гонския режим а 56 са ране-

ти.
Комунистите главно правят 

забележка, че новият закон
дава много големи права на 
полицията, а в самия текст 
не се прецизира за кои гру
пи се отнася, въпреки че чле 
нът на правителството е из
тъкнал това в своето изявле
ние. Комунистите още преди 
това са искали новият закон 
да се насочи изключително 
срещу устатите, изтъквайки 
че част от тях са получили 
шведско поданство.

Новият закон предлага 
много по-големи ръзможнос- 
ти за изгонване

във вътрешно, ни в .международно отношение да 
проведе обединителна акция и в Македония".

В книгата „Българските общини във възраж
дането", която излезе тези дни в издание на Бъл
гарската акаделшя на науките, Христо Христов 
изтъква огромната роля на черковно-просветните 
общини за укрепването на българската нация, а 
при това се споменават градове във Вардарска, Еге
йска и Пиринска Македония (Скопие, Куманово, 
Прилеп, Солун, Серес, Воден..където 
тв у вали такива общини.

„След подписването на

са същес-
та.

Санстефанския договор. 
Христов, пред българския народ се разкриха 

перспективи за създаване на свободна и обединена 
българска държава. Обаче Берлинският конгрес 
унищожи Санстефанския договор и с това беше 
нанесен удар на българското освободително 

Пишейки мемоарни бележки

на терори
стите или забраняване на пише

тяхното влизане в Швеция. 
Онези които не могат да бъ
дат изгонени от страната по 
ради статуса си на политиче 
ски бегълци ще бъдат подло 
жени под извънредно остър 
контрол, дори и когато са са
мо съмнителни като симпати 
зери на терористите.

Пряк повод за приемането

Александър Бакочевич прие 

български културни дейци
дело".

за починалия пи
сател Димитър Талев, който е роден в Прилеп а по 
потекло е македонец, Пантелей Зарев говори за 
Прилеп като „крепост на българщината". Зарев по
дчертава, че Талев, иначе автор на няколко книги, 
е бил българин и че е роден в Прилеп, в град на 
стари български родове".

Тези сломени Зарев публикува във февруар
ския брой на списание „Септември", орган на Съюза 
на българските писатели, ксИйто е печатан в тираж 
от около 11 хиляди екземпляра.

Подпредседателят на Из
пълнителния съвет на Сър
бия Александър Бакочевич е 
приел на 7 април директора 
на народния театър „Иван 
Вазо(в" и подпредседателя на 
комитета за култура и изку
ство на НР България Алек

сандър Гетман, който взе уча 
стие в чествуването на 25-го 
дишнината на „Югословен- 
ско драмско позориште".

Водени са разговори за ку
лтурното сътрудничество ме
жду двете страни.

ВЕСТНИК КА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излаза всеки петък

Урежда редакционна 
колегия

Директор, главен и 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ

_ редактор
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Издава „Братство'' — 
!У;„танко Пауновнч 
№ 72, телефон 25 480

Годишен абонамент 40, 
* полугодишен 20 

динара

Югославско-полски отношения дстоящето посещение на лър 
вия срекретар на ЦК на 
ПОРП Едвард Гйерек на 
Югославия.

В разговорите особено вни 
мание е посветено на стопан 
ското сътрудничество. От две 
те страни е подчертано зна
чението на кооперацията и 
все по-голямото и участие в 
стокооборота между 
страни, както и програмите 
за дългосрочно югославско- 
полско икономическо 
дничество.

Също така положително е 
и твърде доброто 

сътрудничество между двете 
страни в различните 
народни организации 
но в ООН, както 
те политически

ва по актуални международ 
ни въпроси. В това отноше
ние те отделно говориха за 
отношенията на своите стра 
ни отделно със съседите. Ме 
ЖАУ другото Милош Ми- 
нич запозна своя гост 
отдавна проведените 
вори между югославски пред 
ставители и

Разговори Милош 

Минич
и с не- 
разго-

Технически двете представители 
на България и Италия. 

Милош Минич е запозналсътру-

Олшовски своя гост и с подготовките 
за конференция на необвър
заните в Алжир. От полска 
страна е дадена 
на оценка на

оценено

положител-между- 
отдел- 

и редовни- 
ххо консултации
тит™Г"СТерст на вън™е Работи и всички дру. 
сътп^шГ На политическо 
страни та° МеЖА* Авете

По покана от ролята и зна
чението на необвързаните ст 
Рани в решаването

подпредседа 
теля на Съюзния изпълните 
лен съвет и съюзен секретар 
на външните работи Милош 
Минич министърът на външ
ните работи на Народна ре
публика Полша Стефан Ол
шовски направи официално 
посещение на нашата стра
на от 5 до 7 април. Минич и 
Олшовски водиха разговори 
за взаимните отношения ме

жду двете социалистически 
страни и международните от 
ношения. С удоволствие е 
констатирано, че взаимните 
отношения през последните 
години са се развивали твър 
де успешно. Особен тласък 
на това е дало миналогодиш 
ното посещение на президен
та Тито на Полша, а също 
така се очаква още по-силно 
Да бъдат подсгьинати

САК - Ниш

Печатница ,3ук Кара- 
АЖИЧ”, Ст. Пауновнч 

Л& 72 — Ниш.

на акту- 
международни въпро-ални

си.
Министърът Олшовски бе 

приет от президента на Ре
публиката йосип Броз Тито 
и председателя на Съюзния 
изпълнителен съвет Джемал 
Биедич.

,„А®амата министри взаим
но се осведомиха за актив
ността на двете страш на 
международен план и стано
вищата на двете правителст-от пре
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пГфт*цГЯГКонститучията ще гретърпиизменения
На 6 април в Белград е 

проведено съвместно 
ние на Изпълнит

В разискванията -на - 
седание да се достави 
новете на

от 1963 година ще претърпи 
големи изменения — почти 
две трети от неговото съдъ
ржание се променят.

Основните начала на но
вия текст на Конституцията 
ще съдържат единадесет вме 
сто досегашните осем разде-

Координационната коми
сия на съвместната комисия, 
съставена от представители 
на всички камари на Съюз
ната скупщина под ръковод
ство на Едвард Кардел е об
съдила неотдавна проекта 
нановата конституция на 
СФР Югославия. В работата 
на заседанието взел участие 
и председателят на Съюзната 
скупщина и председател на

заседа-
и комисията «а Пр^дсед^ел 
ството на СКЖ за поготвяне 
иа доклад „а Председател“ 
вото на Съюза

конституционната комисия 
Миялко Тодорович:

Подготвеният текст на 
проекта на конституцията 
на СФРЮ не представлява 
само включване на консти
туционните амандмани и но 
вите изменения, е казано на 
заседанието, но това в дей
ствителност представлява но 
ва Конституция на СФРЮ. 
Текстът на Конституцията

това за- 
- на чле

то ^^-.Председателство- 
то на СКЖ, които ще бъде 
обсъден на следващото засе
дание на Председателството 
и след това изпратен :: 
легатите за Четвъртата 
ференция на СКЖ.

на комунисти 
те в Югославия от Втората 
до Четвъртата конференция. 
На заседанието

ла.
В първия раздел са внесе

ни изменения, произтичащи 
от амандман 20-ти, а във връз
ка с дефиницията на СФРЮ 
и с конституцията за поло
жението на народностите. 
Освен изразяването на прин 
ципа трудещите се, народи
те и народностите да осъще 
ствяват своите Суверенни 
права в републиките, както 
и в социалистическите пок
райнини в съгласие е тех
ните конституционни права, 
се утвърждава и положение
то за решаването им във фе
дерацията върху основите на 
взаимно споразумяване меж 
ду републиките и покрайни
ните, солидарността и взаи- 
мопомогането.

Във втория раздел са пре
дадени основите на социали
стическата система, докато 
в третия е внесено положе
нието на трудещия се човек 
в сдружения труд и другите 
обществно-икономически от
ношения. Раздел четвърти в 
най-голяма степен е допъл
нен и е посветен

е разгледан 
проекта на тоя документ.

на де- 
кон-

Пнмиящнасснтавкоифв' Пропуски е имало, но
успехите са безспорниДимитровград

(От 1 стр.)
на оборотни средства 

и кадрови проблеми. Много 
критики се отправиха по ад
рес на бавното решаване 
проблема на ръководните 
лица в тези предприятия.

Констатира се, че доста 
проблеми има и в земедел
ското производство и на се
ло, а на първо място са не
разрешените проблеми по 
здравеопазването и снабдя
ването, както на стоки за ши 
роко потребление, така и за 
възпроизводствени матери
али, минерални торове и про 
чее.

тисамоуправителни явления 
и разни видове злоупотреби 
също така са предприети ре 
дица мероприятия. Срещу 14 
лица се води следствие за 
криминални деяния- 

Конференцията даде 
ка и на декемврийските из
плащания на лични доходи, 
подкрепяйки напълно офици
алното становище и мерки
те, които предприема Общин 
ският
на изплатените суми.

Този проблем създаде 
за в отношенията на Общин 
ския комитет — гимназиал
ните учители, в следствие на 
което бе изключен от Съюза 
на комунистите членът на ко 
митета Любомир Голубович. 
Оцени се, че тази криза не е 
такава, че в ггряки разгово
ри в толерантна атмосфера и 
културен диалог .може да се 
превъзмогнат недорозумени- 
ята. Също така се оцени, че 
проблемите в образованието 
и личните доходи на гимна
зиалните учители търсят ре
шение.

Конференцията отделно 
внимание посвети на опреде
лени опити напоследък поли
тическото положение в Ди
митровградска община да се 
усложни, с която цел се пи
шат анонимни писма до Цен 
тралния комитет на СКС, с 
тежки недокументирани об
винения срещу всички и вси 
чко. Някои от слабостите, 
които се посочват в тези пи
сма, както слабостите в кад
ровата политика, в социал
ната политика, бюрократиче 
ски прояви, злоупотреби, ие- 
трудови доходи и други на
рушения, конференцията за
клейми като отрицателни яв 
ления, срещу които всички 
комунисти трябва да се бор 
ят, но също така, конферен
цията осъди писането на ано 
нимни писма като метод на 
акция.

Изказалите се, отделно се 
спряха върху едно явление, 
ирисъствуващо в последно 
време, да се дават некомпе
тентни оценки, всичко създа 
дено след освобождението 
да представлява несполука, 
всичко да се подвежда под 
съмнения-

Това явление особено има 
при някои членове на Съюза 
на бойците. Същите пренебре 
гват фактите, които сочат 
красноречиво и иедвусмисле 
но за постиженията в след
военния период. Димитров
град днес има няколко про
мишлени предприятия, в ко
ито работят над 2.500 лица.

Конференцията зае стано
вище конструктивната и ар
гументирана критика, отпра
вено от страна на Съюза на 
бойците да се подкрепи, оба 
че членовете иа Съюза на

бойците трябва да разяснят 
някои неща, преди всичко, 
необходимо е да вземат от
ношение спрямо ония свои 
членове, които фронтално и 
неоснователно нападат всич-

тигът на комунистите и всички со 
циалистически сили в общи
ната, че Съюзът на комунис 
тите води акция — а не дру
ги.

В работата на Конфереяци 
ята взеха участие и Жика 
Радо&лович, член на Изпъл
нителния съвет на СР Сър
бия и Тодор Славински, член 
на Председателството на Ре
публиканската конференция 
на ССРН.

оцен ко.
Конференцията обсъди и 

опитите Писмото да тълку
ват и водят акция и ония, 
действията на които не са 
съгласие с политиката 
СЮК, както се изтъкна, че 
Писмото е оръдие в ръцете

в
накомитет за връщане

Тодор ВЕЛЧЕВ на само
управлението като ръково
деща сила в обществените 
отношения и в обществено- 
политическия живот изцяло. 
В този раздел по-ясно, от- 
колкото в съществуващата 
конституция са изразени еле 
ментите на социалистическа 
та самоуправителна демокра 
ция като особен вид на дик
татура на пролетариата и 
функцията на работническа 
та класа, както и принципът 
на работническия контрол и 
отговорността. Новина пред 
ставлява и внасянето на при 
нципа за обществената са
мозащита.

Раздел пети, шести и сед- 
ми са изцяло нови. В раздел 
пети се предават ооновните 
насоки на социалистическа
та система в обалстта на нау 
ката, образованието, култу
рата и изкуствата. В раздел 
шести се определят задачите 
социалистическата система в 
областта на социалната по
литика и целите към които 
се стреми социалистическо
то общество за осигуряване 
на икономическа и социална 
сигурност на човека и създа
ването на необходимите ус
ловия за живот и дейност, 
както и всестранно развитие 
на трудещия се човек, раздел 
седми е посветен на основ
ните положения по всенарод 
на отбрана. В раздел осми 
се утвърждават началата за 
положението и отговорност
та на Съюза на комунистите, 
Социалистическия съюз и 
профсъюзите, като се изхож 
да от специалното положе
ние и отговорността на те
зи обществено-политически 
организации в нашата само 
управителна система, дока- 
то раздел девети е посветен 
на международните отноше
ния на Социалистическа фе
деративна република Югос
лавия и е равностоен на тек
ста на съществуващата кон
ституция. Еднакви са също 
и раздел десети и единаде
сети.

кри

Димитровград
Изтъкна се, че твърде мал 

ко е направено досега в при
лагането на конституционни 
те амандмани. Отделен проб 
лем е прилагането им в из
вестни части на предприятия 

~ седалището, на които е из
вън Димитровград.

Не беше отмината и актив 
ността на комунистите в об
ластта на социалната поли
тика, където са констатира
ни много проблеми и недора 
зумения, изразени в социал
ни различия и други дефор
мации.

След Писмото е образува
на комисия, която работило 
проверка на потеклото на 
имуществото, нетрудовите до 
ходи на отделни лица, спе
кулите при покупо-продаж- 
би на недвижими имоти, на
рушения при назначаване на 
работа, продажба на общес 
твени жилища и други ви
дове.

В течение е и ревизия вър
ху разпределянето на неза- 
строени площи в града. Бе 
изтъкнато, че е прието ре
шение 30 на сто от средства 
та за комунални постройки 
да се отделят във фонд за 
изграждане на работнически 
жилища.

Приет е и обществен дого
вор за назначаване на рабо
та. Коитатира се обаче че все 
още има явления да се не за
читат в известни организа
ции договора по назначава
нето, а комунистите не пред 
приемат нищо.

В течение е обсъждане на 
принципите за водене на кад 
рова политика, за коя то се 
каза, че поради слаба актив
ност на комунистите, е има
ла слабости, с лоши послед
ствия, които изникват сега 
в някои предприятия- Каза 
се, че не е зачита/н въпросът
за морално-политическите ка
чества при назначаване на 
ръководни места, а за в бъ
деще това трябва да е най- 
важния момент, с което ще 
се осигури на важни места 
да не идват хора, които по 
различни причини са в кон
фликт с политиката на СЮК

В борбата срещу разни ан-

Формиран работнически 

актив на комунистите
ЗА ДЕЛЕТАТ НА 1У-ТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЮК 
ИЗБРАН ВАСИЛ РАНЧЕВ

Общинската конференция 
на Съюза на комунистите в 
Димитровград на неотдавна 
състоялото се заседание прие 
единодушно решение за уч
редяване на работнически 
актив на комунистите.

Работническият актив на 
комунистите, като нов орга
низационен облик, ще съдей- 
ствува в определяне политика 
та в комуната, за пълна и все

странна изява на комунисти 
те непосредствени произволи 
тели, за осъществяване на те 
хните интереси и права.

Същевременно Конферен
цията избра за делегат на IV 
конференция на СЮК Васил 
Ранчев, технолог и председа
тел на работническия съвет 
-в обувната фабрика на заво
дите „Тигър" — Димитров
град.

Окончателният текст на 
проекта на новата Конститу 
ция иа СФРЮ ще бъде пре
даден на разглеждане в съ
юзната конституционна ко
мисия, която да реши кога 
да бъде пуснат на публично 
обсъждане.
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Из нашите общини

Сурдулица

Разрешен е от длъшо- уАВъРШИХА ИЗБОРИТЕ В 

стта секретар на МОЙ СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ 

Бора Цветковин зжтзу
иародооспободителиата вой- ^^^.^'„шка^община кто и в борба срещу бюро- 
ма в Сурдулишка община. и провеждане в дело кратизма и либерализма,

задачите произтичащи огпре

секретар на междуобщииска 
та конференция Бора Цвет- 
кович, понеже, както с изтък 
нато не е успял да се справи 
с възложената длъжност, по
ради което са направени опу 
щения в работата на конфе
ренцията. За изпълняващ 
длъжността секретар на ме- 
ждуобщинската конферен
ция с избран висококвали
фицираният работник от Бу- 
яновац Сима Йовановнч.

На 2 април свъв Врани е 
проведено заседание та меж 
дуобщинската конференция 
на СКС. На конференцията 
най-голямо внимание е обър 
нато върху провеждане на 
задачите от Писмото и ре
чта на другаря Тито пред по 
литическия актив на Сърбия 
както и на решенията от 
45-то и 48-то заседание на ЦК 
на СКС.

Конференцията е разреши 
ла от длъжност досегашния

На изборните събрания бой 
пълиа подръж- 

становищата от Пис-

Изборните събрания 
дигнали и няйои организаци 
онни въпроси, с цел да се 

организаците на

са пов-
дните документи.ците дадоха 

ка на 1
мото «а другаря 
Изпълнителното бюро на Пре 
дседателството
та па другаря Тито пред по- 

актив на СР Сър

Видно място в работата на 
борческите организации 
ема
готовките за всенародна от
брана, пазене на придобив-

Тито и на за- заздравят 
Съюза на бойците.ангажирането им в йодна СЮК, реч

М. В.
литическия

АктуалноСт.

АКТИВИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИПрилагането на конс
титуционните аманд- 

мани основна задача
са съгласни в едно: да се о- 
форми партиен актив на ко
мунисти земеделски произво 
дители. Друг въпрос е, дали 
в тоя актив трябва да члену 
ват и комунисти работници, 
какъв ще бъде броят им и

къв може да се образува от 
комунисти земеделски произ 
водители? В босилеградското 
стопанство няма производст 
вени трудови организации. 
А една трета от членовете на 
Съюза на комунистите, или 
над 200 души, са земеделски 
производители.

Досегашното ангажиране 
на тези комунисти в само- 
управителното решаване в 
общината е било недостатъч 
но. Дори може да се поста
ви въпросът, колко те са би
ли в състояние да действу
ват и окажат прякото си 
влияние върху обществено- 
политическия и стопански 
живот на общината.

Тоя въпрос е разглеждан 
повече пъти на различни пар 
тайни заседания и е обсъж
дан от всеки аспект. Всички

РЕШЕНИЯТА на 48-то за
седание на Централния коми 
тет на Съюза на комунисти
те на Сърбия повеляват в об 
щнннте да се формират пар
тийни активи на непосред
ствените производители, кои 
то пряко ще действуват за 
изменение на досегашното 
състояние и ще имат актив
но отношение към непосред
ствените жизнени задачи, 
произтшцачн от Писмото на 
другаря Тито и документите 
на висшите партийни фору
ми.

Най-сетне в димитровградските предприятия за
почнаха да разискват за прилагането на конститу
ционните амандмани. В комунално-жилищното пре-

остане в рамките на трудовата единица — 
бъдат самостоятелни организации на сдружения 
труд. За целта е формирана комисия, която има 
задача да следи мненията на трудещите се и от 
икономическите единици и въз основа на тях да 
дава предложения на управителните органи 
ктива на предприятието.

След това статутът на предприятието и норма- 
се съгласуват с конституцион-

пр.
На последното заседание 

ка Междуобщинската кон
ференция на СКС във Враня 
бе решено в някои общини 
от тоя регион да се създа-
дат активи от комунисти — 
земеделски производители. 
Една от тези общини е иБо- 
силегр адската.

Това стновище трябва не
отложно да се проведе в Бо- 
силеградска община, за да 
се даде необходимият при
нос в реализацията на зада
чите от 48-то заседание на 
ЦК на СКС

Партийни активи от непо
средствени производители ве 
че са оформени в повече об
щини в СР Сърбия. В Боси- 
леградска община актив на 
работници комунисти все 
още няма. Тук се поставя 
един друг въпрос: дали та-

и коле-

тивните актове ще 
ните амандмани. Общите интереси на предприятие
то и дейността му ще се движат в рамките на обе
динената организация на сдружения труд.

В „Градня” бе изкристализирало мнението, тя 
да бъде обединена организация на сдружения труд, 

икономически единици.

В. В.

Клисура
със седем самостоятелни 
Формирането на разпределението на дохода ще ста- 

икономическите единици, които ще имат соб Надявам се, че щева по успеемствени самоуправителни органи.
В момента се работи върху съгласуването на 

статута и нормативните актове на предприятието, 
а окончателна дума във връзка с прилагането на 
конституционните амандмани трябва да каже пред
стоящото събрание на трудещите се от „Градня”.

В конференция „Свобода” изтъкнаха, че в при
лагането на конституционните амандмани не е на
правено почти нищо. Специалистите, които трябва 
ло да работят са били заети с други работи. Чуват 
се мнения, че в „Свобода” нямат намерение търгов
ската мрежа да отделят като самостоятелна орга
низация на сдружения труд. Те смятат, че такова 
преустройство ще поглъща големи средства, а пра
ктическа полза няма да има, понеже магазините и 
сега имат свои джиро-сметки, производствен план, 
собствени средства и тж. Всъщност в „Свобода” тр
ябва да се съгласуват статута и нормативните акто 
ве с конституционните амандмани, така че преките 
производители да бъдат запознати и консултирани 
във връзка с всички въпроси и тяхната дума 
бъде решаваща.

В ,Диле” прилагането на конституционните 
амандмани закъснява, поради създадените по-рано 
лоши отношения. В момента се работи върху 
суване на статута и нормативните актове на пред
приятието с конституционните амандмани. Разиск
вано е за интеграция на предприятитето с мебелни
те предприятия „Полет” и „Столар” от Пирот, „Ук- 
рас” от Б. Паланка и „Прогрес” от Свърлиг и 
ва отношение са вече
лаика.

Неотдавна завършиха изборите в местните органи
зации и подружниците на ССРН в Клисурския край 
Обърнахме се към новоизбранння председател 
ната организация на ССРН в с. Клисура —
СТОЯНОВ със следния въпрос:

— Кои най-актуални проб
леми н задачи ще решава 
вашата местна организация 
на ССРН?

те обществено - политически 
сили в Клисура, ще насоим 
възможно по-скоро да се по
строи ТВ реле, за да може 
нормално да се върши прие
мане на нашата ТВ програ
ма. Много домакинства са 
купили телевизори, <но не ги 
ползват — немат 
За целта ~ 
от общината.

Друг актуален комунален 
проблем, който изисква мо
билизация на всички локал
ни обществени сили, с по
мощ пак на общината, е 
електрификацията на 
неелектрифицираните 
сурски махали, подчерта Ми 
рчо Стоянов.

И както виждате пробле
мите и задачите, които 
ят пред местната организа
ция и петте подружници «а 
ССРН в Клисура 
ко, нито пък са безпрепят
ствени. За да се разрешат 
трябва организирано и с же
лание да се работи, и да про 
менят досегашното си 
щение към обществените и 
комунални задължения. На
дявам се, че ще успеем, за
върши Стоянов.

М. Величков

БРАТСТВО в 13 АПРИЛ

на мест- 
МИРЧО

ластта на комуналните про
блеми.

Писмото на другаря Тито 
и на Изпълнителното бюро 
на Председателството на 
СЮК и речта на другаря Ти
то пред политическия актив 
на СР Сърбия Ще ни бъдат 
пътеводна звезда в бъдеща
та работа. Това ще рече, ще 
се борим срещу всички видо 
ве деформации, ще събудим 
чувството на отговорност и 
максимална ангажираност 
"убл^но ще обсъждам вои- 
жи проблеми от локално и 
доби”“;0 естество с цел по- 
добре да се конституира по
литиката на местно и общи
нско равнище. Дейно ше

вклдачим членството ъщ 
сещ и във втората сЬяп 
нн в°СрТСТТОШ™те проме

в СР СъРбия и СФРЮ ре 
довно ще информирам чрез 
конференции членовете^ 
ССРН за нашата вътрешна и 
външна политика. Местната 
организация на ССРН 
стната общност и останали-

програма, 
очакваме помощ и

— Тъй като няколко 
назад не е работено вър

ху организационното заздра
вяване на местната органи
зация на ССРН (създаване 
на евиденцця по подружни
ците, издаване на 
карти, плащане на членски 
внос и тн.), 
та ни задача ще бъде органи 
зационно да заздравим

годи
ни

членски още
кли-първенствена

Да
под

ружниците и местната орга
низация. сто-

— След това, изтъкна Сто
янов, ще настоим веднага да 
съгласуваме обществено - по 
литическата работа с остана 
лите обществено - политиче
ски организации на местна 
почва, но да не дс'йде до 
паралелизъм и двойна рабо
та. Ще настоим 
на местната общност да вле
знат активни хора, които да 
разгърнат дейна работа в об

съгла

не са мал-

в то-
проведени разговори в Б. Па- отно-

и в съветаА. Д.

с ме-
4

1973



Из нашите общини

И СЛЕД ПИСМОТО 

ФОРМАЛИЗЪМ
Средносрачният план на Димитровградска община

Предвижда се динамично развитие
На първи април-т.г. се 

теграция в горнолисинската 
кооперации.

ПОСТИЖЕНИЯТА през .миналата ници — с 3 на сто повече от 
миналата година.

Във всички предвиждания 
■най-съществена категория е 
акумулацията, която трябва 
да нарасне дори с 3,94 пъти. 
При това съществено ще се 
подобри разпределението на 
дохода: 74,6 за лични дохо
ди, а останалото за фондове 
те. Увеличението броя на за
етите и по-натъшното подоб 
рение на квалификационната 
структура на работната сила 
допринасят за такава струк
тура на вътрешно резпреде- 
ление, което все още не е за 
доволяващо, но на „достиг
натото ниво в развитието на 
стопанството в общината — 
небходимо“.

Увеличената акумулация 
открива нови възможности 
за засилена (необходима) ин 
вестиционна дейност през 
настоящата година. Очаква 
се да бъдат вложени 4,1 ми
лиона динара, и то за набав- 
ка на съоръжения приблизи 
телно два милиона, за рекон 
струкция над 1,7 милиона и 
за жилищно строителство 
330 хиляди динара.

Без оглед на изострените 
мерки на стопанисване всич 
ки плановици считат, чеоб 
щественият план на разви
тие на общината е реален, 
защото изхожда от досегаш 
ните постижения, от подоб
рената платежна способност 
на трудовите организации н 
осигуряване на трайни обо
ротни средства, както и от 
производствените възможно- 
спги' мощности и структура 
та «а работната сила.

Разбира се, амбициозните 
задачи могат са се осъщест
вяват с делово умение, спо
собност на ръководните хо
ра и самоуправителните ор
гани и непосредствените про 
изводители да организират 
икономично, и производство 
и стопанисване, с качестве
на продукция отстоят на кон 
куренцията на пазара, да влн 
зат в делови агажименти със

проведе референдум за ин- 
и боаилеградска земеделска

и основни
те положения на икономическо, развитие в настоя
щата година трябва да> станат преломен момент 
осъществяването на стабилизацията и залог за пълен 
у^пех на политиката в средно-срочния план, относно 
икономическото развитие на Димитровградска об
щина до 1975 година.

“аХаЛа К“а га’ 
рателна^комисия, ^ставена^т^членове изби'
мунистите С гтят»^ г-г* членове на Съюза на ко-
възложената задача комисияТа ла изпълни

не^иа^аноРсаГаТа с в~°^о“Дл™™Х

в

рателното място в 
ритна един човек 
вото си!? Понеже в 1971 година са 

осъществени добри резулта
ти, и. пуснати в действие но
ви мощности в социалистиче 
ския и частния стопански се 
ктор е било планирано да се 
осъществи общ доход от над 
245 милиона динара. Това е 
няколко пъти по-голяма сто
йност от онази преди десети 
на години, а преизпълнена е 
с едно на сто.

Казано с езика на иконо
мията значи 
лата година деловата, актив 
мост е била по-голяма с40 
на сто и изцяло са осъщест
вени задачите от средносроч 
ния план за миналата годи-

членове от семейст- всеки 100 динара брутопро- 
изводството.

Показателите са ясни: сре 
дните лични доходи едва над 
минават хиляда динара, ква 
лификационната структура 
на работниците чувствител
но е подобрена, а броят на 
работниците е увеличен с 2 
на сто — на 2.439 срещу 2.393 
души: Въпреки това съотно
шението между личните до
ходи и фондовете е в полза 
на личните доходи.

С отслабване на акумула- 
тивната способност са нама 
лени и капиталните влага
ния и достигат 38 процента 
в сравнение с 1971 година. 
Предстоящите задачи показ
ват колко неумолими са за
кономерностите ако застаря 
лата техника не се смени с 
нова и ако не се внедри, съв 
ременна технология.

Кирил Зарев

Партиен живот през изтек-

ДА УКРЕПНЕ РОЛЯТА НА 

МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОН
ФЕРЕНЦИЯ НА СК

на.
Нарушенията на пазара на 

суровините съдействуваха 
производствените разходи да 
бъдат много 
обикновено.

по-високи от 
Следователно 

димитровградската преработ 
промишленоствателна

Между общинската партий
на конференция във Враня 
досега не е успяла да се сп
рави с Няколко важни ико- 
номггчески въпроси. И то не 
само поради досегашните си 
опущения в работата, но и 

^поради несъответна консти- 
т уционно-организационно ус
тройство — се каза на засе
данието на Конференцията 
преди една седмица.

Преди всичко между общи 
ните от Вранския регион: 
Прешево, Буяновац, Търго
вище, Враня, Владичин Хан, 
Сурдулица и Босилеград не 
съществува 
свързаност и сътрудничество 
в обема на нуждите. Проб
леми обаче са общи, особе
но в икономическото разви
тие на региона. Не трябва да 
се изтъква, че тези пробле
ми обременяват и здравеопа 
зването, учебното дело и сел 
ското стопанство.

Вместо сътрудничество и 
взаимно договаряне, дори се 
стига до затваряне на поот
дели и общини, които са пос
тигнали обективно поголяма 
степен на икономическо раз
витие.

ЗАДАЧИТЕ ЗА 1973 ГОДИ 
НА СА ОСЪЩЕСТВИМИ

.миналатаЕто защо на заседанието 
на Конференцията се прие 
решение да се увеличи чис
лото на работниците и да се 
преразгледа досегашният на
чин на действуване. Разбира 
се, само така ще може да 
се издигне ролята на тази 
политическо-партийна орга
низация, която без съмнение 
има голяма значение за об
щините от Вранския регион.

В. В.

година
работила при много по-неб
лагоприятни условия и за
туй икономичността на тру
да е намалена с 12 на сто в 
сравнение с 1971 година. Но 
и покрай това националният 
доход на глава от население
то е раснал и е възлезнал на 
4:329 динара. Материалните 
разходи са нараснали с 3,4 
процента, личните доходи с 
0,5, а фондовете са намале-

е

Постигнатото миналата годи 
на е сигурна основа за по- 
големи производствени пох
вати в настоящата година. 
Очаква се към края на 1973 
година
промишленост да осъществи 
над 309 милиона динара общ 
доход, което е с 26 на сто 
повече от лани. Чрез намале 
ние на производствените ра 
зходи икономичността 
труда ще бъде по-голяма с 
цели 17 процента. По тоя на
чин новосъздадената стой
ност би възлизала на над 97 
милиона динара — 37 на сто 
повече отколкото миналата 
година, докато национални
ят доход на глава от населе
нието се предвижда на око
ло шест хиляди динара. По 
същото броят на заетите би 
се увеличил на 2.570 работ-

димитровградската

ни от 5,1 на 2,1 на сто на
на

Из дейността на СК в Боаилеградска
община

икономическа

Разгърната партийна 

дейност
сигурни сътрудници, да се 
борят за намаляване «а скла 
довете с готови стоки и по
добно.

М. Б.

Акциите, които след Писмо 
то подемат партийните орга
низации в Босилеградска об 
щина стават все по-съдържа 
телни и по-плодотворни. В 
стопанските организации с 
голяма решителност се при
лагат в дело мерки, които 
имат за цел да сс премахнат 
редица опущения и анома
лии, натрупвали се дълго вре 

При това се чувствува 
откровеност и заздравява се 
дисциплината на всеки член 
на СК.

С прякото участие на ко
мунистите от партийните ор
ганизации в Босилеград, Гор 
на Лисина, Долна Лгабата и 
Горна Лгабата се е успяло в 
провеждането на референду
ма за интеграция на земедел 
ските кооперации от Горна 
Лисина и Босилеград. Тази 
практична и същевременно 
важна- икономическа задача 
е успяла благодарение на 
всестранното

партийните 
Ето

да се каже, че интеграция
та, която не е успяла в изми
налите осем години, главно 
поради слабата дейност на 
комунистите, сега вече е ус
пешно проведе на дело.

Превзимат се още редица

други акции, за да се ук
репи положението на стопан 
ските организации в общи
ната. Комунистите от партий 
ната органиазция в Долно 
Тлъмино твърде откровено 
са разисквали за положени
ето на местната земеделска 
кооперация, както и за ви
новниците, които са я дове
ли га трудно състояние. От 
редовете па СК са отстране
ни всички виновни за труд
ностите, които сега изпитва 
кооперацията.

Партийната организация в 
Горна Лисина е изключила 
от редовете си директора на 
местната земеделска коопе
рация, поради редица лични 
грешки и пропуски в рабо
тата ма тази стопанска орга-

Сурдулица

Учреден работническивъпросиИменно по тези 
съдействието на Междуобщи 
нската партийна конферен
ция не е било на равнище. 
В практичната си дейност та 
зи партийна организация по 
вече е била „връзка” между 
републиканските и общин
ските партийни организации 
и форуми, което ще рече, че 
е имала трансмисионен ха
рактер, а по-малко е свърз
вала и насочвала активност
та на общините.

Има мнение, че тази Кон- 
ференцид не е навлязла 
в проблематиката на своя 
регион, за общите проблеми 
да се утвърди единствена 
литика на решаване.

активме.

Неотдавна по решение на 
Общинската конференция на 
СК в Сурдулица бе учреден 
работнически актив на кому 
пистите - производственици. 
Активът наброява 35 члена. 
Избран е на делегатен прин
цип, така че са обхванати 
всички трудови организации 
без оглед броя на комунисти 
те в-тях.

Активът ще представлява 
неразривна връзка между 
базата и форумите на СК в 
Сурдулишка община.

Приета о и програма за ра
бота, изработена въз основа 
на Писмото и речите на дру 
гаряТито, както и на заклю
ченията на 45-то и 48-то засе
дание на ЦК на СКС.

Работническият актив ме
жду другото ще се занимава 
със социалното положение 
на работниците - производ
ственици, с участието на ра
ботниците в самоуправител
ните органи на трудовите ор 
ганизации и комуната въоб
ще и същността на СК като 
авангард на работническата 
класа. Също така ще разгле
жда и материалното и обще
ствено положение на работ
ническата младеж, материа
лите на по-виешнте партий
ни органи, идейно-политиче
ското образование на работ- 
циците и други жазнени про
блеми на общността.

иизация-
С помощта на комунисти

те от стопанските организа
ции, отделът «а вътрешните 
работи в Босилеград е успял 
да разкрие редица злоупо
треби и приграбваие «а об
ществено имущество.

Това не означава, че до 
сега всичко е решено. На
против, предстоят още реди
ца акции, чшгго носители тр 
ябва да бъдат членовете на 
СК.

по

ангажиране 
члено- 
може

Допуснатите слабости 
то сс констатира, са после
дица и на досегашния 
състав на Конференцията, а 
нея почти и няма членове 
работници от непосредствено 
то производство, които най-до 
бре чувствуват проблемите, 
свръзани с икономическото 
развитие на региона.

как
на

защоВС.лош

М. ВеличковВ. В.
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Комунистите на „Свобода“Започна вграждането на втората фаза на ВЕЦ„Власина“

ПРИЕХА ТАЗГОДИШНИЯОЩЕ ПЕТ АГРЕГАТА ЗА 

ВЪРЛА“ ПЛАН
М на тазгодишния доход, 

не е било прието от 
колектива и рабо

ляне 
което 
страна «а 
тническия съвет.

Според предложения план 
тазгодишната продукция тря 
бва да бъде увеличена с 25 
на сто в сравнение с мина
лата година, докато личните 
доходи трябва да се увели- 

15 на сто. Комунисти
те се съгласиха тазгодишно
то увеличение на 
доходи да бъде еднакво за 
всички, а не в зависимост от 
досегашните лични доходи.

Основната организация на

ето бе разгледан и приет пла 
тазгодишната продук-

вета по електростопанспво 
на СР Сърбия още през 1968 
година. Според проекта из
граждането «а язояиР3 ще 
струва 201 милион динара. 
Техническите съоръжения на 
язовира ще произведе една 
австрийска фирма.

Според плана, довършва- 
обекти от

чени договори с повече чуж
дестранни фирми. По-голяма 
част от това оборудване ще 
достави чехословашката фи
рма „Шкода — експорт". 
Тоя договор, чия то стойност 
възлиза на 54 милиона дина
ра сключен е емце през по- 

на 1971 година. Съ
щевременно тоя технически 
завод ще извърши -и монти
ране на оборудването.

С машшгаата промишле
ност от Ниш е договорено 
производство, доставка и по 
ставане иа всичките тръби.

Вършат се и подготовки за 
изграждане на язовира в Гор 
на Лисина. В иего ще се аку 
мулират около 8 милиона ку 
бически метра вода. Според 
проекта, от акумулацията 
във Власииското езеро годи 
шно ще се прехвърлят почти 
10 милиона кубически мет
ра вода. За изграждането на 
тоя обект, идейният проект 
е бил готов и одобрен отсъ-

Власинските водоцентрали 
започнаха из- 

на втората си 
сегашното 

еличи 
мега-

в Сурдулица 
граждането 
фаза, с която производство ще се ув
годишно от 57 на 129 
вата. Втората фаза на изгра
ждането обхваща: догражда 
не на четирите съществува
щи водоцентрали и изграж
дане на язовир в Горна Лн- 
сина.

на на ____ция и приет плана за разпре 
деление на дохода. Преценя
вайки политическото състоя- 

във връзка с разпреде
ляне иа дохода, членовете на 
Съюза на 
Свобода" заключиха да се 

приложи Обществения дого
вор по разпределение на до
хода, както и да бъде при
ето предложеното разпреде-

иие чат словината комунистите отмето на всички 
втората фаза на водоцентра- 

„Власина" трябва дабъ 
де готово в първата полови
на иа 1975 година.

личните
лите

Дограждането на водоцен- 
тралиге се състои с поставя
нето на четири тръби и пет 
нови агрегата, конто се вече 
поставят във водоцентрали- 
те „Върла“ I, II, III и IV. Ко- 
гато и те бъдат пуснати в 
действие оце се достигне го
дишно производство от 
129 мегавата. За тези маши
нно-строителни работи ще се 
изразходват 87 милиона дина

А. Д.В. в.

В димитровградските предприятия

НЕ СЕ ПРИЕМАТ СТАЖАНТИ
ра.

структура на работниците. 
Поставя се въпрос, предпри
ето ли е всичко от страна на 
трудовите колективи в тази 
насока? Дали в стабилизаци 
онните програми е намерил 
съответно място и въпросът 
за стажантите? Безспорно 
ако се държи сметка до една 
здрава кадрова политика, 
стажантите не трябва да ос
танат на заден план.

И въпреки, че петдесет на 
сто за личните доходи на ста 
жантите обезпечават други, 
трудовите организации пре
небрегват това.

За доставка на технически 
съоръжения за втората фаза 
на водоцентралнте са склю-

В Отдела за заемане нара 
ботна ръка в Димитровград 
има зачислени много стажан 
ти, които очакват да бъдат 
приети на работа в някое 
предприятие. Практика

та не говори така. Фактът, 
че в Димитровград в тече
ние на миналата година са 
приети на работа само пети
ма стажанти, а това е далеч 

явилите се,

Известно е, че димитров
градското стопанство се на
мира в доста трудно положе 
ние. Не може да се отрече, 
че едно от предусловията за 
такова състояние е и несъо
тветната квалификационна

Амандманите на дело

Най-напред да 

се обясни на 

работниците
я димитровградските трудови организации се правят 
II първите крачки в провеждането на работническите 
П амандмани. Обективните затруднения при първата

от числото на 
ясно говори, че трудовите ор 
ганизации 
заинтересовани за тяхното 
приемане на работа.

Законът за назначаване на

очевидно не са
А. А-

стажанти задължава всички 
трудови организации, на пет 
десет работници да приемат 
един стажант. Обаче в тру
довите колективи това не се 
спазва. Тяхното оправдание 
е, че нямат достатъчно сред
ства за техните лични дохо
ди. Ако се има предвид, че 
Отделът за заемане на без
работни в Ниш с предложил 
на всички трудови организа 
ции, които приемат стажан
ти, да заплащат петдесет на 
сто личните им доходи дока- 
то стажират, трябва да се 
използва тази благоприятна 
възможност.

Неведнъж е казано, че ква 
лификационната структура 
на заетите в димитровград
ските предприятия е лоша. 
Нима случаят със стажанти 
те не говори, че кадровата 
политика на димитровград
ските предприятия не е це
лесъобразна и, че не 'й се от
деля необходимото внима
ние.

Бележка

И ЛОШО
качествокак покрачка са налице, а пьстротата в схващания, 

амандмански да се устроят е силно изразена и налага се 
да се предприемат мерки за съгласуване на становищата 
и обществено-политическите интереси на всички в обще
ствено-политическата общност. В Босилеград и 

колко електрифици
рани села в общината 
никога не е известно 
дали редовно ще има 
ток. Прекъсванията 

стават толкова често, 
че това не изненадва 
хората. Единствено са 
изненадени от причи
ните, поради които ня
мат осигурено редовно 
токово снабдяване.

Всъщност босилегра- 
дчани плащат „данък" 
на несолидно построе
ният далековод, който 
довежда тока от Вла- 
синските водоцентра
ли. Че е така говорят 
редица факти. Малко 
по-силен вятър прекъс
ва жиците. Снеговале
жите също късат жи
ците. Електрическите 
стълбове 
време са непрекъсната 
„Цел” на мълниите, за- 
щото не са осигурени с 
„четвърта" жица; коя
то да се ползва 
гръмоотвод.

ня- срутват като перца!
Това е изненадващо

то, но и причината, че 
Босилеград все по-чес
то остава в тъмно. Та
ка бе и през миналата 
седмица. Осведомихме 
се, че паднал стълб. О- 
баче екипът на електро 
дистрибуцията от Лес
ков ац, която поддържа 
далекопровода, едвам 
на втория ден започна 
ла да отстранява дефе 
кта.

Поради честите токо 
ви прекъсвания и сега 
щетите са големи: в 
Здравния Дом не могат 
да се вършат опера
ции, ремонтната рабо
тилница и кланица съ
що така не могат да 
работят. Да не 
рим за неприятности
те, които в такива слу 
чай имат всички граж 
дани.

Кра'йно време е да 
се предприемат сериоз 
ни мерки, за да се от
странят всички дефек
ти _на далекопровода, 
който е построен пре
ди десетина години и 
за чието
още тогава са изразхо
двани към сто милио
на динара.

Налична е опасността от отделни хора и групи, ко
ито поради'лични интереси упражняват натиск и насто
яват да се вземат решения, които им отговарят на тях. 
Такива тенденции има в „Сточар". Затова 
се определят общественоникономическите и самоуправи- 
телни отношения, които най-добре да отговарят на труде
щите се от всички трудови единици и същевременно на 
интересите на колектива изцяло, както и на по-големи- 
те обществени интереси.

Забелязва се и тенденция в основните организации 
на сдружения труд да се слеят повече целини за да могат 
ония, които са доходни да носят работещите със загу
би. Такива преливания нямаха досега обществено и ико
номическо оправдание. В „Тигър" са предложени орга
низации без правомощия на правни лица. Имало е забе
лежки по този въпрос в Димитровград и те са на място. 
Но такъв подход трябва да разбира като стремеж най- 
напред приблизително еднакви условия на стопанисване 
във всички производствени цялости, а едва тогава да се 
мине към по-нататъшно задълбочаване на преустройст
вото по амандманите и едва тогава димитровградските 
фабрики евентуално да преразгледат в организашш на 
сдружения труд. Това значи, че предложението нТ^рга 
низиране на „Тигър" не трябва да се схване като с^1а 
дени веднъж завинаги като канон, който не може ?аг„’ 
променя, но като един самоуправителен акткойише 
мени съдържанието си паралелно с изискванията ™ 
витието на „Тигър" като цяло и частие в него. ^

Във всичко това забележимо е на какво 
малко внимание. Казва се, че всички почини следва да 
тръгват от работниците, всички предложения и насоки 
Както може и да се очаква от него, когато той не е до
бре осведомен защото поне досега, нямаха ясна предста
ва за същността на амандманите и бяха принудиш да 
приемат голи решения, които им предлагат ТЪкъв<Ьоо 
мализъм може да се избегне само акоТс^ки общестае 
но-полигически фактори научат работниците да ^к^пт 
конституционните амандмани. Едва тогава пмт^Г™ 
ще могат да заемат отношение по осншше ^„ 
които им обезпечават обществените отн<^ия я'

има нужда да

„Тигър“

Школа на
самоуправи-
тели гово-

Школата през Лятнона самоуправи- 
телите към заводите на „Ти
гър” в Димитровград 
щават 50 слушатели, предим 
но младежи и девойки. Ос-
?Гф^каАГ?^сркаа:
ботят и два курса по специа- 
лизацид на гумарски работ-
НИЦИ.

посе-

като

Става ясно, че са 
електрическите стъл
бове поставяни с оче- 
биеща несолидност. 

При поройни дъждове 
или през пролет, кога
то се топят снеговале
жите, стълбовете сена самоуправителите.

изграждане

В. В.М. Б.Страница 6.
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„НАПРЕДЪК“ ОТЧЕТЕ 

ПОЛОЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ш■//////

* =3ош село за село =а
11=

С досегашната си дейност боси дегра де ката земедел-
изигра твърде положителна 

живот на комуната. На референдума 
април т. г. кооператорите от Босилеград и

Т1Ш с о~:'ГКТ° ” Раб0“ШЦИ1е от трудовия колек- 
Д.шетеТ™° болшинство гласове се определиха за обе-
прТт* в пбт „ИСИН лКаТа КоопеРаЧ«Я и още някои пред 
за минал “Р™313- Данните от заключителната сметка 
Гп™ГлаяГОТа П°Казват' 43 кооперация „Напредък" 
- ПОС1Игнала забележителни делови резултати.

схса кооперация „Напредък" 
роля в стопанския

по един в Горна Любата и 
Горна Лисина. Някои от тях
едвам са покривали собстве
ните сипроведен на 1 

13 околни Голямо търсено на 

гумени изделия
разходи (Гложие, 

Брестница, Извор). На)й-вече 
са продадени следните сто
ки: текстил, хранителни про
изведения, мебели, земедел
ски съоръжения и алати, аг
ротехнически средства. С ед
на дума, всичко онова, което 
може да се намери и в оста
налите магазини.ДОХОДНИ И НЕДОХОД 

НИ ЦЕХОВЕ
Кооперацията има пет це

ха, сега съгласно конституци 
онните амандмани, 
организации на сдружения 
труд: земеделие, търговия, 
изкупване на селскостопан
ски произведения, занаятчии 
ство и общи служби.

Въпреки че в названието 
си има определение „земеде
лска”, тя най-малко се 
нимавала със селскостопан
ско производство и тоя цех 
винаги е бил недоходен, до
ри е работил със загуби. Ко 
операцията разполага с опре 
делен фонд обработваеми 
площи, гори и много пасби
ща, но най-много има необ- 
работваеми пространства, ко 
ито не могат за нищо да се 
ползват. Тази земя е получе
на от провеждане на аграр
ната реформа и чрез отказ
ване на частни 
недоходни имоти. Това е об 
ременило копоерацията пре
димно с пасивни 
за кавкото било 
имоти. През 1972 година от 
тези площи кооперацията е 
ползвала само 1 на сто и е

произвела малки количества 
царевица, фасул, домати и 
др., докато нивите и ливади 
те все още се дават под наем 
за символични суми. Посби- 
щата ползват селяните за от 
глеждане на добитък, за 
ето в

УСЛУЖНАТА ДЕЙНОСТ 
СЛАБА

Занаятчийството като ос
новна организация на сдру
жения труд винаги е задава
ло главоболия на коопера
цията, поради своята недохо- 
дност. Тук спадат млинът и 
фурната. Млинът работи със 
стари машини и с години съз 
дава загуби, обременявайки 
доходните цехове. Подобно е 
положението и с градската 
фурна. Тя не може да задо
воли нуждите на населението 
и с качеството и с количе
ството на хляба. Досега ко
операцията не е била в със
тояние да разшири капаците 
та й това остава да се ре
шава в обединеното предпри 
ятие. За сега тя едва може 
да покрие своите разходи, 
които не са малки.

основни
ко-

кооперативната каса 
ежегодно се акумулират ед
вам 10 хиляди динара. С те
зи средства досега не 
гло да се подобри състояние
то на пасбищата.

Според заключителния ба
ланс за 1972

е мо-

е за-
годнна земедл- 

ският цех е направил загуба 
от 42 хиляди динара.
ТЪРГОВИЯТА - НАЙ - 
- ДОХОДНА Във фабрика

През миналата година на 
чуждестранния пазар са из
несени 1.020.690 чифта гуме
ни и технически обувки, на 
стойност от над 1 милион и 
800 хиляди долара, колкото 
са изнесени за предишните 
десет години.

През декември пък минала 
та година, са изнесени още 
45 000 чифта обувки. Износът 
на конвертибилния пазар е с 
9,2 на сто, а на пазара в стра 
ни с които плащане чрез кли

„Тигър”
ринг 90,98 на сто. Най-голям 
износ е осъществен в Гер
манската демократична репу 
блика.

Тези успехи на завода „Ти
гър” и на димитровградска
та обувна фабрика дават го
лям подтик за по-нататъшно 
борба за завладяване на па
зарите, което е от голямо зна 
чение за стабилизиране на 
димитровградското стопанст

Изкупуването 
стопански

на селско- 
произведения и 

продажабта на готови проми 
шлени и хранителни сотки е 
било най-доходната дейност 
и в тази стопанска организа- 
ци. Кооперацията най-вече е 
изкупила едър и дребен до
битък, кожи, ябълки, дърво 
за отопление, траверси и пр.

Снабдяването на потреби
телите е ставало чрез 10-те 
търговски магазина, три от 
които са в Босилеград, а ос
таналите в околните села и

В ОБЕДИНЕНИЕТО С
ПОЛОЖИТЕЛЕН
БАЛАНС

стопани от

и негодни 
ползване Общата реализация през 

миналата година вълзила на 
11,2 милиона динара. Осъще
ствен е доход от 1,21 милио
на динара, 
фондовете са внесени 208 хи 
ляди динара. Всички тия ста
вки показват значително уве 
личение относно 1971 годи
на, без оглед на обстоятел
ството, че и разходите са зна 
чително увеличени.

В кооперацията 1972 годи
на е имало 28 работници от 
които двама агрономи. Сред 
ният личен доход е възлизал 
на 1.600 динара. В обедине
нието кооперацията влиза ка 
то организация, която е за
бележила относително добри 
резултати. Тя никога 
имала блокирана джиро-сме 
тка. Със своите кадрови и

во.
М. Б.

от който във
Проблеми на забърдчани—Съвети за земеделските производители_

Кой ще поправя домакинските 
уреди?ВЪРХУ КАКВА ПЛОЩ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗ

ХВЪРЛЯТ ТОРОВЕТЕ ПОД ПЛОДОДАВА 
ЩО ОВОЩНО ДЪРВО?

Електрификацията «а се
лата, освен благоденствие, 
донесе и неприятности. Име
нно, хората са накупили те
левизори, радио-апарати, раз 
лични електрически домаки
нски уреди. Естествено, уре
дите започнаха да се разва
лят.

цията (магазина на „Търго- 
кооп”) не работи.

Въпреки че телевизорите 
имат гаранции и че собстве
ниците им няколко пъти са 
търсили да дсУйдат хора от 
сервиза на ЕИ в Пирот —на 
техния иск никой не е от
говорил. От сервиза дават 
обещания, но само на това 
се свършва.

Освен телевизори има още 
развалени радиоприемници, 
грамофони и други уреди, ко 
ито също трябва да бъдат 
поправени.

КОРЕНИТЕ на плододаващо овощно дърво об
хващат цялата площ под дървото и излизат с около 
половин метър извън проекцията на короната му. 
Затова торовете се разпределят върху цялата посо
чена площ.

За да се определи какво количество тор е необ
ходимо за едно дърво, трябва най-напред да се из
числи площта, която трябва да се тори. За целта 
към
се умножава с 3,14. След това квадратурата се ум
ножава с определена доза тор.

не е
Така например само в Сми 

ловци пет-шестима хора ве
че месец и полехвина не мо
гат да гледат телевизионна-

ма
териалии възможности тя 
значително ще допринесе в 
създаването на обединената 
стопанска организация в об
щината.

диаметъра на короната се прибавя единица и

та програма, понеже телеви
зорите им са развалени. До
ри и телевизорът в коопера-Ст. СтанковВ КОИ РАЙОНИ МОЖЕ ДА СЕ ОТГЛЕЖ

ДА ЯГОДАТА?
Б. Марков

ЯГОДАТА може да се отглежда навсякъде сти
га да се подберът подходящи места. ТЯ не е 
скателна по отношение на климатическите условия 
и може да се отглежда успешно както в р а отпи ги, 

планински места. Особено подходящи са

Долна Невлявзи-

Да се подобри автопревозатака и в
местата с по-голяма надморска височина и с про- 

климат. В любителските градини може да 
винаги кътчета, подходящи за отглеж-

хладен
п РИСЪЕДИНЯВАНЕТО на 

транспортния цех на 
„Услуга" към предприятие
то за пътнически превоз 
„Ниш-експрес” в Ниш, доп
ринесе за подобряване авто
превоза в Димитровградска 
община. Смятам обаче, че 
превозът може да бъде ооце 
по-добър. Когато казвам то
ва, предимно мисля за подо
бряването на превоза на рей 
совата линия Димитровград 
— Долна Невля.

Имошю, от автогарата в 
Димитровград автобусите 
тръгват в 6,10 и в 14,10 часа. 
Движението би трябвало да 
бъде по-често, защото пътни 
ци има достатъчно. Често 
пъти, а най-много на петък, 
събота и неделя, автобусите

са препълнени. Тогава е тру
дно да намериш място и изо 
бщо да пътуваш.

С такова разписание не са 
доволни работниците, поне
же ползват превоз само в ед 
но направление, а в обрат
ната посока вървят пеш. За 
туй „Ниш-експрес” трябва 
да излезе на среща и на те
зи работници. А те не са 
малко — около 30 души.

От друга страна — пътят е 
много лош. Автобусите са но 
ви и затуй трябва да се пред 
приема тоя път да се попра
ви. Свидетеля сме обаче как 
от ден на ден все повече 
пропада. Като че ли за него 
никой не се грижи.

За поддържането му е наз
начен един пикьор. Неговата

работа е минимална и неза- 
бележителна. А и защо да ра 
боти човекът, 
контрол? Най-опасни са мес
тата, където пътят пресичат 
потоци. Не е редък случай, 
особено когато вали дъжд 
или се топи сняг, автобусът 
да не стигне до последната 
спирка.

Тогава пътниците негоду
ват. Натоварени с чували, 
кошници и куфари, са прину 
дени да мъкнат багажа ня
колко километра. Засега вси 
чки казват, че пътят трябва 
да се поправи, но никой не 
предприема нищо действите
лно тОй да се поправи.

Ташко Тодоров 
Долна Невля

се намерят
дане на ягоди. Най-подходящи изложения са север- 

североисточното. На останалите из- когато нямаозападното и 
ложения ягодата може да се отглежда при напоя
ване през летните месеци.

КОГА ДА СЕ СЪКРАЩАВА ЕДНОГОДИШ
НИЯТ ПРИРАСТ НА МЛАДИ ДЪРВЕТА?

РАНИТЕ на овощните дървета, причинени от 
резитбата, зарастват много по-бързо, когато са 
лки. Рани с диаметър 1 см зарастват за 1 година,
с 2 см __ за 2 години, с 3 см — за три години, а

диаметър над 7—8 см изобщо не зарастват.

ма

раня с
Затова премахването или съкращаването на клон
ките трабва да се извършва в началото на втората 
година от живота им, когато диаметърът на клон-
ките е още малък.
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Пред традщшо»н™ фестимл на училищата на народностите

НЕКУЛТУРА 

ИЛИ НЕЩО 

ПО-ЛОШО?

ПРИЗРЕН Е ДОМАКИН
Предстоящият пионерски фестивал па учили

щата на народа и народностите, който поникна в Ди 
митровград, а след това бе приет училищата на оста
налите народности — тази? година ще се състои през 
мак в Призрсн под покровителството па Фадил Хо
джа, члена на Председателството на СЮК.

Домакин ще бъде оновното училище-,,17 ное
мври" от Призрен-

На фестивала ще вземат 
участие училища на сръб
ска, унгарска словашка, ру- 
синска, румънска, българ
ска, турска и албанска наро
дности и за пръв път ще се 
включат училища от етниче
ските групи на мюсюлмани
те и буньевците.

Пионерският фестивал, ко 
йто : ще трае три дена, ще 
превърне тоя град в „малка 
федерация". Защото тук ще 
извисява тонове зурлата, ще 
отгекват ударите на тъпана,' 
ще се лее пискливия глас на 
кларинета, на акордеона. Из 
улиците му ще тече поток 
на'й-различни народни но
сии, на естрадата ще се сме 
няват една. след друга наро
дни песни.

В програмата на фестива
ла се предвижда културно- 
забавна част „Играем-пеем” 
с. битови .танци и песни, брат 
ско?хоро „Друже Тито”, съв 
местни фотоизложби, лите
ратурни четения спортни със 
тезания и други дейности.

Гостуването на оркестъра от димитровградската ги 
п Босилеград беше значително събитие в култура 

™Гжш.от ^^а^БосилеградЧани бяха въодушевиш от 
ичпъ^мшето на оркестъра. Истинско удоволствие беше 
ла слушаш ученици—музиканти, подготвени от трудолю- 
бивия^Шукарев как изпълняват откъси от композиции на 
пеликаните на музикалното изкуство.

Но; както това често става, и този път остана едно 
петно, за което мнозина босилеградчани с огорчение го
ворят. Работата е там, че в залата се намериха неколци
на младежи, които с държанието си нарушаваха прият- 

атмосфера. Докато диригентът ръководеше оркестъ
ра и огромното болшинство от публиката се беше пре
върнало в слух, наслаждавайки се на музиката, някои в 
задните редици скърцаха със столовете, като правеха 
шум. Те пречеха на съгражданите си, които не така че
сто имат възможност да слушат концерти. Пречеха и на 

. изпълнителите. Тези некултурни прояви в задните реди
ци най-много пречеха на диригента. Колко неприятно 
това беше за изпълнителите, за изтънчения слух на ди
ригента, който следеше и водеше изпълнението на свои
те музиканти, може да се види по това, че Шукарев бе 
принуден да прекъсне и да се обърне към публиката с 
молба да прекъснат онези некултурни и просташки про
яви.

Предварително ще се про
веде във всички училища ли 
тературен конкурс па тема: 
„Подарък на моята републи
ка в чест на 30-годиппшпата 
от провеждането па II засе
дание на АВНОЮ (поезия) и 
„Гордея се, че съм член на 
братското поииерско хоро 
(проза). Същевременно ще 
се проведат състезания по 
история и география „Колко 
то по-добре познавам — тол
кова повече бнчам отечест
вото си”. Предвидяно е също 
издаване на публикация „Бра 
тство и единство”, както и 
редица други дейности.

Основната цел на този фе
стивал е чрез пряк контакт 
на училищата и техните пио
нерски отряди да се сближа
ват младите поколения, по- 
отблизо да опознават култур

ната

Албанска народна носия

Нещо подобно се случи и на литературната вечер. 
Пак от задните редици група младежи създаваха шум; 
приказваха гласно или ту излизаха ,ту влизаха. Такива, 
фестаци^ВЯХа лошо петн° върху цялата културна мани-

рата, обичаите, историята, 
фолклора на нашите народи 
и народности и на дело да 
укрепват братството и един
ството. С основание поставямеК. Трайков въпроса: откъде това право 

на отделни лица на представления или събрания да съз
дават шум, да нарушават онази приятна атмосфера, ко- 
?™,Се установява от началото. Още по-малко има оправ- 

33 такива явления в нашите краиша, където кул
турният живот е твърде скромен. Такива некултурни по
стъпки нарушават гостолюбивата атмосфера, коят™съз- 
лава огромното болшинство от ш/блнката Обез^ажГ 
--°нези таории. Които имат желание да дшат™» 
принос към културния живот на народността

Звонци В училището считат, че съ 
ществуват възможности за 
откриване на интернат. По
мещения има в Центъра за 
извънвоенно обучение. Оста
ва Образователната общност 
в Бабушница и родителите 
на тези ученици да осигурят 
средства за работата на ин
терната. Значението и полза 
та са известни, па затуй не 
бива да се протака решава
нето на въпроса.

Училището се нуждае от интернат
Напоследък в колектива на 

основното училище „Братст
во" в Звонци, все повече се 
разисква върху откриване на 
интернат. За необходимостта 
от откриването на ученичес
ки интернат свидетелствува 
факта, че 86 ученици от V 
до VIII клас не посещават

редовното обучение. Причи
ната' е отдалечеността на 
Звонци от другите села. Та 
ка например Бучи дел и Ясе
нов дел са отдалечени по 16 
и 18 км и трудно е всеки ден 
учениците да изминават та
къв път:

В условията, когато културният живот 
крашца става все по-динамичен,' по-богат и 
зен, не трябва да се позволи на

в нашите
по-разнообра- 

отделни лица да си поа- 
вят удоволствие с неприлично държание да нарушават 
общата атмосфера на културни представления.

Й. Миланов

ОЯ ХУБАВ, съботен ден в края на март 
в Босилеград се чувствуваше особено 

оживление. Започваше чествуването на прат- 
рония празник на гимназията „Иван Караи
ванов" и хората след продължителното зим
но мрътвило очакваха да се ободрят, да по
гледат спортни, и културно-забавни програми 
обявени по излепените афиши в града. На 
тоя ден- трябваше да пристигнат гости от Ди
митровград _— духовият оркестър и хор на ги 
мназидта „Йосип Броз Тито”, повече препода 

— общо към сто души с два автобу-

Т Георгиев пита за своя колега Симеон Григо
ров, математикът Винко Андонов представя 
на другарите си колегата от. студентски дни 

Скопие, Никола Георгиев се интересува за 
босилеградския „фис” — Симеон Тодоров.

— Кой е Шукарев, каде е Шукарев? — 
питаха се някои босилеградски ученици и пре

оставят инструментите, а след това обед и 
— работа. Първият концерт- е за в три след 
пладне на разположение имат само един 
час време. А това е толкова малко.

Следобедният концерт за учениците и 
черният за гражданите ще се помнят като 
важно културно събитие в Босилеград. Над 
70° житаш с удоволствие изслушаха извън
редно подготвените точки на духовия опке- 
стьр^хора и рецитаторите от Димитровград 

Аз съм чул за Бетовен и Деветата мл/ 
симфония, НО ето сега- имах щастие да я слу 
шам, чел съм, че това е най~ген™ ното му 
произведение - разправяше на дарете си 
деж. РВШ КОНЦерт еА™ босилеградскр6

ей ~ триАесет музикални инструмента еи. — добавяше една ученичко а
се^арщ,ат°ВеЧеАТ тосттГ Г МОГа А™Гкак
е нещо великолепно ™ Гръмнат всички, това 
лението си девойката.

зс нз> родителите6 ил™ Те от‘'малки ГРВА' 6ла_ 
научат да свиоят и „„„„ малки могат да
За такова нещо не тРяб111Г^аТ мУзиката- 
и средства __ а Аа се гледа на труд
след втория концерт43 ^иГм^““ роАител 
акордеон, но кой да ™ “ « оя син кУШГх
свирят по нота А научи. А виж, тук все

Дват1акошгеч°МеНТаРи навРеА се чуваха след 
бъозоте Ц р На АИМИТР°В1Радчанн. Всеки оързаше да сподели впечатленията си.
ше вечеРта когато публиката напуска
ше залата след вечерния концерт училищният 
двор . бе изпълнен

в
ве-

СЪРДЕЧНИ
СРЕЩИ

ватели
са.

Мина и пладне, а гостите още ги няма. 
Да не им се е случило нещо? Дълъг е пътят 
от Димитровград до: Босилеград— над 260 
километра. Пък и през. Власина е лошо, ми
нава се през същински снежен тунел, особе
но е трудно за дългите автобуси

мла-

преподаватели,'дечурлига* 'всички°потлеждат
- Го^/кЖ^ « ‘А“ ^

подаватели. На някои от последните 
преподавал музика в учителската школа в Ди
митровград и.ето, дойде моментът да се сре
щнат с него след толкова години! Георги Шу
карев слезна от автобуса между последните и 
веднага се намери сред група свои някогаш- 
ни. ученици, някои с-прошарени коси. Среща 
след 20—25 години. Несвързан разговор, за
питвания, мили спомени от юношески годи-

^.™ят им гост си спомня за всякого от 
тях, кои как е учил, в кой чин е седял...

Лека-полека

той е не криеше въодушев-

от*тамнази^-™ Стай," Иав^в П.Р“0Ааватели

вече е—™аИ"™зГго^увТнГЖ 
зиета щ™м“НО КОИ босилеградскизадръста от народ.

вахш път през навалицата. Сърдечни Трещи 
между директорите на двете училища, между 
преподаватели; които се познават от унивегь 

различни съвещания, семинари, 
срещи'... Историкът от Димитровград ААам

нови
гимна-

съжаляват, че ще останат без го- с ученици. Те чакаха хори- 
стите и музикантите да та заведат у дома на 
почивка и гости.

сти.ситета.иАи от.
Гостите\л.!илъг„„*™ И домакините се. разположиха училището, да отпочинат в

от дългия път, да
Ст. СтанковСтраница 8
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Гръжествено открита Народната библиотека на СР Сърбия
9Култура * просвети*изкуство

Забележителен принос на културното 

и научното творчеотво
ПОЧИНА ПАБЛО 

ПИКАСО
Във френското градче Му- 

жен почина световно извест
ният художник Пабло Пи- 
касо. Угасна животът на най 
забележителната личност на 
европейското изобразител
но изкуство в XX век.

В началото вдъхновен от 
експресионизма 
първо своя син период, хой- 
то се отличава със син тон, 
символизиращ безизходица. 
В тоя период рисува бездом
ници и нещастници.

Вече в следващия — розов 
период до 1906 година, изо
бразява цветните мотиви из 
живота на младите хора. С 
„Гласовитите госпожици” от 
1907 година отваря нова стра 
ница в изкуството кубизма. 
След „засищане” от кубиз
ма се връща към старите 
майстори — чистата линия 
и класическа моделация.

През 30-те години е на по- 
зиците на внушителния екс
пресионизъм. А през 1973 го
дина се ражда известната 
керамика — символистична 
картина на апокалипетични
те страхотии на Испанската 
гражданска война.

След Втората световна вой 
на се занимава със скулпту
ра, графика, керамика. Ин
тересни са двата цикъла „Гъ 
лъба на мира” и „Война и 
мир“, никнали през 1953 го
дина, с които то»й решител
но се обявява срещу война
та, а за мир, прогрес и общ 
напредък на човечеството.

Пикасо бе се зарекъл да 
не се връща в Испания, до- 
като отново не се възстано
ви демократична република. 
За съжаление не успя да до
живее тоя ден.

Напоследък рядко излиза
ше от къщи. „Трябва да ра
ботя“, казваше. Но същевре
менно изтъкваше, че трябва 
да се движи между хората, 
понеже с любовта си те го 
крепят. „Любовта винаги ми 
бе необходима. Ако нямаше 
хора, винаги щях да обичам 
някой 
ката на 
Пикасо.

Сто четиридесет 
след основаването, на 6 ап
рил т. г. за Народната биб
лиотека на Социалистическа 
република Сърбия 
нова историческа епоха. Тър 
жественото откриване на не 
йгния нов дом е свързано с 6 
април, дата, на която преди 

аро- 
изчезна в 

пламъка на фашистките бом 
бардировки.

създавагодини Великият празник на възобно 
вяване на националната 
турна съкровищница бе от
празнуван като празник на 
културата изобщо и като си
мвол на
на националната 
мост и свобода.

В дългогодишната си бур
на история Народната биб
лиотека

Но като птицата феникс, 
Народната библиотека отно
во се ражда от пепелта, за 
да заживее още по-пълноце
нен живот, да стане среди
ще на култура и прогрес, да 
даде своя принос към общия 
културен напредък.

кул

започна
неунищожимостта 

независи-

Неотдавнашното >й откри
ване и преселване в модер
но и твърде оригинално зда
ние открива на Народната 
библиотека светли перспек
тиви да стане извор на непре- 
съхващ поток на информа
ции в областта на културата 
и науката, да прерастне 
.могцеи фактор на културно 
въздействие.

“>-тридесет и две години Н 
дната библиотека

изживява всички
ужаси на опустошението. И 
по време на I световна вой
на, и по време на П светов-

в

Новото здание на На 
родната библиотека е 
проектирал професорът 
на Архитектонския Фа 
култет в Белград — 
Иво Куртович и за тоя 
проект миналата годи
на получи Октомврий
ската награда на град

Културен преглед
Пикасо е роден в испанс

кото градче Малага преди 
91 година, а от 1904 година 
живееше във Франция. Кому 
нист по убеждение, след по
ражението на републиканс
ка Испания, Франция муста 
ва второ отечество.

ДИМИТРОВГРАДБелград.
Сградата има около 

25 хиляди квадратни 
метра ползваема площ. 
Освен читални, прите
жава зала за научни 
събрания с 250 места. 
В подземните складове 
на 82 километрови по
лици има места за три 
милиона книги. С тран 
спортни ленти, дълги 
400 метра и пневмати
чна поща книгата при-

На състоялото се на 4 ап
рил заседание на училищния 
съвет в основното училище 
„Моша Пияде” в Димитров
град бе изнесен доклад по 
професионалната 
ция на учениците. Така съ
що се разисква и за успеха 
през третия класификацио
нен период и набелязани ме 
рки за подобрението му.

Драгослав Маркович откри 
Народната библиотека ориента-

БОСИЛЕГРАДна война, особено по време 
на коварното нападение- на 
6 април, Народната библио
тека се разделя с много без
ценни скъпоценности, които 
представляват безвъзмездна 
загуба за цялата култура на 
сръбския народ и на Юго
славия изобщо.

По почин на просветно- 
педагогическия институт във 
Враня тези дни в Босилеград 
се състоя еднодневен семи
нар за просветни работници. 
Разгледани бяха някои акту- 
ални въпроси от образовател 

дейност, 
както и въпроси, свързани с 
материалното състояние на 
училищата.

Скупщината на общността 
по детска защита прие фи
нансов план за настоящата 
година. Решено бе излише- 
ците да бъдат върнати на 
стопанството.

стига до читателя само 
за три минути.

но-възпитателната
цвят, или дори дръж- 

вратата“, казвашеПИСМО НА ПРЕЗИДЕНТА 
НА РЕПУБЛИКАТА -ДР.ТИЮ
„Най-топло благодаря на поканата, която 

отправихте да присъствувам на тържественото от
криване от новото здание на Народната библиоте
ка на Социалистическа република Сърбия и съжа-

ми Кей ползва студентските кредити?
лявам, че поради други задължения «е съм в със
тояние да се отзова на вашата покана

Откриването на новото здание на Народната би
блиотека, учреждение така необходимо за развитие 
на културата, представлява забележително събитие.

Днешната дата и това тържество ни напомнят за 
тежките разорения на културните ценности нашир 
из нашата страна от страна на фашисткия окупа- 

и на победоносната освободитслг

средства обезпечава Репуб
ликанският студентски фонд 
в Белград. За целта община
та дава 62.000 динара. Съв
купната сума възлиза на 
326,120 динара. Кредити пол 
зват ония студенти, чиито 
месечни приходи на член от 
домакинство са по-малки от 
600 динара. Размерите на кре 
дигите са 250—650 динара ме 
ссчно, в зависимост от ус
пеха, годината на следването 
н материалното състояние.

Интересно е да се напра
ви анализ кой ползва студен 
тските кредити. От 69 полз
ващи от Димитровградска 
община 49 са деца на селско 
стопански 
седемнадесет на работници, 
а останалите десет кредити 
получават децата на пенси
онери и служащи.

Освен кредит студентите 
от Димитровградско ползу
ват и стипендии. За отбеля
зване е да се каже, че усло
вията за стипендия зависят 
единствено от постигнатият 
успех. Стипендии са отпусна 
ти от Здравният дом за де
сет студента, които са към

края на следването си, а се 
дамнадесет студента ползват 
стипендия от заводите на ,Ти 
гьр”. Интересно е да се ка
же, че Общинската скупщи
на няма фонд за стипендии. 
Същият е премахнат още 
през 1965 година. В тази на
сока всичко е предоставено 
на трудовите организации.

Политиката на кредитира
не за подобряване на мате- 
рналното състояние на сту
дентите включва и помощта, 
която Общинската скупщи
на отпуска чрез фонда за 
борческа защита. Миналата го 
дина тези средства са пол
звали шест студенти, а през 
тази година е запланувано 
да се отпуснат средства за 
десет студенти.

Ако се направи анализ кой 
получава помощ ще се забе
лежи, че в този смисъл са 
стимулирани предимно оне
зи лица, които са от семей
ствата с ниски доходи. Една 
такава политика иа кредити 
райе дава надежда, че може 
да се очаква подобряване на 
квалификационната структу
ра в трудовите организации 
на общината.

В средносрочния план за 
развитие на общината до 
1975 година е изтъкната нео
бходимостта от подобреяше 
на квалификационата струк
тура иа работниците в сто
панство. В трудовите органи 
зации в Димитровград са
мо 3,3 иа сто имат полувис- 
ше и виеше образование. 
Според средносрочния план 
до 1975 година в стопанство
то трябва да бъдат заети 4,1 
на сто с полу.висше и виеше 
образувание.

С цел да бъдат разрешени 
материалните проблеми на 
студентите од димитровград
ска община, подобряване на 
битовото им равнище и подо 
бряваие на структурата на 
заетите в стопанството. Об
щинската скупщина, от 1969 
година, е пристъпила към 
партиципиранс на средства
та за кредит. Од територия
та на общината кредити са 

от 60 до 70 редов

тор, но също така 
на война и социалистическата революция на паши 
те народи. Новата сграда на Народната библиотека 
представлява голям принос към създаване на усло- 

по-нататъшно развитие па културата, науч
ното и художественото творчество. Като ценна сък- 
ровшцница тя ще бъде иа сегашните и бъдещите 
поколения опора в творческия труд във всички об-

на нашето социа-

вия за

по-нататъшно развитие
самоуправително общество.

В плодотворната си дййиост и постижения На- 
библиотека, от основаването си до днес са 

поколения. На-

ласти на 
листическо

производители,
птъкани всички усилия на много 
полната библиотека в бъдеще ще има далеч по-до- 
бм условия да продължи и обогати своята дейност. 
Та същевременно щс съхранява свидетелска за на- 
Т а нашето социлистичсско изграждапе
шето »Р™е- 3* за усилията на трудовите
^рГда осъществят социалистически самоуправи- 
телни отношения*

Пожелавам
алистическа република 
си мисия да постига пови 
тоя начин за сближаването 

народностите .

*

получавали 
ни студенти. Тази година от 
195 редовни студенти от Ди
митровградска община кре- 

ползуват 69. души. Об
щинската скупщина участву 

20 на сто, а останалите

на Народната библиотека иа Соци- 
Сърбия в забележителната 

успехи, допринасяйки по 
на културите на наро

диш
А. Д.

ва сдите и

13 АПРИЛ 1973БРАТСТВО



ШШтладежкд страница
Ръководството на димитровградската 

младеж

АНАЛИЗИРА 

ДОСЕГАШНАТА РАБОТА
Председателството на Общинската конфе

ренция на Съюза «а младежта в Димитровград 
проведе заседание на 4 април, на кост© бс на
правен критически обзор на активността на об
щинската организация в провеждане на стано
вищата от Писмото, резолюцията от Третата 
конференция на СЮК, решенията от 45-то за
седание на ЦК на СКС, както и провеждане па 
акционната програма яа Общинската конфе
ренция на Съюза на младежта.

На картата с даден 
маршрутът на щафетата.

на материа-На заседанието бе заклю
чено, че младежта от Димит 
ровградска община с голяма 
готовност и радост е приела 
Писмото на другаря Тито и 
веднага се е включила в ак
цията за неговото провежда
не, съвместно със Съюза на 
комунистите и останалите 
прогресивни сили.
Бе изъткнато, че всички пър 

вични организации са орга
низационно по-силни от пре
ди. В тази насока върви и 
акцията за идейно оспособя- 
ване на младежта. Политиче 
ската школа и школата на 
самоуправителите посещават 
около 280 младежи и девой
ки. Също така редовно рабо 
ти марксическият кръжок в 
гимназията „Й. Б. Тито". 
Председателството на младе 
жката организация прие зак 
лючение да отпочне с рабо
та и трибуна на младите. 0- 
безпечена е литература за 
индивидуално идейно изди
гане на младежта.

В разискванията по въпро 
са за приложението на кон
ституционните амандмани, 
бе изтъкнато, че тук много 
се закъснява. Прие се реше
ние, всяка първична органи
зация, съместно със Съюза 
на комунистите, да се анга
жира за последователно при 
лагане на същите. Също та
ка, бе подчертана дейността 
на младежта за стабилиза
ция на стопанството. В този 
смисъл от младежта се тър
си увеличена продуктивност,

спестяване 
ла и суровини, намаляване 

отсъствията от работата Титовата щафетана
и ти.

Разглеждайки участието 
на младежта в акцията „Мла 
дият работник - самоуправи- 
тел" и „Младият селскосто
пански производител", се за
ключи, че тази акция не е 
приета сериозно и в бъдеще 
трябва да <й се обърне по-го- 
лямо внимание. Що се касае 
до акцията „Най-добър уче
ник, паралелка, училище" до 
сегашните резултати са поло 
жителни.

Заинтересоваността на 
младите за включване в ре
довете на Съюза «а комуни
стите е голяма и от ден на 
ден все повече младежи влн 
зат в Съюза на комунистите.

Един от проблемите, за 
който много се разисква на 
заседанието, бе заемане-

01 КОЛАШИН - ДО БЕЛГРАД
От историческото и ленда- 

Колашин в Черна ВИСОКА ПОБЕДА НА .А. БАЛКАНСКИ'рно място 
гора на 7 април, тръгна Ти
товата щафета, която на 25 
май ще бъде връчена на пре
зидента на Републиката Йо- 
сип Броз Тито в Белград.

През това време щафета
та ще обиколи всички репуб 
лпки и покрайнините.

На всяка крачка във вся
ко селище и всеки град, къ-

„АСЕН БАЛКАНСКИ'4 (Димитровград) 
- „БОРАЦ“ (Б. Чифлик) 5:0 (2:0)

От време на време гости^. 
те бяха в положение да-на- 
малят резултата, обача този 
ден добрият вратар на ,Д. 
Балкански" успя да запази 
вратата си.

През второто полувреме 
играта беше равностойна, до 
ри в началото гостите има
ха превес. „А. Балкански" по 
каза добра игра само през 
последните десет минути на 
срещата. В този период фут 
солистите на домашния от
бор ртбелязаха три гола. Пър 
вият бе отбелязан от Гюров 
(чрез дузпа). Вторият отбеля 
за най-добрият състезател на 
мача Милев — Георгиев след 
акция, в която взе участие 
цялото нападение на домаш
ния отбор.

В неделя футболистите на 
„А. Балкански" ще играят сре 
щу отборът „Нишавец" в Цъ 
рноклише.

Димитровград, 8 април. 
Времето хубаво за игра. Зри 
тели 400. Голмайстори: А. Пе 
тров в 18 минута, Гюров в 
37 и 78 (от дузпа), Милев в 
81 и Герогиев 87. Съдията на 
срещата. В Митич (Пирот), 
слаб.

дето минава — населението 
с небивало въодушевление 
я посреща и препраща като 
по този начин изпраща много 
бройните поздравления за 
дълголетие и крепко здраве 
на нашия вожд и учител-дру 
гаря Тито.

Във всички места, където 
минава Титовата щафета се 
устройват митинги, на кои
то се отчитат резултатите в 
социалистическото изграж
дане на страната и тържест
вено се поемат нови задачи 
за претворяване в дело зада
чите от Писмото.

На нашата диаграма пре
даваме пътя на Щафетата от 
Колащин до Белград.

то на младежта в трудовите 
организации. Според мнение 
то на Председателството до
сегашната практика не е 
включвала младите когато е 
разисквано по този въпрос 
и не е търсено тяхното мне
ние за това.

Активността на младежта 
за засилване на братството 
и единството и в край грани 
чното сътрудничество е била 
голяма и са постигнати по
ложителни резултати.

Председателството на Об
щинската конференция на 
Съюза на младежта прие 
програма за бъдеща работа.

„Асен Балкански“: Найде
нов 8, Велков 7, Стоянов 7, 
Милев 8. Петкович 7, Алек- 
сов 7, В. Петров 7, Манов 5 
(Георгиев 6), Гюров 7, Гли- 
горов 7, А. Петров 8.
Високата победа на „А. Бал 

кански" среоцу слабият от
бор на „Борац” показа, че 
играта на футболистите от 
домашният отбор все ооце не 
е на желаното равнище.

„А. Балкански" тази седми 
ца спечели срещата преди 
всичко благодарение на сла
бия вратар на гостите е 
виновник н за двата гола, ко 
ито домашните футболисти 
отбелязаха през първото по
лувреме.

А. Д.

Из културно-забавния живот на бистърскита младеж

А-А-
често стават печалбари, а 
твърде малко се занимават 
със селскостопанско произ- ВЕСТИ

Младежта от металообработващия 
заводите на „Тигър" в Димитровград внесе 770 
нара за изграждане на дом-паметника в Кумровец.

В акцията се отзоваха 
веейки, работещи в цеха.

юиие с предишните 
културно-забавният 
на по-високо равни 
иотеката към чита- 
разполага с около 
ги, а редовно идват

цех към
Аи-$т

всички младежи н де-

------- «шишия, и то за
ъзрастни и за най-малките, 
културната общност 

силеград неотдавна в Бо- 
дале те- 

лавизор, така че младите ид
ват тук да чуят новшше , 
нас и в света или у
някое предаване.

Действително читалището
ппЛ,?ЪР напълн° изпълнява ролята си, понеже нерядко 
се организират вечериники 
и други културни прояви.

С Манасиев

УРЕЖДАНЕ НА ФУТБОЛНО ИГРИЩЕВ БИСТЪРСКОТО ЧИТАЛИЩЕ

Това

Село Бистър в Босилеград- дейност. Според състава: мла 
ка обущина по броя на мла- дежката организация в Бис-
ми1Г0бщоТъм 85 младежи Тошкови? земедел^п^ш 
и девойки, временно или по водители. Земеделските по
стоянно се намират в село- изводители са най-малко _
то и развиват доста богата към 25 души, но и те все по

да гледат

е първата от поредицата акции, които 
на младежта ще организира презСъюзът

годината.
д- АСтраница 10

БРАТСТВО 13 АПРИЛ 1973



"Редлриятие „Услуга” в Аимшров-
ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ/

ОБЯВЯВА Ученици пътници
вакантни работните 

™АР НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

2. ВОДОИНСТАААТОР 
—- 3 изпълнители

3. КВАЛИФИЦИРАН лЛЕБОПЕКАР — 
тел

места: Много ученици от Долна 
Невля са пътници. Някои ми 
нават пеша до училището и 
повече от 10 км. Труден е 
тяхния път до училището и 
обратно. Но същинските тру 
дности идват с пролетта, ко- 
гато се топят снеговете. Ру
чеите нарастват и не могат 
да се минават от малките 
ученици. Водата е мътна и 
студена, а детските крака 
слабички. Колко много от 

. тях газят студената вода. Ну 
жно е да се построят мосто
ве, но за това никой се не 
грижи.

Да напомним, че не се ка
сае за преминаване на мал

ки ручейчета. Само преди 
някой ден водата отнесе ед
на кола слама на чичо Боян- 
чо от Долна Невля.

Значи някой трябва да ми
сли и за мостовете, за да не 
бъде след това късно.

Тошко Тодоров
— 1 изпълни-

НА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
Не съм автор на писмото

1 ИЗПЪЛНИ- „И ТОВА СЕ СЛУЧВА“
з. тъкачен майстор — 2 изпълнители
УСЛОВИЯ

На писмото „И това сеслу 
чва“, публикувано в „Братст 
во” брой 597 от 6 април 1973 
не съм автор. Тъй като не 
успях да убедя някои чита
тели в това, а особено в гим 
назията, моля Ви се да поме
стите тази поправка и посо
чите същинския автор на пи
смото.

По наша преценка някой е 
подписал писмото с Вашето 
име със злобни намерения. 
Извиняваме се на другаря 
Димитров за неприятностите 
във връзка с това. Писмото 
сме запазили но и го доста
вяме. Не очаквахме нещо по 
добно имайки предвид, че 
бе подписано от ученик на 
гимназията.

За работно място под 1.:

а ) Висока професионална подготовка (дипомиран 
правник с 3 години трудов опит).

б) Полувисша професионална подготовка (Виша уп- 
разна школа с 5 години трудов опит).

да подадат и липа със 
училищна подготовка без трудов

За работно място под 2.:

а) Квалифициран водоинсталатор
б) Полуквалифициран водоинсталатор с 5 год. тру

дов опит

ц) Квалифициран електротехник.
За това работно място е необходим положен спе

циален изпит за ръкуване с помпа.

За работното място под 3.:

а) Квалифициран хлебопекар за производство 
хляб и хлебни изделия с 3 години трудов опит.

За работното място под 4.:

Пене Димитров 
БосилеградЗаявки могат съответната

опит.

Прозорец към миналото

ВЪЗВАНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА 

ПРЕДЛТЕЛСКИЯ РЕЖИМ
Тревогата от навлизането 

на немските войски в Авст
рия и нейното присъедине
ние към германския Райх (от 
13 март 1938) не стихваше 
дълго време в европейската 
общественост. Прогресивна
та общественост в Югославия 
спъвана от профашисткото 
правителство на Милан Сто- 
ядинович, прие този акт на 
Хитлер в Австрия като за
плаха за Югославия.

Докато правителството на 
Стоядинович одобряваше на
силственото присъединение 
на Австрия към Германия, 
Комунистическата партия на 
Югославия водеше по това 
време ожесточена кампания 
против опита за фашизира- 
не на Югославия- Във възва- 
нието по повод на „аншлу- 
са” ЦК на ЮКП между дру
гото се казва:

„Хитлеризмът не е прия
тел нито добър съсед, но "за
клет враг на свободата ^не
зависимостта на народите на 
Югославия. Неговите изявле 
ния за неутралитет и прия
телство с нас са лъжливи ка 
кто и довчерашните обеща
ния към Австрия. Утре него
вите войски ще минат Кара-

ванки и ще навлезнат в Юго 
славия. Този път води към 
Егейско море. В това му по
мага Мусолини, който за се
бе си иска Далмация и Бо
сна.

на

а) Квалифициран тъкачен работник с 2 год. трудов 
поддържане жакард разбои,

б) Квалифициран машинбравар с 1 год. трудов опит 
по поддържане на жакард разбои.

Срок на валидност на

За тази опасност се изказа 
и Комунистическата партия 
на Словения на заседанието 
си, на което присъствува и 
генералният секретар йосип 
Броз Тито.

В резолюцията от тази кон 
ференция се казваше, че спа 
сението е само в свободна, 
демократична Югославия- 
Но пътят до такава Югосла
вия е един: сваляне «а дне
шното предателско правител 
ство и образуване на прави
телство, което ще отбранява 
страната.

опит по

обявата е 10 дена от деня на
вестник „Братство”.публикуването му във

Заявките-д: необходимата документация за доказа
телство по изпълняване условията на обявата да се из
пращат на адрес: КолТунално-жилищно предприятие „Ус
луга” в Димитровград, Маршал Тито 44.

Мнозина в Европа по това 
време предсказваха, че сега 
„е на ред” Югославия- Хит- 

, леровото „разписание подви 
жението” вървеше нещо по- 
бавно, от очакващото. Тази 
съдба сполетя Югославия три 
години по-късно.

I:
Непълни и несвоевременни заявки няма да се взи

мат предвид. Комунално-жилтцно предприятие 
„УСЛУГА" 

Димитровград

авною шшшшттшшшшшМилан Величков: Пред Второто заседание на
които по-късно са се приклю 
чили още две), предприел 
нротивофанзива по посока 
към долината «а Неретва и 
Рама. Задачата на тези диви
зии била да развият действия 
през Херцеговина, Черна го
ра и Санджак и по-нататък 
към Сърбия и защитят 4.000 
ранени партизани. Решение
то на Върховния щаб за офа 
наивни операции по посока 
към югоизточните краища на 
страната имало стратегичес
ко и политическо значение. 
С действията в Херцеговина, 
Черна гора и Санджак и 
проникването в южна Сър
бия отново би се развихри
ла борбата в източната част 
на страната и осигурил раз
грома на четниците, а мо
щните партизански сили би
ха затруднили германските 
съобщения от Белград към 
Солун и София- 

За десетина дни дивизиите 
освободили Имотски, Посу- 
шйе, Прозор и други градо
ве, като стигнали до долина 
та на Неретва и унищожили 
почти всички неприятелски 
части по железопътната ли
ния от Ябланица до Иван — 
Седло.

подпомагана денонощно от 
народа в Лика, им нанесла 
тежко поражение на Плеши- 
вица.ЛЕГЕНДАРНИТЕ БОЕВЕ КРАЙ 

НЕРЕТВА И СУТИЕСКА
Двете германски дивизии 

успели, в съдействие с възду 
шните си сили, да подтиснат 
нашата войска и да превзе
мат Кордуи и Бания, извър
швайки различни злодеяния, 
разорения, опожаряване и 
кланета. Пред тези диви пъл 
чмща, под тяхнато иепрекъс- 

обстрслване, се оттегля

заповед да останат начили
своята територия и Аа напа
дат неприятеля като му на
насят загуби с бързи и не
прекъснати нападения.

Хитлер доверил на генерал 
Лер върховното командване 
на всички неприятелски вой 

който същевременно

Тази замила ги унищожи.
трябвало да осъществи 

известни под
Към края на 1942 година 

дойде до обрат по фронтове
те в Европа и Африка, лит- 
леровата армия отстъпваше 
на Източния фронт, загубила 
историческата битка при Ста 
линград, днешния Волгоград. 
Също така съюзническата Ос 

Египет при Ел

съл
в два етапа, 
името „Вайс 1" и „Вайс 2 . нагр

ли пад 50 хиляди души, пре
димно деца, жени и старци, 
оставяйки своите разрушени 
и опожарени домове, в ко
ито много от тях никога не 
се завърнали.

В поред» щата действия 
през операцията на „Вайс 1” 
па неприятелите все пак не 
се удало да обкръжат и уни 
щожат централната част на 
НОВЮ и Върховния щаб на
миращи се в Босненска кра
йна. Централната част на 
НОВЮ тръгнала в офанзива. 
Генерал Лер очаквали нови 
неприятности в продължение 
на офанзивата през етапа на 
„Вайс 2”. ТОЙ довежда нови 
германски и италиански ча
сти.

Върховният щаб на НОВю, 
с група от три дивизии (към

На този неприятелски плад» 
нашият Върховен щаб отго
ворил 
ки план.

Върховният щаб издал 
повед на своите части на та
зи територия» но възможност 
да не приемат фронтална бо
рба. Към всички партизан
ски отряди и регулярни ча
сти е отправена заповед да 
минат към офанзивни акции 
срещу неприятелските крепо 
сти и съобщителните връзки, 
формирана е мощна ударна 
група с цел да се осигури 
проникването на централна 
та част на НОВЮ към Херце 
говина и Далмация и по-на- 

към Черна гора и Сан- 
Народоосвободител- 

части в Хърваско полу-

със свой стратегичес-
ски,
бил и германски комендант 
за Югоизтока. Общите сили 
на неприятеля възлизали над 
100 хиляди войници, подкре
пвани и защищавани от 50

ма армия в 
Аламеин сразиха Ромеловия 
Африкански корпус.

В такова положение терма 
нското върховно командува- 
не решило да ликвидира юго 
славското военно поприще, 

между съюзническите 
фронтове представлявало не
обикновено важен възел.

за-

самолета.

ЧЕТВЪРТА НЕПРИЯТЕЛСКА 
ОФАНЗИВАкоето

Неприятелските сили запо
чнали нападението на 22 яну 

1943 голина. Две итали-
ко-Германското върховно 

И имало намерениемандв аие

та войска на Югославия 
(НОВЮ) и Върховния щао 
Босненска краШа, да им на- 
----- съкрушителен удар и

ари
аиски дивизии, под чието ко 
маидваие били и у ста ш кит е 
и четнически съединения» не , 
са успели да проникнат към 
Бихач. Шеста личка дивизия,

ча
ст на

татък
джак.
ните

в (СЛЕДВА)
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ЧАСОВЕТЕ ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКА |т в
ние, при което стръвта да се 
намира на 5—10 см от дъно- 
ното. Измежду кукичката и 
плувката, на 10—15 см раз
стояние от кукичката, се по 
ставя една тежест, която ще 
улесни потъването па кукич 
ката със стръвта, а от друга 
страна тежестта трябва да 
държи плувката във портика 
лно положение. Големината 

тежестта трябва да се из 
бере според големината на 
плувката. Тук трябва да по
тъне във водата девет десе
тини от нейната дължина. 
Само една десета 
дължината й остава над по
върхнината на водата. Заси
чането се извършва съвсем 
леко с повдигане на върха 
па пръта. Кротушката тря
бва да се търси в затишия- 

по-рядко в бързеите. По 
дхвърляието дава много до
бри резултати. Подхвърляне
то може да става с няколко 
топки омесени от трици и 
ситно сдробси хляб. Топките 
могат да бъдат и от глине- 
стта пръст, които се измес- 
ват добре с трохи. Когато 
няма ларви могат да се за
менят с кълцани торни или 
земни червеи. Някои въди
чари в пръстта слагат 2—5 
шепи трици или царевично 
брашно. Преди да почне ри
болова на един час, а по-ня
кога и по-рано, хвърлят се 
до 4 топки, а от време на 
време, кога почне риболова, 
продължава се с хвърлянето 
на топките. На мястото на 
подхранването веднага се 
събира Цяло ято риби и след 
пускане на въдицата почва 
да кълве. Здравко Илиев

Краева мозайка
Курс по въдичарство

БУИ0ВИ11 ГОРИ В 

ДИМИТРОВГРАДСКОСладководни риби 

и ловенето им с въдица
.па

под върха „Басарски камък“ 
Виддич до Пирот е запа- 

комплекс букова гора, 
която всеки пътник минаващ 
... международното шосе Пи 
рот — Димитровград обез- 
зателмо съзира привлечен от 

конфигурация

От общата повърхност, ко
ято заемат горите в Ст 
планина 2/3 принадлежат на 
буковите асоциации. Особе
но внушителни са комплек- 

букови гори в горното 
течение на Сонокошката ре
ка, където се срещат стъбла 
на височина дори до 40 м и 
дебелина 125 см. Но и всред 
тия девствени гори тук-там 
сс срешат голини обхванати 
от „малипяди". Те са обра
зувани след като в гората е 
действувала човешката секи 
ра с цел да се проширят пас 
бищата или поради други 
причини (например за кар
тофени ниви).

Характерно е че буковите 
тори покриват почти целия 
северен отвесен клон на Ви- 
длич обаче не са така вну
шителни както старопланин- 
нските Голяма рядкост е бу
ковите гори да се явяват на 
южна експозиция- Но и то
ва явление е познато в ни- 
шавската долина. Именно,

наарачаст от зен
от различни материи и мо
гат да бъдат различни на 
цвят. Да се избягва употре
бата на ярко оцветени плу
вки и плувки непостоянни,

IV
ПО

Подвижните тежести, тъй 
като оказват по-малко съ
противление при взимане —

сите
интересната 
на скалата „Басарски камък' 
На тая гора обърнал внима
ние още в началото на на- 

прочутят ботаник
та а

±а.
шия век 
Луйо Адамович (родом от 
Далмация, бил преподавател 
в гимназиите в Пирот и Вра 
ня, а сетне станал учен и про 
фесор на университетите най 
-напред в Белград, а сетне и 
във Виена.

Буковите гори са обикно-

е*емие_"Т

‘ х "ОлйЪко.г -
--■-1Е -клакио вено разположени на голе

ми височини. Обаче при оп
ределени условия спускат се 
и ниско в равните преде
ли край реките, какъвто е 
случаят край Ерма в околно 
стта «а Погановски манас-

Шме̂ рбоне дълбооииаи/а. на бодоема. 
а - ороЬилно - 6 и с - нейробилно

във водата, които са бояди
сани с бои, понеже при тях- 
се образуват петна на вод
ното „отпускане” — спиране 
се образуват петна на вод
ната повърхност, които 
плашват рибата. За риболов 
на кротушка практична е 
малка плувка. При този на
чин на риболов, не зависимо 
каква е стръвта, прътът тря
бва да се държи в ръка през 
.цялото време на хващане, 
докато на „на тежко” пръ
тът може да се сложи в ско
би за прикрепване на въди
чарските прътове. При риб'0 
лов „на леко”, предварител
но се измери дълбочината, 
където ще се извършва ри
боловът. Тогава плувката се 
поставтя на такова разстоя-

налепване на стръвта от ри
бата, са за предпочитане. 
При този начин на риболов 
в повечето случаи кротушка 
та се самозасича. По-резул
татен е начинът „на леко”, а 

ай-увлекате- 
лен и приятен спортен рибо 
лов, с повече движение и тъ 
реене на рибата. Тук се упо 
требява плувка, която се по
ставя на определено разсто
яние от кукичката и тя по
казва кълването на рибата. 
Плувката придържава куки- 

д.чката със стръвта в най-при- 
мамливото положение за то
зи или онзи вид риба. Тя 
незабавно да сигнализира 
трябва да е чувствителна и 
кълването на рибата. Плув
ките могат да се

тир на височина едва на о- 
коло 600 метра надморско 
равнище.из- Сп. Сотировосвен това е н

говорите ми майсторите. Од 
говорите ама главе не поди- 
заю. Бре кво може да буде 
това. И друг пут сам бил при 
майсторйе и знам ка придеш 
медвам гледатр^да^им-^загово 
риш. А тия-копаю ли копаю.

Задрънчи йеднога.
- —- Остай ме дедо.

7[\т\\
Р1Ш\Г'

не видишI ли, работимо.
Задрънчи другога.
~ Дедо, — каже он — узи 

май лопатуту, трнокопат или 
кво намериш и работи. На
шето село требе да напрайи 
онова пгго нигде нема у оп- 
штинуту.

Бре, реко, дай да бегам, че 
ме улове тия човеци дън да 
ми пропадне. Пойдо къмто 
кончето и срето йедну жену. 
Стану и пита женуту.

Ама кво че се прайи ту
ка у ваше село?

направят

РАБОТНИ
ЧОВЕЦИ

епиграми

САМОКРИТИКА
Самокритиката той разбира 
като люлка, дето — 
ту го спуска, ту издига...

* ИДЕМ тия дни през Сми- 
ловци и гледам млого народ 
се събрал и работи ли рабо
ти. Бре, мислим си 
ли може това да буде. Да 
прайе пут, че почну од Ра- 
дейну па навам. До там йе 
стигнал асфалтат. Да не пра
йе читалище или школу су 
започели?

Бре кво може да буде? Я 
знам у наше село не смо се 
скоро тека збирали на рабо- 
ту и млого ме това заинте
ресува. Слезо од конятога, 
привърза га пред ковачницу 
ту и цур-бар, цур-бар та при 
ньи.

Как може в своите гредата 
когато в чуждите очи се вре!

да съзре,
— Море мани, 

Ьи убийе, господ да 
залудни мужйе, 

нема да си гледато работу до 
ма, но уловили 
прайе, 
дито.

кикво* ■

Накрая реши да се разкритикува 
и уж пороците си ще дамгоса.
Не сети как в успехите 
на други взе да трие носа.

се крчму да 
— отсече жената сър-

заплува. А реко си — те нещо да се 
напрайи куде му йе местото.Ст. Н. — Помози бог! — реко.

— Дал ти бог добро, — од- МАНЧА с. р.

крлрс^
ч е мзл&яоипе се

—------- 7 ТГРЯ&ЯП’ ОФ /
/рроо ? у

Ч$т. петров
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