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Пристига в БосилеградБЪЛГ АРСМАТА народност В С»р югаса*«и»Т

Председателството на Об- 
щинската конференция на 
Съюза на младежта извър
ши необходимите подготов
ки за тържествено посреща
не на Щафетата на младост
та, която днес в следобед
ните часове, ще пристигне в 
Босилеград.

Щафетата на младостта, с 
която югославските народи 
и народности ще честитят 
81-ят рожден ден на своя лю
бим вожд и учител — друга
ря Тито, на босилеГрадските 
младежи ще бъде предадена 
в село Божица от младежи
те от Сурдулица.

На тържествено украсена
та трибуна, пред Общинска
та скупщина, за революцио
нното дело на другаря Тито 
ще говори — Борис Костади
нов, член на Републиканска
та младежка конференция, а 
учениците от гимназията и 
основното училище ще реци 
тират стихове за рождения 
ден на другаря Тито и Деня 
на .младостта.

От Босилеград през Божи
ца и Власина и щафетата ще 
се отправи към Църна трава.
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Акценти От заседанието на ОК на ССРН 
в Босилеград

ВСЕСТРАННА 

ПОДКРЕПА НА 

ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРНИ

ВАЖНА
ЗАДАЧА В. В.

На 22 априлВъв всички бюлетини на 
Изпълнителния отбор по из
граждане на Дом-паметника 
на бойците и младежта в 
Кумровец името на Димит
ровград се нарежда между 
първите в СР Сърбия- На по
следното заседание на ко- 

комитет в

Миналата седмица в Боси 
леград се проведе заседание 
на Общинската конферен
ция на ССРН, на което се 
разгледа отчета за досегаш
ната работа на Конферен
цията и нейните органи и се 
водиха разговори за предсто 
ящите избори. В работата 
на заседанието взе участие 
Миле Велкович, член на Сек 
кретариата на Републикан
ската конференция на 

ССРНС.
Във встъпителното си слово 

Цоне Тодоров говори за за
дачите на ССРН, произтича
щи от Писмото и речта на 
другаря Тито.

Той изтъкна, че Конферен
цията се провежда по време

на подготовки за избори в 
ССРН. Това е удобен мо
мент да се оцени работата 
на тази организация и ней
ните органи в провеждане
то на поръките от Писмото, 
за да се превъзмогнат налич 
ните слабости.

— За осъществяването на 
политическия курс на СюК 
нужно е идейно и акционно 
единство на всички организн 
рани социалистически сили 
в прилагането на амандмани 
те и укрепването на самоупра 
вителните отношения и в на
шата среда — каза Тодоров. 
В провеждането на тоя курс 
отделно важна роля има 
ССРН, което е изтъкнато и 

(Стр. 4)

В Димитровград
По случай 81-ия рожден 

ден на др. Тито, щафетата 
на младостта ще мине през 
Димитровград на 22 април в 
10 часа.

По същото време от Висок 
и Забърдие, Т. Одоровци и 
Поганово, и Д. Невля ще 
пристигнат местните щафе-

На площад „Освобожде
ние” ще бъде устроено тър
жество по случай посреща
нето на щафетата. В него ще 
участвуват работниците от

трудовите организации, мла
дежта, армейци н граждан
ството.

На тържеството ще гово
рят обществено - политичес
ки дейци и представители на 
Съюза на младежта.

С щафетата ще се изпрати 
поздравителна телеграма до 
др. Тито с благопожелания 
за дълголетие и крепко здра 
ве.

За посрещането на щафе
тата се вършат трескави по
дготовки.

ординационния 
Димитровград бе отчетено, 
че все докато акцията про
дължава — може още много 
да се направи.

Именно, Димитровградска 
община е поела задължение
то да събере за Дом-памет
ника 85 
сега са
динара. До 25 май, кога то ак 
цията трябва да приключи, 
остават броени дни и време 
то трябва да се използва. 
Всеки пионер и всеки член 
на Социалистическия съюз с- 

уча- 
акция

за изграждане на вели
чествения паметник. Всеки 
трябва да се постарае кол- 
кото се може по-добре да 
си изпълни задължението, 
което е поел върху себе си.

ти.
а до-з хиляди, 

събрани 30 хиляди

Оживена обществено-политическа 
дейност в Бабушница

На Влисинско езеро на 20 май:да вземат 
тази

следва
стие в

Събор „Братство - 

единство“Трескави подготовки
В ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА СЪЮЗА НА КОМУ

НИСТИТЕ СЕ ВЪРШАТ ЩАТЕЛНИ ПОДГОТОВКИ 
ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ 1У-ТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
СЮК И У-ТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС, А В СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ — ЗАПОЧВА АКЦИЯ ЗА 
ВЪВЕЖДАНЕ НА СЕДЕМГОДИШНО МЕСТНО СА
МООБЛАГАНЕ ЗА ПЪТИЩА.

На събранието бе натъкна 
то, че основната цел е всеки 
човек да даде своя принос 
без оглед на това дали тру
довата организация е пред
назначила средства от фон
довете си за този обект. При 
мерът на „Свобода” ясно по
казва, че акцията може да 
се комбинира. От фонда об
що потребление са отпусна
ти 5 хиляди динара, а рабо
тниците поотделно са внася
ли доброволни суми. Проеве 
тните работници от основно
то училище „Моша Пия де” 
са внесли по 30 динара, а 

са внесли общо

Димитровград. — Минала
та неделя Общинският от
бор «а Съюза на старейши- 
ните от запаса реши общин
ската организация за пръв 
път да участвува на събора

„Братство-едшютво". Тази 
среща на старейшините от 
запаса в Югоизточна Сърбия 
и Северна Македония е уста 
новена миналата година и в 
бъдеще ще се устройва вся
ка година на 20 май на Вла- 
синско езеро. Очаква се този 
път на събора да произнесе 
реч някой от изтъкнатите об 
ществено - политически дей
ци от СР Македония.

На срещата ще бъде изггь 
лнена и подбрана културно- 
художествена програма.

На събора ще бъдат обсъ
дени някои въпроси във връ
зка с обучението на старей- 
шиите от запаса в Димитро 
пградака община.

(На 4 стр.)

ОТЛИЧЕНИ БОЙЦИ ОТ 

ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА
учениците 
120 динара. За да се включат 
в акцията долноневлянци 
продали на земеделската ко
операция 
произведения, а парите вне
сли във фонда за изграж
дане на Дом-паметника в Ку 
мровец.

.— ■

селскостопански

коми- 
че акцията

Координационният 
тет констатира, 
не върви с успех в заводите 
„Тигър” в Димитровград с 
изключение на цеха „Мета- 
лец”. Не са се отчели иито 
работниците от „Градия", 
„Братство”, „Циле“, митни- 

— гарата и АР

М. Б.

Съобщение
цата, ж. п. 
организации. Акцията не е 
организирана добре и в ня
кои села. Първомайският брои на 

„Братство” ще излезе с 
увеличен брой страници 

ЦВЕТНА ХУМОРИСТИЧНА 
ПРИТУРКА под название 

„КЛОПОТАР”.
Вестникът излиза на 27 ап
рил т.г«

Всеки гражданин е дължен 
своя Принос да участву- 

изграждането на Дом- 
Кумровец, кой- 

символизира непресъх

със 
ва в
паметника в 
то ще
вапщта връзка между рсво- 

нашия самоупра-люцията и 
вителен социализъм. (Обширно на стр. 5)

ОтличенитеМ. Б.



След посещението на делегацията на 
СЮК на Египет, Сирия и ИракВили Брандт в Югославия

Въодушевени сме от 

резултатите в изгражда
нето на социализма 

в тези страни

Тогава решихме от нашите 
току-що възобновени дипло
матически отношения да съз 
дадем основи за широки вза 
имни отношения» Искам да 
подчертая, че двете страни 
добре изоплзуваха тези годи

На 16 април в Белград при 
стигна на четиридневно посе 
щение на СФРЮ западногер- 

канцлер Вилиманскидт 
Брандт. Това бе първото посе 
щение, което един западно- 
германски канцлер прави 
на Югославия-

Брандт в Белград пребива
ва два дена по време на ко
ито води разговори с предсе 
дателя на Съюзния изпълни
телен съвет Джемал Биедич, 
а в сряда замина за Бриони, 
където води двудневни разго 
вари с президента Тито.

Това е първо посещение на 
Вили Брандт на нашата ст
рана в качеството на канц
лер, но и третото му посеще
ние в Югославия. Нашата 
страна той е посетил като 
градоначалник на Западен 
Берлин и министър на вън
шните работи на Германска
та федерална република.

След тържественото посре
щане на аерогарата Брандт

ни.
В много области постигна

хме конкретни резултати. Аз 
изтъквам стопанското, кул
турно и научно-техническо 
сътрудничество, туризма, 

правната помощ както и ра
ботата ма вашите земляци 
у нас, в Германската фе
дерална република.

— заяви Стане Доланц
На 11 април в Белград се 

завърна делегацията на 
СЮК, която беше на някол
кодневно посещение в 
пет, Сирия и Ирак. Делега
цията беше оглавена от се
кретаря на Изпълнителното 
бюро на Председателството 
на СЮК Стане Доланц.

Стане
Доланц

Еги-Полезното сътрудничество 
е Югославия е било и оста
ва много важно. С оглед на 
принципите на югославската 
политика и ма високия авто
ритет с който в света се пол 
зва президентът па СФРЮ 
маршал Тито, вие сте в със
тояние съществено да допри
несете към нашето общо де
ло — опазването на мира.

И затова много очаквам 
от предстоящите разговори 
и съм уверен, че те ще бъдат 
от полза за нашите народи”.

Бсл-След пристигането в 
град Станс Доланц заяви, че 
делегацията в тези страни е 
водила разговори с предста
вители на партии, с които 
сътрудничи Съюзът на югос
лавските комунисти — в Е- 
пптет с представители на А- 
рабската социалистическа у- 
ния, в Сирия с БААС пар
тията и в Ирак с БААС пар
тията, Демократичната пар
тия «а курдите и с Комуни
стическата партия на Ирак.

Доланц заяви, че в трите 
посетени страни разговорите 
са се отнасяли, преди всичко 
до политиката на необвърза 
иостта и акциите на необвъ 
рзаните. Делегацията също 
е обменила мнения във връ 
зка с положението на Близ
кия изток и взаимното съ-

ето на промишлеността, с 
което се откриват нови ра
ботни места за трудещите

лежителните резултати, ко
ито са постигнали тези стра 
ни -в изграждането на социа
лизма. „Това са страни — 
изтъкна Доланц, — които из 
граждат социализъм съглас
но своите възможности, ус
ловия и специфичности. В 
това изграждане са постиг
нати резултати, за които в 
Югославия малко 
За илюстрация Доланц посо
чи примера на Ирак, където 
след национализирането на 
нефтовата промишленост е 
постигнат голям напредък не 
само в икономическото раз
витие, но е променена и сто
панската политика така, че 
сега средствата, които се по 
лучават от производството 
на нефт се влагат в развити

се.е заявил:
„Наскоро ще станат пет 

години откакто като съюзен 
министър на външните рабо
ти посетих вашата страна.

И трите страни, които по- 
сетихме — подчерта Доланц 
— здраво стоят на позиции
те на необвързаността. С го
лям авторитет се ползува 
президентът Тито, чието име 
в тези страни символизира 
прогрес, демокрация и борба 
за правата на арабските на
роди.

се знае”.Югославия—България

Полезни разговори Стане Доланц на края За
билоза, че посещението е 

успешно и че освен полити
ческите резултати в голяма 
степен е указано на възмо-

От 11 до 13 април в Бел
град пребивава българският 
министър на външната тър
говия Иван Недев, който със 
заместник-председателя на 
Съюзния изпълнителен съвет 
д-р Яков Сироткович разго
варя за развитието «а ико
номическото сътрудничест
во между двете съседни стра 
ни. В разговора е било отде 
лено особено внимание на 
дългосрочното икономическо 
сътрудничество между Юго
славия и България върху ос
новата на кооперирането и 
специализацията.

По време на посещението 
Иван Недев се срещна и ра- 
заговаря със съюзния секре
тар на външната търговия 
Мухамед Хаджии за текущия 
стокообмен между двете 
страни. Иван Недев и Муха

мед Хаджич са разменили 
мнения за възможността да 
се установи дългосрочно ко
опериране между двете ст
рани в производството на 
алуминий.

трудничество.
Той подчерта, че делегаци

ята е въодушевена от забе-
жностите за по-нататъшно 
сътрудничество.

АКТУАЛНО
|# омунистите в Сърбия се 

. намират пред Петата 
конференция, която ще 

започне на 26 април. Съще
временно те се намират и 
пред Четвъртата конферен
ция на СЮК, която ще се 

'проведе в началото на май. 
И едното, и другото, заседа
ние означават увод в година 
та на Конгреса.

Петата конференция на СК 
в Сърбия, между другото 
ще „улесни” Седмия конгрес 

СКС. Вече се намеква, че 
ще се изнесе дълбок анализ 
на предишното незадоволява 
що състояние в Съюза на ко
мунистите в Сърбия. Значи
телно преди Конгреса, ще 
бъдат направени преценки за 
идейната и политическа кри
за, предизвикана от по-пре- 
дишната практика, а също оп 
ределят и насоките за изме
нения и надделяване на при
чините за кризата.

Четвъртата конференция 
на СК в Сърбия, проведена 
преди една година, не даде 
резултати, които очакваха 

' работническата класа и пар 
тийните членове, въпреки че 
главната >й тема беше обще
ствено-икономическото 
ложение на работническата 
класа. Партийният връх то
гава намери за необходимо 
почти свободно да заяви, че 
тази работг шческа конферен 
ция „не значи прокламиране 
на нов курс”, въпреки, че 
новият курс вече живееше 
в Съюза на комунистите на 
Югославия. Като че ли пре
ди това не бяха проведени 
21-то заседание и Втората 
конференция на СЮК, на 
която бе приета Акционна 
програма, в известен смисъл 
„предтеча” на Писмото. Мно

та способност на Съюза на 
комунистите, прилагане на 
конституционните ам&ндма- 
ни, тоест на съществената 
промена ов общественото по
ложение на работническата; 
класа със същевременно до 
пускане на проникване на1 
идеологии от анархолибера-1 
листични до ултралеви и но-

че „връщане в миналото по 
ради критически анализ и 
извличане на поука — слу
жи на бъдещето”. В това е 
стойността на отчета за ра
ботата на ЦК на СКС, с кой
то е открит критически пог
лед на активността и резул
татите в работата на ЦК и 
СКС от 21-то заседание до 
днес.

Пред комунистите сега се 
намират и тезисите на ЦК за 
Петата конференция- Това 
не е документ за „разглеж
дане”. Той спомага да се 
изтъкнат основните въпроси 
на Съюза на комунистите ж 
Сърбия в провеждане на за
дачите от Писмото х речта 
на председателя Тито, за да 
могат комунистите в Сърбия 
в подготовките и на Петата 
конференция „политически 
да определят причините и ес 
теството на 
което Съюза 
бе отклонен от 
ка на борба за класова 
волюционна същност 
литическата линия на Деве
та* конгрес на СЮК и Шес
тия конгрес на СКС 
нова «а
Ща да продължат 
започнала с Писмото”.

зина комунисти по това вре
ме не можеха да знаят фак
тите за политическата прак
тика на Съюза на комунисти 
те в Сърбия, а още по-малко 
привържеността или благо
склонността към идеологии
те, с които Съюзът на комуни 
спите в Югославия няма ни
що общо. шдна

КРИЗАТА
ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък

Урежда редакционна 
колегия

Директор, главен н 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ

редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ

Издава „Братство" —
Ниш, Станко Пауновяч 
М 72, телефон 25 450

Годишен абонамент 40, 
» полугодишен 20 

динара

сметка 
62500-603-9529 
САК - Ниш

Печатница „В у* Кара-
АЖИЧ", Ст. Пауношп 

Л4 72

Тези факти сега се знаят 
благодарение на доклада за 
работата ма Централния ко
митет на СК в Сърбия от 21- 
то заседание на Председа
телството на СЮК до днес. 
С този документ сега се за
познават комунистите в об- 
щнните и за «его ще кажат 
и думата си делегатите на 
Петата конференция- Това е 
същински политически отчет 
пред Партията. Той не е ру- 
гинерски или формалистич- 
но устроен. Напротив, ос
вен че е

восталински - идеологии, обо 
сновани «а интереси, проти
воположни на материалните 
и обществени интереси 
работническата класа. Кога- 
то се знае това, онези прин
ципни определения за работ 
ничеоката класа звучат поч
ти като лъжа. Тогава също та 
ка става ясно, че обстрак- 
ната демокрация, сладкоре- 
чива и формално правна, без 
класово съдържание е проби 
вала път към реставрация на 
буржоазно общество, 
контрареволюционни елемен 
та. Именно, за прокарване
то на тези пътщца, за загово 
ра срещу самоуправлението 
съществуват много оповесте 
ии факти. А това е онзи опа
сен политически баланс на 
отделната

на

състоянието, в 
на комунисите

главната насо
и ре- 

на по-Технически

по-
и въз оспът наистория на криза

та — вероятно най-дълбока 
в следвоенния период на сръ 
бските комунисти, — в него 
се посочват стопанските, со
циалните и идейни причини, 
дори и личности, които са 
провеждали курс по-друг
г1^вгвралната Анн*я на июк.. сега е известно, че ж 
съюза на комунистите на Сър 
бия е имало опит и с някак
ва отделна „генерална ли- 
мия”.

единни станови-
акцията

Да бъдем в акция днес зна- 
да прилага- 

този
Чи конкретно 
ме Писмото. В__ ^генерална линия” 

и опит за образуване на па
ралелни политически центро

СМИ-
съл идейната и политическа 
акция, която няма да 
ши с Петата

ве. завър- 
хонференция, 

Ще бъде принос на комунис
тите в Сърбия в 
ването на единната 
ка на СЮК.

Пред Петата конференция 
комунистите в Сърби?4^, 
откровени разисквания и ак 
ции ще кажат думата си не 

завремето след нас но
е ™®Р то "РеА «ас. Това 
е ясно, ако се има предвид

Под либералистическата 
илюзия се криеше отпор на 
демократическия централи
зъм, на укрепване акционна

Ннш. осъществ*- 
ПОЛИП1-
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Смъртна присъда на 

усташки терористи
Пред Десетия конгрес на СЮК

Подготвят се основните 

документиПред Военния съд в Сарае
во от 11 до 21 декември 1972 
година е разгледан процеса 
срещу заловените 

' на

ли наказателно дело сдружа 
ване против народа и дър
жавата по член 117, органи
зиране и прехвръляие на гру 
па на територията на Юго
славия по член 111, довежда 
не в опасност на териториал 
ната цялостност и независи
мост на дъжавата по 
101 и тежко престъпно 
на контрареволюционна дей
ност срещу държавния и об
ществен порядък по член 122 
във връзка с член 100 на На
казателния кодекс 
осъдила на смърт за тези уг
лавни дела.

Разглеждайки обжалване
то на обвинените и тяхната 
защита Върховният съд цяло 
стно е потвърдил присъдата 
на Военния съд в Сараево.

Обвинените и тяхната за
щита направили обжалване 
до Върховния съд на Югосла 
вия по присъдата на Върхов
ния военнен съд. Върховният 
съд на Югославия е отхъвр- 
лил обжалването им като не

членове
фашистко-терористична

та група: Хорват Джуро, ро 
ден през 1942 година в Пали 
новац, община Чаковец, по
даник на СФРЮ и Австра
лия, Кешкич Вайсил, роден 
през 1939 година в Мали Печ, 
община Бихач, поданик на 
СФРю и Австралия, Власно 
вич Мирко, роден през 1932 
година в Горни Земуник, об 
щина Задар, поданик на 
СФРю и Австралия и Пав
ловия Лудвиг, роден през 
1951 година във Витина, об
щина Любушки, поданик на 
СФРЮ.

Групата се е прехвърлила 
от Австрия в нашата страна 
на 20 юнн 1972 година и с 
тероризъм, насилие и убий
ства действувала за наруша 
ване на братството и единст 
вото на народите и народно 
стите в Югославия и за уни
щожаване на конституцнон- 

утвърдения порядък в 
СФРЮ.

В хода на следствието и 
съдебното дирене Военният 
съд в Сараево е установил 
че Хорват, Кешкич, Власно-

Под председателство на 
Йосип Броз Тито, сюгжестии, ще бъдат на^-до 

брото и решаващо потвърж
дение, т.е. коректив на пред
ложените възгледи, положе
ния и решения.

скване на членовете и орга
низациите на Съюза на кому 
пистите и всички трудещи 
се, чиято творческа и крити
ческа дума, предложения и

председа
тел на Съюза на югославски 
те комунисти, на 10 и 11 ап
рил в Караджорджево се е 
състояло трето заседание на 
комитета по подготовки на 
Десетия конгрес на СЮК. На 
заседанието е разгледан про 
екта на платформата за Де
сетия конгрес, подготвена от 
работна група на комитета 
уводни забележки върху ко
нто направил председателя 
на комитета Велко Влахович

В изготвянето на проекта 
на платформата за Десетия 
конгрес на СЮК са работи
ли четири работни групи: 
Първата, „Съвременните про 
цеси в света, съществени ха
рактеристики на борбата за 
соицализъм и политиката на 
социалистическа Югославия 
и СЮК”, с ръководител Ми- 
тя Рибичич, член на Предсе
дателството на СЮК. 
Втората, „Изграждането на 

социалистическите самоупра 
вителни обществено-икономи 
чески отношения и задачи 
на Съюза на комунистите” с 
ръководител Владимир Бака 
рич член на Председателст
вото на СЮК.

Третата, „Идейно-политиче 
ски въпроси на материално
то и обществено развитие на 
Югославия” с ръководител 
Бранко Микулич, член на 
Председателството на СЮК.

Четвъртата „Укрепване на 
класовата същност и общес
твената роля на Съюза на 
югославските комунисти“ с 
ръководител Юре Билич, 
член на Изпълнително бюро 
на Председателството на 
СЮК.

Комитетът е оценил, че ра
ботните групи в периода от 
последното заседание, състо-

член
дело

Заседание на Изпълнителното
бюро на СЮКи ги е

Приети становища за 

преустройство на младежта
На 17 април в Белград се 

е състояло разширено засе
дание на Изпълнителното 
бюро на Председателството 
на СЮК.

Изхождайки от принципи
те, съдържани (в Резолюция
та на Третата конференция 
на СЮК, на заседанието са 
разгледани и взети решения 
за бъдещото организиране 
на младежта. Във връзка с 
това ще се изясни Председа
телството на СЮК на едно 
от предстоящите си заседа
ния-

Обсъдена е и дейността на 
Съюза на младежта в прове
ждането на задачите от Пи
смото на председателя на 
СЮК и на Изпълнителното 
бюро, както и от резолюци

ята на Третата конференция 
на СЮК. Изпълнителното 
бюро е приело информация 
по тоя въпрос и положи
телно е оценило включване
то на Съюза на югославска
та младеж в обществено-по
литическата акция след Пие 
мото.

Заседанието е разгледало 
и някои проблеми във връз
ка с развитието на полити
ческата и теоретическа пуб
лицистика в СЮК.

Изпълнителното бюро е об 
съдило и някои организацио 
нни въпроси относно прове
ждането на Четвъртата кон
ференция на СЮК.

Приет е доклада на Стане 
Доланц за посещението на 
делегацията на СЮК на Еги
пет, Сирия и Ирак.

основателно и е потвърдил 
присъдите на Върховния во
енен съд.

Презвдгумът на СФРю е 
заменил смъртната присъда 
на Лудвиг Павлович със ст- 

годинн. 
срещу

е изпълнена.

но

рог затвор от 20 
Смъртната присъда

вич и Павлович са извърши-първите трима

Посещение на секретаря на ЦК на БКП

Доланц и Стамболич 

приеха Теллнлов
Секретарят на Изпълнител 

ното бюро на Председателст 
вото на СЮК Стане Доланц 
прие на 17 април секретаря 
на ЦК на БКП Константин 
Теллалов, който е на посеще
ние в нашата страна и води 
разговори за сътрудничество 
то между СЮК и БКП в пре
дстоящия период.

В по-дълъг приятелски и 
откровен разговор са обсъ

дени отношенията между 
СФРЮ и НРБ и е подчерта
на необходимостта за превъ
змогване на откритите проб
леми в тези отношения- 

Теллалов бе приет и от 
члена на Председателството 

СЮК Петър Стамболич. 
Те са разговаряли за актив
ността на 
вътрешен план.

яло се в началото на януари 
в Милочер, са извършили ог 
ромна работа и че предло
женият проект и концепт 
може да се приемат, така че 
сега може

на

СЮК и БКП на ако се вземат 
под внимание предложения
та и забележките, направени 
на заседанието на комитета 
— да се мине към окончател 
но изготвяне на проекта на 
платформата за Десетия кон 
грес на СЮК.

През втората половина на 
май проекта на платформата 
ще обсъди и Председателст
вото
нето му, ще го даде на рази-

Накратко
Бабушпица- — В организация на Предсе 

Съюзените оргнизации на бой
на Общинския комитет на 

и изпълнителния отбор

дателството на 
ците, представители 
Съюза на комунистите
на Социалистическия съюз, първоборците 
Лужнишкия край на 25 април в Баоушница ще 
се състои съвещание на тема — Развитие на 
революционните традиции на Народоосвободи 
телната борба.

На съвещанието ще бъдат изнесени док- 
Някои обществено-политически

от на СЮК и след приема нови лични
ПАСПОРТИКарикатурен екран

Според законопредпнеани 
ята, конто се подготвят в СР 
Сърбия до края на годината 
ще се издават нови 
паспорти. Новите лични пас 
спортн гражданите ще 
гат да ползуват от началото 

1974 година. Всички ста
ри паспорти ще бъдат изтег
лени до края на декември 
1977 година.

Личният паспорт ще

лади на теми: 
аспекти на развитието на революционните тра- 
лиции на НОБ, Развитието на революционни- 
те традиции на Народсосвободителната борба 
и социалистическата революция, Марксизмът 

социалистическа революция и др.
— Миналата седмица се

лични

МО-

наи нашата
Димитровград.

проведоха изборни събрания в профорганиза- ' 
циите на здравния дом, конфекция „Свобода , (
заводите „Тигър“ в Димитровград, кожара 
„Братство“, основните училища и телеграфо- 
п-ощенската станция.

Смиловци. — Наскоро ще започне строе
жа на здравния дом, който ще трябва да бъде , 

до края на годината. За целта са осигу- ( 
320 хиляди динара от републикански из- | 

Общинската скупщина, здравния дом , 
застрахователния завод. '
Тр. Одоровци. — Пътят Тр. Одоровци — 

Звонци ще бъде нагоден за движение на мотор 
превозни средства. В поправката му щ_с взе-

.“.дгу--.
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%/ има
вид на книжка с редица но
ви данни за притежателя 
социалистическа покрайни
на, име на един от родители 
те, кръвна група, колонки 
за промяна на местожител
ство н пр.

Личен паспорт може да и- 
ма всеки гражданин на над 
16 годишна възраст (досега 
над 18 години). Личен пас
порт може да се издаде и на 
лице по-младо от 16 и по- 
възрастно от 14 години, ако 
то го търси от компетентния 
орган.

% 1V
%

ЧГ
готов
рени 
точници,
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общини
От заседанието на ОК 

на ССРН в БосилеградПИСМОТО ТЪРСИ 

КОНКРЕТНИ АКЦИИ ВСЕСТРАННА ПОДКРЕПА 

НА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИДосега от48-мо заседание на ЦК на 
СКС. Трябва да се обсъди 
положението в отделните 
трудови организации, отно
шенията между работници
те в тях икономическото им 
състояние, постигнатите ре
зултати и неизползваните въз 
можиости и в светлината на 
тези обстоятелства да се съ
ди за отделни хора, способ
ностите им, постиженията и 
пропуските. Всичко това нзи 
еква сериозна и отговорна 
работа, самокритическо и 
критическо обсъждане,' про
никване във всички пробле
ми и неотложно изиамнране 
на решения в духа на Пис
мото.

Наистина ,не е възможно 
всички въпроси да се решат 
за късо време. Писмото въз 
лага дългосрочни задачи, ко
ито изискват енергична ак
тивност. Всяко разтакаме и 
отлагане на висящите проб
леми е равно «а опортюни- 
зъм и либерализъм, които са 
нанесли не малка вреда на 
нашето общество, включите 
лно и на нашата община.

В провеждането на Писмо 
то и конституционните аман

думи към дела. 
отговорим директорски пос
тове са сменени само две ли- 

такива. Зна-

След Писмото на другаря 
Тито и на Изпълнителното 
бюро на СКЖ в Босилсград- 
ската община се проведоха 
много събрания, на някои от 
които обстойно се преразгле 
даха редица въпроси, обреме 
няващи политическия и сто
пански
Но много проблеми още ос
тават нерешени. Те и по-иа- 
татък спъват стопанското, по 
литическо и културно разви 
тие в общината. На първо 
място за това са виновни ко 
мунистите в трудовите орга
низации, местните общности 
и навсякъде, където живеят 
и работят.

Считам, че там където Пи
смото не се провежда док
рай, то трябва отново да се 
прочете, да се разбере и въз 
основа на това наново да се 
преразгледа работата на все
ки комунист, на всеки човек 
без оглед на това къде и ка
кво работи — дали заема от
говорен пост или не. Така 
ще може точно да се види до 
кого се отнасят задачите, 
произлизащи от Писмото и 
речта на другаря Тито пред 
политическия актив на Сър
бия и решенията на 45-то и дмани трябва да се мине от

ца, а има още ...
• чи акцията трябва да се про 
ведс докрай. Всяко частич
но решение поражда нови 
проблеми, замъглява работи
те и демобилизира силите.

От Бооилеградска община 
още -не е дадена нпформа- 

незакопио забогатяла

ва да се организира на ши- 
платформа и да бъде

от общинския 
Това ще подтиква

(От 1 стр.)
на Четвъртото заседание на рока 
Републиканската конферен
ция на ССРН.

— ССРН има за задача да 
се грижи за по-нататъшното 
развитие па селското стопан 
ство и на социалистически
те самоуправителни отноше- ичгккна

чулипаме за работа чрез съо поносимо. Курсът на СЮ 
МУ Р общииски фондове. търси преди всичко лична 
В изграждането па комунал отговорност. Затова всеки 
по битови обекти трябва да самокритично трябва да се 
мобилизираме всички члеио- ■ отнесе към•
ВС на ССРН — изтъкна То- * грешки. Това се налага и на

' организациите на ССРН.
Прилагането на амандма- 

ните трябва да доведе работ 
иическата класа да ръково
ди със себе си и да решава 
по разпределението. В свет
лината на амандманите тря- 

• бва да се ускори изработва
нето на нормативните прави 
ла във всички трудови орга-

подържана 
център, 
населението за акции, а съ
щевременно ефикасно ще се 
установяват носителите на 
отпора.

Писмото и речта на дру- 
Вел-

живот в комуната.

ция за
ие, нструдови доходи и про
пуски в жилищната полити
ка., Липсва съгласувана дой- 
пост между ръководители и 
ръководства на обществено- 
политическите организации. 
Мнозина са обременени с ли 
чии недоразумения, а топа 
намалява акциоиното единс
тво и разпилява силите.

По всичко личи, че бавно 
сс минава от думи към де
ла и че трябва да се ускорят 
акциите по провеждаиие на 
задачите от Писмото. Счи
там, че затова Общинската 
конференция на СКС в Бо
силеград на последното си 
заседание не е приела ана
лиза на общинския комитет 
по проблемите, възникнали в 
провеждането на задачите от 
П исмото.

пия

тветии

доров.
ЗА ПО-БЪРЗО РЕШАВАНЕ
НА ПРОБЛЕМИТЕ НА
СЕЛОТО
Съществуващите проблеми . 
босилеградските села до- 

сега не се решаваха, 
е било последица и на сла
бата дейност на обществено- 
политическите организации.

— Все още има обществе-.,, низации.
НИвГ^а ЖЖ в^и
циалшГ различия. Проблеми-! акция и да следи как рабо- 
те на снабдяването и съобщи ™т отговорните служби и ор 
телните връзки много измъч 
ват населението от тлъмин- 
ския район — каза Никола 
Бойкоз, земеделец от Голеш.

Проблемите в областта на 
икономическото развитие на 
общината са твърде резки, 
но върху тях досега 
водено цялостно и всестра
нно обсъждане. При това е 
изоставало съвместното анга 
жиране на всички обществе
но-политически организации 
— се изтъкна на заседание
то.

— Писмото е подтикнало 
всички обществени фактори 
•на акция и в нашата общи
на, но от постигнатото не мо 
леем да бъдем доволни. По- 
специално, трябва да се из
дигне работата на подружни 
ците и на местните органи
зации на ССРН — каза Сто- 
ичко Ангелов.

В работата на конферен
цията взе участие и Миле 
Величкович. Тон изтъкна, че 
всяка акция на ССРН тряб-

в което

К. Зарев

Оживена обществено-политическа дейност в Бабушница гани. При това всички свои 
акции то>й готви на широка 
платформа в съдействие с ос 
таиалите обествено-политиче 
ски организации. От особено 
значение е да се провеждат 
решенията на ССРН казана 

ие е края Велкович.
Разискванията от това за

седание както и тези които 
ще се проведат на предстоя
щите изборни заседания в 
местните организации, ще 
послужат за изготвяне на ак 
ционна програма за работа 
на Общинската конференция 
на ССРН. Решено е избори-

ТРЕСКАВИ ПОДГОТОВКИ
Писмото на др. Тито и Из
пълнително бюро на СЮК. 
Отчете се, че в това отноше 
ние са постигнати завидни ре 
зултати. Огромно болшиист 
во от населението положи
телно се е изказало по въ
проса за въвеждане на само 
облагането за пътища. Чрез 
това допитване населението 
от Лужнишкия край още ве
днъж е проявило готовност 
със собствени средства да 
строи по-светло утре.

На конференцията на Со
циалистическия съюз бяха 
приети и критерии във връз 
ка с избирането на нови ръ
ководства в местните орга
низации. В новите ръковод
ства ще има 50 на сто работ 
ници-производственици и зе
меделски производители, а 
новият състав на Конферен
цията ще наброява 81 души.

Изборна конференция ще 
се проведе през средата на 
юни.

Така също бе решено да се 
формира едно 
нио тяло при Общинската 
скупщина, което 
помощ на организациите на 
сдружения труд и общности 
те с взаимен интерес.

(От 1 стр.)
В Бабушница с нестихващ 

темп кипи обществено-поли
тическия живот. След Пис
мото на др. Тито и Изпълни
телното бюро и след речта 
му пред политическия актив 
на СР Сърбия в комуната се 
разпламтя олсивена дейност. 
В Съюза на комунистите, в 
Социалистическия съюз, в 
Съюза на младежта, в профо 
рганизациите 
се прави отчет за изминалия 
път и се набелязват мерки за 
действие занапред. На 11 ап
рил се състоя пета конферен 
ция на Съюза на комунисти
те, а на 12 април — пета кон 
ференция на Социалистиче
ския съюз.

низации и провеждането на 
стабилизационните 
То>й изтъкна, че след Писмо
то на др. Тито и Изпълнител 
ното бюро се засили актив
ността в това отношение, но 
че все още не е задоволява
ща. В Бабушница специално 
внимание се отделя на кон
ституционния амандмани 24, 
отнасящ се до положението 
на селското стопанство и раз 
витието на самоуправителни 
те отношения на село.

За делегат на 1У-та конфе
ренция на СЮК бе избран 
ВАСИЛ РАНЧЕВ, цехов ин
женер в заводите „Тигър" в 
Димитровград, а за делегат 
на У-та конференция на СКС 
— МИОДРАГ ПАНЧИЧ, тех
ник в предприятие „Балкан“ 
във Велико Бонинци.

мерки.

те в местните организации 
да се проведат до май, а Об
щинската конференция в но
вия си състав да се учреди 
до 10 юни.

Според приетите критерии 
в предстоящите избори ще 
държи сметка, в ръководст
вата да бъдат избрани непо
средствени производители, 
жени и .младежи.

навсякъде

В. Велинов

Последно ловджийско 

»С00ГОМ«
ЗАДАЧИТЕ ОТ ПИСМОТО 
ДА СЕ ПРЕТВОРЯВАТ В 
ДЕЛО ПРЕЗ МАЙ И ЮНИ — 

ИЗБОРИ В ССРН
На конференцията на Съ

юза на комунистите секре
тарят на ОК на СКС БУДИ- 
МИР ВЕЛИЧКОВИЧ доклад 
ва за провеждането на ре
шенията на 1У-та общинска 
конференция на СКС, прове
ждането на стабилизациони- 
те мерки и задачите на кому 
нистите пред Петата конфе
ренция на Съюза на комуни 
стите на Сърбия. Конферен
цията положително оцени ра 
ботата на Общинския коми
тет между двете конферен
ции и прие заключение тази 
активност да продължи.

Председателят на Съюзени 
те организации на бойците 
Мирко Златанович в изказва 
нето си се спря върху прила 
гането на конституционните 
амнадмани в трудовите орга

На заседанието на конфе
ренцията на Социалистичес
кия съюз, състояло се на 12 
април се разисква по въпро
си, които са в коордииацио-

центъра на 
вниманието на тази най-масо 
ва обществено-подйтическа 
организация. В доклада на 
председателя на ОК на ССРН 
СТАНИМИР ИЛИЧ бяха 
легнали въпроси във връзка 
с дейността на Социалисти
ческия съюз за въвеждане 
на седемгодишно местно са
мооблагане за изграждане 
на пътища.

Социалистическия съюз 
Бабушнишка община на де
ло доказва дълбоката си при 
вързаност към политиката 
на СЮК и изпълняването на 
задачите, произтичащи от

да оказва

•/ .‘V • Ь' . \-за-

М. Андонов

в

Борис1 ШшайотопИС°К °е простиха с най-стария си другар
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Из нашите общи—

Пътят Димитровград 

- Радейна- до 12 ма;С Указ на 

президента
Дали този път „Градня” ще издържина ггита?
Пътят Димитровград—Радейна трябва да 

бъде готов до 12 май. Така е записано в дого
вора между Общинската скупщина, предприя
тието

Републиката
за пътища—Ниш и строителното пред

приятие ,,Градня”. Изкопните работи, валира
нето и настилянето трябва да приключат до 1 
май, а после да започне асфалтирането. В 
мента има още един километър от пътя, който 
до 1 май трябва да бъде готов за асфалтиране.

След като завърши пътя, „Градня" - 
готвя за асфалтиране участъка от Радейна до 
разклонението Смиловци—Пъртопопинци, ко
ето също трябва да -стане до 12 май.

Общинската скупщина -се наема да израбо 
ти отводните канали и канавките. В 
случай предприятието за пътища
да асфалтира пътища в Димитровградска об
щина-

мо-

Отличени бойци от 

Димитровградска община
ще под

противен 
ще откаже.С Указ на 

президента на 
Републиката 

номер 63 от 27 
юни 1972 годи
на, за заслуги 
по време на 

Народоосво- 
бодителната 
война, военни 
отличия полу
чиха петдесет 
и четирима ду 
ши от Димит- 
ровградска об
щина. По този 
случай на 13 
април предсе
дателят на Об
щинската ску 
шцина, Дими
тър Славов на 
тържествен на 
чин им връчи 
отличията.

Отличените 
приветств ува 

Димитър Пет
ров) председа
тел на Общин 
ската органи
зация на Съю
за на бойците

'
родоосвободителната война 
са отличени следните лица:

С орден за храброст — 
Сърбнслав Златковпч от Ди
митровград.

С медал за храброст — Бо
рис Георгиев и Иван Хрис
тов от Димитровград.
С медал за народни заслуги 

— Георги Виданович, Гюро 
Маркович, Милка М-илишич, 
Данча Милошев, Илия Ра- 
ич, Асен Рангелов и Драги- 
ца Тошева от Димитровград, 
Петър Алексов и Никола Ге
ров от Изатовци, Асен Антов 
Георги Гаков, Йордан Геор
гиев и Дара Петрова от Ка
меница, Милко Божилов, Ге 
орги Киров, Ангел Марков и 
Захарий Младенов от Желю- 
ша, Васил Божков, Георги 
Димитров, Георги Игов и Ве 
лин Неделков от Радейна, 
Спасен Василев, Стратко Ни 
колов, Станоя Панайотов и 
Борис Петков от Поганово, 
Никола Георгиев и Йордан 
Станков от Сливница, Герго 
Геров, Радко Живков, Нико
ла Илиев, Рангел Коцев, Сла 
вча Митов и Ангел Цветков 
от Смиловци, Тоза Готов от 
Т. Одоровци, Митко Иванов 
от Паскашия, Нацко Иванов 
от В. Одоровци, Йордан Или 
ев от Лукав ида, Севдалин 
Йоцев от Куса Врана, Васил 
Колев от Больевдол, Иван Ко 
лев, Тодор Пойчев, Света Са 
вов и Георги Джунов от Гу- 
леновци, Данко Костов от 
Гоин-дол, Костадин Костов 
от Бракевци, Данко Миков, 
Никола Миков, Лиляна Ми
ланова и Георги Найденов 
от Сенокос и Делча Милов 
от Каменица.

А. Д.

ДЕИНИ ВОЕННИ 

СТАРЕЙШИНИ
Старейшините от гарнизо

на на ЮНА в Босилеград 
твърде активно са се вклю
чили в работата на общест
вено-политическите организа 
ции, как то в общински мас- 
Щаб,

н сътрудничеството на млади 
те граничари с младежта от 
селата Долно Тлъмино, Гру- 
ици. Извор и други.

Това беше констатирано 
на неотдавна състоялото се 
заседание на комунистите от 
граничните части в Босиле
град. На това заседание ко
мунистите граничари изтък
наха необходимостта от по- 
съдържателно и разнообраз
но сътрудничество с населе
нието от селата края грани-

така и по крайгранич
ните села.

Свободно може да кажем, 
че няма старейшина който 
не се е ангажирал в работа
та на която и да било орга
низация- Така някои старей- 
шини, са дейни в ръковод
ствата на Социалистическия 
съюз, председателството на 
общинската конференция на 
Съюза на младежта, в об
щинската конференция и об 
щинския комитет на СКС, в 
общинската скупщина и пр.

Те отделно намериха мяс
то като преподаватели в про 
веждане на обучението на 
населението във всенародна
та отбрана в териториални
те части, както в Босилеград 
така и по районните центро
ве в общината. Не е забра
вено и сътрудничеството със 
запаслите военни старейшн- 
ш в общината.

Също така са постигнати 
забележителни резултати и 
на спортшщ п културно-заба 
вея план. Особено добри са 
резултатите между армейци
те и учащата се младеж в 
гимназията „Иван Караива
нов” в провеждането на разли 
чин спортни състезания ику 
лтурни прояви. Резултатно е

И. Христов, Д. Тошева и С. Златковпч

пата, което ще допринесе за 
укрепване на братството и 
единството между югослав
ските народи и народности. 
Това повеляват Писмото на 
другаря Тито и на Изпълни
телното бюро на Председа
телството на СЮК, решения
та на Третата конференция 
на СЮК и подготовките за 
Десетия конгрес на Съюза 
на комунистите.

борим и ще работим за ук
репване на социалистическа
та ни страна. Революцията 
продължава и сега, в изгра
ждането на самоуправител- 
ното общество и ние бойци
те трябва да вземем дейно 
участие.

След връчване на отличия
та бе устроена скромна за
куска, която премина в при 
ятна обстановка.

За заслуги по време на На-

в Димитровградска община.
От името на отличените 

бойци говори Сърбислав Злат 
кович. Той благодари на пре 
дседателя на Общинската 
скупщина, Димитър Славов, 
като пратеник на президен
та на Републиката, другаря 
Тито, им връчи, отличията. 
В речта си, между другото, 
Сърбислав Златкович каза:
— Ние, бойците, както и до 

сега, така и занапред ще се Т. МитушевА. Д.

От събранията на избирателите в Босилеградска община
ТРУДОВА АКЦИЯ

Разговори за бюджета и премерването Еднодневна трудова акция 
за уреждане двора на фабри 
ката за обувки „Тигър” вДи 
митровград, на 14 тл*. прове 
де младежката организация 
при предприятието. В акция
та взеха участие повече от 
50 младежи и девойки.

Проведените събрания се 
използуваха в повечето ме
стни общности да се въведе 
местно самооблагане както

По инициатива на Общин
ската скупщина, към края 
на миналата седмица, във 
всички Босилеградски села 
се проведоха събрания на из 
бирателите, на които се во
диха разговори за предложе
ното тазгодишно разпределя 
не иа общинския бюджет.

на тези събра 
и специа 

в те*

и за подготовки за (редица 
комунални акции.

В. В.

Пред избори за

Активи на работници-комунистиСъщевременно 
мия присъствуваха
листи — геоАезн >които 
чение на годината ще извъ
ршат киАастралпо прсмерва 
не на имотите в общината. 
Те даваха пояснения и напът 
ствия за подготовките, кои
то трябва да се направя 
преди започване на премер- 
зането.

водители членове на Съюза 
иа комунистите. Тези данни 
се събират в Общинския ко
митет с цел да се установи 
ключа, според който да се 
избират членове на актива 
на работниците — комунис-

Димитровград. — Във вси
чки фабрики иа заводите 
„Тигър” в Димитровград, в 
„Свобода”, „Циле“, „Градня“ 
и в другите трудови органи 
зации се утвърждава броя 
на непосредствените произ-

Според темпа, с който ста 
ва тази акция и според зна
чението, което се придава на 
новия орган на Съюза на ко 
муиистите може да се очак
ва изборите да се проведат 
до края на април.

М. В.ти.
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Събрани$ на трудещите се от фабрика за обувки и фолии „ ТигърЗаседание на кооперативния, съвет на 
„Сточар" ДО СЕ ВОЦИ СМЕТКА ЗА ВСЕКИ ДИНАРПриет годишният баланс — Досегашният темп на производството да продължи и 

по-нататък
от 105 на сто, 

на сто
производство 
а през февруари 109 
и този темп трябва да про
дължи и лонататьк.

жата на всеки работник да 
изпълнява овоитс задачи.

Като основна задача е пре 
двидоно внедряване на ново 
производство. Затова специ
алните служби трябва да се 
стараят суровините да бъдат 

време обезпечавани и сто 
ките на време да се прода- 
дат.

На събранието на трудещи 
те се от фабриката за обув
ки и фолии „Тигър" аз Дими
тровград, състояло се на 11 
април, работниците приеха 
предложе! гата стабилизацион 
-на програма.

В програмата се изтъква 
необходимостта да се води 
сметка за всеки динар. Има
йки предвид положението, в 
което се намира стопанство
то нзбощо и специално фа
бриката за обувки и фолии, 
върху чиято работа е оказа
ло голямо влияние девалви
рането на динара, повишени 
ето на цените на суровините 
и т.н. Изходът се вижда в гри

Освен това на събранието 
се разисква я за необходи
мостта фабриките на „Ти
гър" в Димитровград да бъ
дат учредени като обедине
на организация на сдруже
ния труд. Поради това всеки 
работник ще бъде информи
ран по
въпроси на „работническите" 
амандмани. От тяхното мне
ние ще зависи как ще бъдат 
учредени, фабриките на „Ти
гър" в Димитровград.

на

На събранието бе изтъкна 
то, чс производството е бли
зо до световните норми, оба 
чс нужно е увеличение на 
качеството му, 
що от условията за пласмент 
на световния пазар. Работни 
ц-ите бяха осведомени, че 
през януари е осъществено

всички съществени

което е ед-

А. Д.Височки мотив

Съмненията на кооперати
вния съвет на „Сточар" в до 
стоверността на годишния ба 
ланс, изказани на заседание
то на 14 април, във всеки 
случай имаха основание с ог 
лед на състоянието от първи 
те девет месеца в 1972 годи
на. На деветмесечието е по
казана печалба от един ми
лион динара, а само след 
три месеца тя е възлизала на 
само 10.01)0 динара. След че- 
тиричасови разисквания го
дишният баланс все пак бе 

приет. С 19 гласа за и 6 против, 
кооперативният съвет прие 
решение за директор на „Сто 
чар” да бъде назначен инже
нер Цветан Сотиров, досега 
изпълняващ длъжността ди
ректор.

Разглеждайки миналогоди
шните резултати кооператив 
ният съвет бе на мнение, че 
балансът не отразява истин
ското положение. Според 
предоставения материал, ко
йто почти на половината при 
съствуващи не бе ясен, таз
годишният приход на земе
делската кооперация възлиза 
на над 31 милиона динара и в 
сравнение с миналогодиш
ния показва увеличение от 
10 милиона динара. Коопера
цията е работила с печалба 
над 15. хиляди динара, дока- 
то през миналата година пе
чалбата е възлизала на около 
430 хиляди динара.

По икономически единици 
са осъществени следните ре
зултати: в Каменица-приход 
над 5 дилиона и печалба 
над 87. хиляди динара; кла
ницата е осъществила при
ход над 17 милиона и печал
ба над 248 хиляди динара. 
Службата за общи работи е 
осъществила приход над 1. 
милион динара. Най-слаби 
резултати има икономичес
ката единица в Димитров
град. Тя е работила със за
губа от 330 хиляди динара.

В Босилеградска община

Квалификации за 

460 строители
ОЩЕ ЕДНА СЕДМИЦА 

ДО ПРЕМЕРВАНЕТО
ки вървят според плана, оба 
че все още не са налице — 
ся до разграничаването на 
каза Ракович. Това се отна- 
имотите, което е в много 
случаи е небрежно. Обаче 
много по-трудно върви с раз 
граничването на имотите, 
притежание на земеделски
те кооперации и горската се 
кция. Преди всичко, те все 
още не знаят имотите си. То 
ва може да допринесе част
ни собственици да присвоят 
кооперативни имоти.

Премерването ще прове
дат специалисти от предпри
ятието „Геопремер" от Бел
град. Тяхна екипа се нами
ра в Босилеградска община 
и на събранията на избира
телите, дава обяснения във 
връзка с премерването.

В Босилеградска община 
се провеждат последни под
готовки за кадастрално пре- 
мерване на имотите, което 
ще започне към края на тоя 
месец.

Във връзка с това инж. 
Яков Ракович, съветник на 
Републиканското кадастрал 
но управление заяви:

— Премерването, което об 
хваща и класирането на и- 
мотите ще бъде твърде под
робно и щателно, както пре 
движда републиканският за 
кон. Тази акция има важно 
обществено значение и я фи 
нансира Републиканската 

скупщина. За тази . цел в Бо
силеградска община ще се 
изразходват към 7 милиона 
динара.

— Досегашните подготов-

Тези дни завършиха курсо 
вете за строителни работни
ци в Горна Любата, Горна 
Лисина и Бистър, организи
рани от Бюрото за настанява 
не на работна ръка във Вра-

в строителния цех на „Услу
га" в Босилеград.

За отбелязване е, че след 
успешното завършване на 
курса в Горна Любата е ор
ганизирано тържество, от ко 
ето е изпратено поздравител 
но писмо до другаря Тито и 
Централния комитет на СКС

В Босилеград в течение е 
курс по шиене, който посе
щават 40 девойки, а наскоро 
в организация на вранското 
бюро за заемане на работна 
ръка ов Босилеград трябва да 
започне с работа и курс за 
плетачни.

ня-
След тримесечно обучение 

тези курсове завършиха 460 
души и получиха квалифика 
ции за строителни работни
ци. Повече от половината са 
квалифицирани, а останали
те висококвалифицирани. За 
тези работници е осигурена 
работа в много строителни 
предприятия, между които и

__ Опакото на въпроса
в. в.

В ИМЕТО НА КОГО • • •
Димитровград

отпуск по майчинство отишли две работнич
ки. Изпълнителният отбор на фабриката 

обувки в Димитровград решил 
да назначи наЕсенниците добри - пролетниците 

чокот хубаво време
на

на тяхно място 
определено време машинен техник и 

лансер на документация със средно образование.
Такова решение било

а в Другото са променени условията на
фабр а̂т’аНв^Л” “сТеЛНВЯ ОТб°Р 
стративен служат йм ^ се търси админн-

ловията в обявата?64* кото на тезн игри с ус-

Поради лошото време пла- бата на безостая се е закъс- 
«ът на земеделската коопе- няло, нейното състояние е по 
радия „Сточар" да засее 320 слабо в сравнение с остана- 
хектара с пшеница, бе осъще лите сортове, 
ствен само с 50 на сто. За разлика

Зимата оказа благоприят
но влияние на посевите, ко
ито за засети на време. Осъ
ществена е оптимална гъсто
та, а най-голямо влияние на 
сегашното състояние е ока
зал снегът, който наваля пре 
месец март и обезпечи дос- 
татично влага за посевите.

Положително влияние е 
оказало и подхранването на 
посевите с изкуствени торо
ве. Трябва да се отбележи, 
че първото подхранване, по
севите максимално са изпол 
зували, а в момента е в ход 
второто им подхранване.

Засети са аврора, кавказ и 
безостая. Понеже със сеит-

от състояние
то на посевите в обществе
ния сектор, посевите на ча
стния сектор са по-слаби, 
,предимно поради липса на 
минерални торове.

В момента е в разгар про
летната сеитба. И сега усло
вията за сеитба не са благо 
приятни. Това е резултат на 
факта, че през есента не са 
подготвени площите за про
летна сеитба, което се вър
ши сега. От друга страна, го 
лямата влажност не позвол
ява сеитбата да се провеж- 
й^”*°рмално- Ако времето 
бъде хубаво пролетната сей
рил 146 приключи А° 20 ап-

А. Д. на

Естествено,
та не е приел 
вече защото 
познат.

° Т‘:1" "Р.М.НИ този оргаГис ^и, П1>
за-

Тогава трябва да 
го на кого са извъ 
ностга ще

06 Отговори на въпроса в име- 
отговор-

&А. А.
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Публична трибуна
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редовно е и снабдяването с 
минерални торове. Захарта 
ще трябва да плащаме пред
варително, а банката не ни 
дава кредити... Ще се тру
дим да набавим превозно сре 
дство за снабдяване на се
лата.

Стоян Давидков, агроном 
в кооперация „Сточар“:

— Ако се договаряме, не 
бихме имали проблеми в ана 
бдяването. Бихме могли да 
намерим един сигурен снаб
дител. Тук обаче субективни 
те слабости и нелоялната 
конкуренция между търгов
ските организации пречи. Не 
годуването на производите
лите, че получават торове, 
които не им отговарят са не 
оправдани. В Бребевница ко 
операцията е набавила ком
плексни, а не смесени торо
ве. Ако на производителите 
бе обяснено за какво може 
да служат тези торове — 
проблеми нямаше да има.

Илия Петров, председател 
на ССРН:

— Здравната служба досе
га не сме доближили на хо
рата от село. Считам, че за
напред здравните работници 
трябва да дават обяснение 
на гражданите, да отговарят 
на техни въпроси и да се до
говарят по въпроси на здрав 
ната защита. Важно е, че ня
ма тенденции към дезинте- 
грации. Напротив, хората ис 
кат кооперацията по-добре 
да изучи техните проблеми 
и да кретндира частния про 
изводител...

Местните общности пред
ставляват основата на само- 
управителната система и за-

Редакцията на „Братство” 
с удоволствие прие предло- 

на Изпълнителния 
отбор на Социалистическия 
съюз в Димитровград да се 
организира публичца 
трибуна по повод 
натите в изборната дейност 
проблеми в ССРН, 
един или друг начин са те
ма на деня в града и в села
та. Основа за трибуната са 
оценките на дейността на ме 
стните организации и мест
ните общности в Димиртов- 
градска община. Това има 
значение поради туй, че сме 
в навечерие на изборите за 
съвети на местните общно
сти а преди всичко ще послу 
жи като илюстрация до коя 
степен Писмото е раздвижи
ло трудещите се към по-ожи 
вена дейност.

Предаваме в съкратен вид 
изказванията и затуй изказа
лите се молим за извинение.

Ранко Ацев, председател на 
съвета на местната общност 
в Димитровград: От форми
рането на местната общност 
до края «а миналата година 
са събрани 900 хиляди дина
ра местно самооблагане. По
ловината от тези средства 
ще се изразходват за строеж 
на улици, а другите за кана
лизация- До 20 май т. г. ули
ците „Младежка” и „Осми 
март” ще бъдат асфалтира
ни, главният колектор на 
канализацията ще бъде за
вършен до края на настоя
щата година, ако Общинска
та скупщина и фондът за ко 
мунално строителство помо 
гнат да осигурим над един

милион динара. Още не сме 
намерили начин как да 
организираме...

Димитър Славов, 
тел на Общинската

към съдбата на пътя Суково 
Звонска баня — Бабушни- 

ца. Отправили оме много ис 
кове, предложения, аманд- 
мани, обяонения и ежеднев
но сме във връзка с републи 
канските органи, но още ни
що конкретно не е решено. 
Зная за обещанието 
вителството на СР Сърбия 
да помогне нашите акции. 
То на времето пое задълже
нието да построи пътя.

Окрилява това, че предпри 
ятието за пътища „Ниш” е 
отпуснало 400 хиляди динара 
за построяване на мост на 
Кусовранска река.

та на селищата надминава 
два милиона динара.

Ранко Ставров работник в 
„Металец”:

— Не мога да разбера как 
електродистрибуцията може 
да присвои електрична мре
жа, която са построили сел
яните с помощ на общината, 
средства за укрепване на 
свои фондове. Ако вече Ди
митровград разполага с око
ло 900 хиляди от самообла
гането и строителните рабо
ти са поверени на „Градня” 
и „Услуга”, защо тези две ор 
ганизации не направят нещо 
и сами за тоя град?

Преди десет години с доб
роволни акции по строихме 
пътя Желюша — Планиница, 
а сега с малко пари искаме 
да направим много... Фаб
ричните дворове не са уре
дени. За Спортния център 
разискваме с години, а още 
не сме построили басейна. 
Трябват ни сервизи, особено 
за поправки на електроуре
ди. .. Защо да 
един агрегат? В града вече 
се чува: щом няма ток — ня
ма и вода.

Ал. Сливнишки:

сежението
председа 
скупщи-

— Присъствувах на много 
събрания на избирателните, 
на много конференции по по 
вод избирането на съвети на 
местните общности. Излезе, 
че хората най-голям интерес 
проявяват за уреждането на

на:
изтък-

които по
на пра-

Трябва да кажа, че хора
та в града търсят много по
вече, отколкото може да се 
направи. Въведено е само
облагане на пет години. Ко- 
гато го въвеждахме разчита
хме, че с него ще асфалтира 
ме 28 от 52 улици в града. А 
всички търсят да се асфал
тира именно тяхната улица. 
Никак не искат да разберат, 
че не е възможно да се уре
ди всггчко наведнъж. Ако из
градим част от главния ко
лектор от бариерата до ж. п. 
— гарата, това ще бъде го
лям успех в настоящата го
дина___

Александър Сливнишки,
представител на „Услуга”:

не набавим

Ранко Ставров
— Бих искал да предложа 

да се направи всичко възмо
жно до края на годината да 
се построи автогара. Мина 
вече цяла година, а още не 
е определе място за строеж

пътища, довеждането на во
да за пиене в града, за еле
ктрификация и тв. Почти 
всички села водят акции за 
довеждане на ток. Само Пра 
ча. Било, Драговита и Враб
ча не предприемат нищо в 
това отношение.

Не по-малък е интересът

— Не сме в състояние да 
задоволим нуждите на гра
да. Техническите съоръже
ния за поддържане на чисто 
тата са дотраяли, а нямаме 
средства да наба 
„Услуга” не е в състояние са 
мо да подържа чистотата в 
града ако и гражданите не 
поведат сметка по тоя въп
рос. ..

Имаме трудности и с вода 
та за пиене. Вода има, но не 
може да я доведем до града. 
За целта ни трябва нов тра- 
фопост за помпа с по-голяма 
мощност. Водим преговори 
с електродистрибуцията да 
ни осигури приключване да 
не сме без вода през летни
те месеци. Имаме нужда от 
по-голям резервоар. Ако не 
разрешим през април спор
ните въпроси — трудно през 
лятото ще осигурим доста
тъчно вода за пиене.

Милош Максимович, инже 
нер в органа на управление-

вим нови.

Реконструкция на далеко
провода Звонци - Звонска 

баня
ЧЧаШ®* 1

Петачинци — две села отДи 
митровградска община. Пре
дприятието е електрифицира 
ло Куса врана и Трънски 
Одоровци.
Същевременно се върши ре 

конструкция на мрежата в 
Звонска баня. поставя се но
ва инсталация, което ще до
принесе за по-добро осветя
ване на това курортно място 
пред настъпващия туристиче 
ски сезон.

Предприятието за електро
енергия „Комарица“ в Бабу- 
гттица започна подмяна на 
дървените с бетонни стълбо
ве на далекопровода Звонци 
— Звонска баня. По тоя на
чин целият далекопровод Ба 
бушница — Звонска баня ще 
получи бетонни стълбове.

С поставянето на новите 
стълбове ще се увеличи на
прежението на тока, а това 
ще даде възможност да се 
електрифицират Искровци и

Димитровград очаква автогара

па същата. Застъпвам се за 
решение на този въпрос, съо 
тветно па съобщителните изи 
екипния, но и да не се нару
шава естетическия вид на 
града,
план н прочее.

Симеон Костов, председа
тел па ОК на Съюза на мла
дежта:

— Считам, че усилията, ко 
ито полага младежта трябва 
да ценим. Това ще правим 
само ако организираме подо 
бни акции в общината. Мла
дежта ще даде за своя град 
всичко от себе си. Но ние 
искаме да ни се осигурят по
мещения за младежки дом.

Мпле Димитров, директор 
на „Търгокооп“:

— Пропуски в снабдяване
то има, особено на село. По- 
ганово например през зима
та не можахме да онадява* 
ме с потребителни стоки. Не

туй ще ги насочваме не са
мо да разрешават комунал
ните проблеми. Те трябва да 
допринасят за укрепване на 
самозащитата и народната 
отбрана...

Случва се и днес в града 
членове на Съюза на кому
нистите да не искат да пое
мат функции в Социалисти
ческия съюз.

Димитър Петров, предсе
дател на Съюзените органи
зации на бойците:

то:
— В последните две годи

ни 22 селища в Димитров
градска община са повели 
акции за довеждане на ток. 
Девет селища доведоха ток, 
а в 13 това ще стане до края 
на годината. В четири сели
ща се строят съвременни во
допроводи. В много села хо
рата живеят нов живот. 
Щом приключат с една ак
ция — подемат друга. След 
електрификацията на Забър- 
дие — на дневен ред дойдо- 
ха пътят и водата. В Куса 
врана и Поганово са в ход 
големи акции за строеж на 
пътища. В Гони дол се строи 
асфалтов път до главната ма 
гистрала Ниш — София- Же 
люшани искат да асфалти
рат главната си улица и да 
построят канализация- • •

Да кажа, че досегашната 
стойност на електрификация

градоустройственияЙ. Миланов

Неефикасен вътрешен 

контрол
тези служби, но общо е 

това, че те трябва да имат 
самоуправителен характер и 
да бъдат работнически в ис
тинския смисъл на думата.

Ясно е, че вътрешният кон
трол е неефикасен и още не 
е намерил истинското си мя 
сто, нито напълно са му из- 

задачите. Заради туй 
този въпрос в бъдеще

Заключенията на Комиси
ята по обществен контрол 
при Общинската скупщина в 
Сурдулица от ноември мина 

година, за формиране 
на служби за вътрешен кон
трол при трудовите органи
зации, не са проведени в дело. 
Някои трудови организации 
още не са формирали та
кива служби, докато там къ 
дето вече същес твуват, не са 
дали очакваните резултати. 
Съществуват различни мне
ния относно действуването

на
— В Съюза на бойците мно 

го се разисква за здравната 
и социална защита на бой
ците с неразрешени матери
ални проблеми, за социални
те разлики, привилегиите и 
така нататък. За материално 
то осигуряване на бойците 
се водят акции в република
та и в Общинската скупщн-

лата

вестни 
върху
ще се работи на1й-много.

на.
ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
МИЛОШ БАКИЧ

М. В.
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На здравно-спортни теми

ПОДГОТОВКИТЕ ЗА РАБОТ
НИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ

В противен случай, ако 
работник упражнява 

само по време
тове.През ма1й в Димитровград 

се провеждат традиционни 
работническо-спортни игри.
По това време стотици раоо 
тници от димитровградските 
трудови организации премер 

силите си в различни 
спортни дисциплини 
лейбол, футбол, спортна ст
релба и шахмат.

Интересът за работничес
ко-спортните игри е голям. 
Единствено чрез тях работ
ниците имат възможност да 
се занимават с масова физи- 

култура. Делта на ра-

един
някой спорт 
на провеждането иа игрите, 

ще бъде по-голяма, 
ползата. Трябвавредата

°ГКсе има предвид, че упраж 
на всеки спорт бездават няване

дълги тренировъчни занятия, 
а от време на време, се от
разява отрицателно на спор
туващия- За съжаление 90 на 
сто от участвуващите В’ рабо 
тническо-спортните игри са 
неподготвени за спортни със 
стезания.

Имсно за това нужно е 
тренировъчните занятия- ДД 
отпочнат веднага. И не само 
това. Работническо-спортни
те игри трябва да бъдат по
дем за масова физическа ку 
лтура в димитровградските 
предприятия и подем за съз
даване на навик за рекреаг 
ция, която- е толкова нужна 
и която оказва влияние и на 
ефекта на работата. Факт. е, 
че затова има условия и- же
лания-

в о-

Стара воденица ческа
ботническо-спортните игри е
чрез състезания Аа се подо
бри тяхното здравно състояг 
ние и да се заздравят » по
добрят отношенията между 
хората. От тази гледна точ
ка организаторите иа работ
ническо-спортните игри за>- 
служват всяка похвала.

Обаче, трябва да се 
предвид и отрицателната им

В. Дснкоп

Фестивал на самодейни театри от Сърбия

Традиционна културна манифестация
има

най-добримия, калето и та 
изпълнители. Почти полови
ната места в залата, в която 
ще се проведе фестивала, 
предварително са взети от 
стопанските организации 

във Враня. Например Паму
ковият комбинат за своите 
работници е ангажирал 1.000 
места. В дните на фестивала 
ще излиза бюлетин, който 
безплатно ще се раздава на

модейци. Боснлеградските са 
модейци — ученици от гим
назията, ще се представят с 
драмата „Свекърва” от Ан
тон Страшимиров.

С поздравителна реч фе
стивала о открил Светислав 
Стойкович, председателя 
Общинската скупщина 
Враия- То>л е изтъкнал, че 
тази културна манифеста
ция трябва да стане тради
ционна, за да допринесе за 
обмяна на опит между само
дейците в Сърбия, които ста 
ват важен фактор в разви
тието на културата.

На фестивала щс бъдат 
присъдени награди на най- 
добре изпълнени представле

На 14 април започна пър
вия регионален фестивал на 
самодейни театри от Сър
бия, на който участвуват са 
модвйци от Власотинци, Ле- 
сковац, Владичин хан, Про- 
купйе, Враня и Босилеград, 
както и гости — самодейци 
от Нови Сад и Велика пла-

Организаторите на тази 
важна манифестация са 

културния дом и Общинска
та културна общност във 
Враня-

В продължение на осем 
дни, на фестивала ще бъдат 
изпълнени 13 театрални 

представления, в които ще 
^вземат участие около 300 са

страна.
Работническо - спортните 

игри трябва да насаждат на 
вик сред работниците за уп
ражняване на различни спор А Д.

па
Културен прегледна

на.

посетителите. КОНЦЕРТ НА СЕРИОЗНА МУЗИКАФестивалът бе открит с те
атралното представление 

„Кощана” в изпълнение на 
културно - самодейния коле
ктив „Синиша Янич” от Вла 
сотинци.

„Да се запознаем с духови
те инструменти”. На концер 
та присъсгвуваха предимно 
младежи и девойки от гшша 
зиятаг.

Белгийският духов квинтет 
от Брюксел, св организация 
на Музикалната младеж от 
Димитровград, на 12 тим. из
пълни. концерт под названиеВ. Велинов

веднъж ми каза:
— Още мъничко и ще за- 

кърпя мрежата!
— Как?
— Нали ти казах, че съм 

делови човек! А веднъж ме 
покани:

— Ела на чашка кафе!
— Къде?
— В моята кантора.
— Браво!
— Как иначе! Закърпих

Орхан Кемал (Турция)

ДЕЛОВИ ЧОВЕК
бързо:

— Много е мила, нали? 
Отвърнах му:
- Да!

той се оживи, извади от джо 
ба си лист, изпъстрен с ара
бска плетеница, и започна 
да изрежда имената на фаб- 
бриканти, търговци, разни 
делови хора, в чиито ръце е 
съсредоточено благополучие
то на страната. След всяко 
име правеше пауза и ме пог
леждаше — питаше ме поз
навам ли това лице. За ня
кои бях само чувал, други 
бях виждал, с много от тях 
се бях учил, играл футбол и 
даже се бях бил. След като 
свърши да чете, той сгъна 
листа и го скри обратно в 
джоба си.

— Мислите, че ще 
тях да търся работа 

да искам пари?
— А каква 

има от тях?
Той се обърна. Блесна кра- 

йчецът на кривия му нос:
— Аз съм делови човек, с 

тези господа имам работа, 
само че ... — той посочи ко
стюма си. — Така не върви, 
трябват ми нов костюм, но
ви обувки, солиден бастун! 
— И като ми намигна, добави:

— Известно нещо: по дре
хите посрещат... Край нас 
бръмчаха едри. мухи;

— Помните ли какво е ка
зал нашият поет Намик Ке
мал? „Хвърли ни в дълбини
те на земята, ние ще продъл-

баем земното кълбо и ще из
лезем оттам!” Ето и аз също

С него се запознахме в па 
рка под сянката на клоне
стите дървета в един от оне
зи дни, когато аз за кой ли 
път вече се скитах без рабо
та. Забелязах, че от мен не 
свежда зорките си, много 
хитри светли очи човек сре
ден ръст, на около четириде 
сет години, с голяма плеши
ва; глава. Виждаше се, че 
той. търси повод да подхване 
разговор, но аз избягвах за 
познанството. Човекът . ня
как си будеше недоверие. 
Изрядно износеният костюм, 
старите лакирани обувки бя 
ха признак на. минало благо 
получие. - Но какъв смисъл 
имаше да узная за още един 
неудачен живот? В папката 
си, и без това пълна с мно
го тъжни истории за живо
та- на нещастни хора, от нея 
материал не се нуждаех. И- 
мах нужда от покрив над 
главата си, от топла супа, от 
хартия за писане и свободно 
от делнични грижи време. 
Листата на дърветата, прели 
ваши се със синевата ,бяха 
неподвижни, птиците мълча
ха. Надвисналото над парка 
августовско слънце безпоща
дно печеше. И изведнъж по
гледите ни се срещнаха. Той 
ласкаво- галеше по главата 
стоящото до него малко мо
миченце със златисти къдри 
ци и както-ми. се строи, каза

ще изплувам, непременно ще 
изплувалх. Такава 
бата!

— Вие вярвате в съдбата?'
— Всичко зависи от. обсто

ятелствата. Сега, когато загу 
бих залъка си, когато деца
та ми гладуват, аз не вярвам 
даже в: аллаха. Но не зави
наги: за кърпя ли си мрежа
та и аллах ще лш е нужен. 
Знаете ли. какво е казал Во- 
лтер на приятеля си,. кОйто 
не признавал бога?

— Какво?
—Ако в къщи ви се серви 

ра превъзходно на масата, 
въздържайте' ее да отричате 
бога в- присъствието 
гите си.

— Така ли е казал?
— Общо взето

мрежата.
— Е и какво, хваща- ли- се. 

някой?
— Нали ти казах, че съм 

делови човек! Кантората се 
оказа просторен, влажен и 
полутъмен, склад, принадле
жащ. на шивача и тенекед- 
жията. Ъгълът, в който моят 
познат „закърпваше мрежа
та си", беше светъл.

— Прозореца направих 
сам, избелих стените и заци 
ментирах пода също. сам — 
съобщи той, — лъвът се поз
нава по леговището му.

— Добре, но- с какво се 
нимаваш тук?

— С консигнация;
— Какво вземащ 

гнация?
— Каквото и да е! Какво 

кафе обичаш?
— Много1 сладко.
— Сега

ми е съд-
След това, като проследи с 

тъжен поглед избягалото мо 
миченце, той се приближи 
до мен и ме попита обичам 
ли децата. Аз отговорих ут
върдително и добавих, че то 
чно затова имам четири.

— Ах, не говорете! — въз
кликна той и внезапно се о- 
живи. — Приятелю, вас ви 
учудва промяната в настрое
нието ми? Но аз съм такъв. 
Нямам врагове, във всекиго 
виждам приятел. Врагът е 
плод на въображението ни.

— Как плод на въображе
нието ни?

— Нима не е така?
— Мисля, че не!
Той помаха с клонче

отида
или запри

на елу-друга полза\
за конси

от е- нещо тако- 
в&ш Не помня кой именно па
па Пий благоволил да каже 
че ако имаш залък хляб, е 
грешно да. се роптае; Значи, 
в противен случай може. Се 
га загубих залъка си- и зато
ва ни грях, ни; аллах има*...

... Ние се срещахме ряд-: 
ко. Аз го виждах как снове
ше с купчина книжа по тъп 
говските къщи. Понякога си 
разменяхме тю две-три думи:

Какво ново? — интере
сувах- се аз. *

— По-добре не питай! 
отговаряше той. Но

квалипт и се съгласи:
— Наистина правилно... 

Вие тукашен ли сте?
— Да. вземам ориз» леща* 

картофи, овес, грах, брашно, 
свинска- четина, масло» прах 
за зъби, прах за- изтриване 
на петна^ — всичко около- че 
тиридесет названия.

Като се: усмихна, той- 
несе куп хартии3», на който
беше нарисувано ,-----
окото.- знаме- и. написано по 
английски: „Произведено- в- 
Америка”.

— Какво- е* това-?. — 
бопитствувах аз.

— А аз съм от Измир. На
вярно забелязахте какъв вид 
имам. Вид на човек, претър
пял неуспех. Не е ли така?

— Така -изглежда.
— Славех се като -най-спо- 

лучилия и богат човек в ед
на от измирските области. А 
сега...

до-

американ-

Той очакваше въпроси, но 
аз мълчах. Отново го завла
дя; отчаяние, но след миг полю-ето че
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Проблеми на културата в 
Димитровградска община
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№
й С НЕРЕШЕНО 

ФИНАНСИРАНЕ
енТЮТв1

Танцовият състав в Звонци
и*-

с художествен ръководител Иван Колев

Из дейността на КХД ъРуй* в Звонри и дружеството не разполага 
и с най-обикновена 
дето да изпълнява програми
те си. Именно поради 
на помещения миналата годи 
на по случай Международна 
та година на книгата програ 
мата бе изпълнена в с. Ра
кита. Следователно, в 
насока ще трябва да се пред 
приеме нещо.

Културно-художественото 
дружество може значително 
да оразнообрази своята дей
ност, ако успее в редовете 
си да включи по-голямо чи
сло просветни дейци. Има яв 
ления на критикарство меж 
ду тдх, вместо сами те да се 
включат и съдействуват за 
по-пълноценна дейност на 
дружеството.

С оглед на факта, че то все 
още е в период на развитие, 
следва да се разгърне по-ши 
рока дейност, както за мате
риалното му укрепване, та
ка и за създаване на други
те необходими условия за* ра 
бота.

Началните успехи дават ос 
нование да се вярва, че дру
жеството занапред ще раз
вива богата дейност. Още по 
вече, че някои секции, като 
танцовият състав и хорът, 
вече се наложиха с качестве 
ното си представяме.

зала, къ-
— Задоволяване на нултурните 

потребности на населението 
- на заден планобро начало липса

тази

Танцовият състав и хорът между 
- най-добрите

Планът по културно разви полага с помещения от едва 
тие на Димитровградска об-петдесетина квадратни мет- 
щина до 1975 година показ- V ра, а и останала техническа 
ва, че и занапред тази об-^Чоборуденост е на ниско рав- 
ласт ще се намира на послед. 1ншце.
но място. Самият факт, че „ ! През 1971 година бе адап- 
единствено за културата не тирана голямата зала в кул- 
са установени постоянни фи турния дом. Също бе наба- 
нансови извори красноречи- > ■ вен джип за подвижното ки- 
во говори за това. А недости но, както и направен ремонт 
гът на материални средства : на апаратурата. През послед 
в предишните години убеди- > ната година бе обзаведен и 
телно показа, че сериозни | открит библиотечен пункт в 
промени при такова положе- ) Сенокос. Следователно, изве 
ние на могат да се очакват. стен напредък в подобрява- 

Културните дейности в Ди ^ нето на материалната осно- 
митров1радска община се •* 
изпълняват от Културния № За предстоящия период съ- 
ценгьр, единствената култур Щ що се предвиждат редица ак 
на институция, която от 1964 К ции. Така например тази го- 
година работи под това наз- ^ ‘дина е запланувано построя- 
вание. Всъщност, ако се про- % ване на библиотечна сграда, 
следят кои видове дейности Общинската културна общ- 
изпълнява, неосведоменият ност ще трябва да отдели 
читател може би ще остане с ') към 1 & милиона динара, а 
погрешното впечатление, че един милион ще трябва да 
все пак населението, особе- даде Републиканската култу 
но в града, има разнообразен \ рна общност за построява- 
и богат културно-забавен леи ' нето й.
вот. За идната година се пред-

вижда адаптиране на два се 
леки културни домове как-

ече една година работи 
културно-художествено

то дружество „Руй“ в се
ло Звонци. Официално, дру
жеството започна да работи 
през март миналата година. 
За формирането му доприне 
се богатата дейност на отде
лни
училище ,Братство’ в селото. 
Тази дейност особено бе 
силена от 1968 година. В по
следствие на това, както и 
на нарасналата- потребност 
за организиран културно-за
бавен живот в тоя район, се 
роди КХД „Руй“.

Днес в дружеството рабо
тят повече секции, между ко 
ито най-дейни са: музикал
ната, театралната, съставът 
по художествено слово, хо
рът и танцовият състав. Въп
реки неблагоприятните усло

вия за работа, миналата го
дина дружеството отчете до
бри резултати — бяха изпъл 
нени няколко програми в 
Звонци и околните села. До
ри бе организирано гостува
не в село Поганово, Димит
ровградска община.

Амбициите на дружество
то през настоящата година 
са да се окачестви работата 
им и да се разгърне още — 
по-богата дейност. В момен
та силите са ангажирани въ
рху подготовка на качестве
на програма за 25-ти май — 
Деня на младостта. Заслужа 
ва да се отбележи, че в дру
жеството предимно работят 
самодейци, между които има 
и хора с дългогодишен опит.

Засега най-остро изпъква 
проблемът за помещения. В 
Звонци няма културен дом

секции при основното

за- . ва е направен.

Ст. Н. Понеже във всички отче
ти се посочва, че културни
ят център обединява работа- • то и осигуряване на помеще

ние за краеви музей. Също 
3 се предвиледа и откриване 

на още два районни библио
течни пунктове. Докато за 
1975 година капиталните вло 
лсения ще бъдат изразходва
ни за подобряване на съоръ- 
женията и обзаведеността на

та на: широкоекранно кинс 
в града и подвилсно кино по 
селата, самодеен театър и 
културно-худолсествено дру
жество, краеви музей, сек
ция по изобразително изкус
тво и фотосекция, киноклуб. 
В действителност обаче, с из 
ключение на киното в града 
и читалището 
на останалите се изчерпва 
най-много с две-три прояви 
годишно.

От друга страна, култур
ният център се явява в рол
ята на организатор на разли 
чни гостувания на естрадни 
изпълнители, професионални 
театри, изтъкнати ансамбли, 
а от време на време органи
зира худолсествеии или фото 
изложби.

Той се разсмя:
— Слушай, и макар че то

ва е професионална тайна, 
но доколкото евече остаря
ла, ще ти я открия ... Отна
чало купих пощенска кутия 
и дадох във вестника обявле

— Хартия за опаковка на 
„американския” прах за из
чистване на петна — „Фе- 
нин”.

— Праха за изчистване по 
лучаваш от Америка и тук 
го опаковаш?

— Не.
— Тогава какво?
— Приготвам сам хартия

та... След това правя опако 
вка на прахта за изчистване 
на петната ...

— Така.
— ... и чрез посредник го 

продавам на пазара.
— Значи, от Америка се 

докарва само прахът?
— Не, приятелю, праха съ

що приготвям тук.
— Сам ли?
— Разбира се.
— Значи, с теб работи хи

мик-специалист ...

— Честността не е по-ста
ра от аллаха! За какво му е 
на човек, лишен от хляб, че 
стност и аллах?

Когато забеляза, че гледам 
красивата дъсчица, изписана 
със зелено мастило — това 
беше молитва от корана, 
приканваща към покорност 
пред аллаха, — той се усмих 
на: „Сега това ми трябва!”

Минаха години. Веднъж аз 
минавах по Бейголу край ки 
иотеатър „Елкамар”. Извед
нъж до мен рязко спря ши- 
карен „Кадилак”. От маши
ната излезе висока, стройна 
като газела жена, а след нея 
— той. Момент и ме поздра-

помещенията в културния 
център.ние с такова съдържание:

„На солидно учреждение 
за длъжност с високо възна
граждение са необходими 
пет души, завършили уиивер 
ситет, петнадесет — лицей, 
петнадесет със средно обра
зование и осем с начално. 
Желаещите- трябва незабав
но да изпратят документите 
си и марка от 15 куруши...” 
— и какво мислиш, колко 
писма пристигнаха за една 
седмица? Познай!

дейността

ПЪРВО ДА СЕ РЕШИ 
ФИНАНСИРАНЕТО

Колко от средносрочния 
план ще бъде изпълнено за
виси дали в най-скоро време 
ще бъде решен въпроса за 
финансирането. Без установе 
«и финансови извори едва 
ли ще може, първо да се пла 

Тези дейности засега се фн нува, а сетне и да се изпълни 
нансират една част от бю- ^ заплануваното, 
джета на общината, и части 
чно от собствени средства, 
които осигурява културният 
център. Собствените средст
ва са доста ограничени, а и 
бюджетните са скромни. И- 
меиио, поради това култур
ният център за изпълнение 
на определени видове дейно 
сти не разполага с необходи 
мито съоръжения*

ви:
— Здравей!
— Как си?
— Добре.. а ти?
— Както виждаш ...
— С божия помощ, нали 

така?
— Разбира се ... Ти какво, 

разхождаш ли се?
— Търся работа. Трябва 

да храня семейството си.
— Все търсиш...
Жената, която стоеше до 

огромната витрина, го изви-

— Четиридесет!
— Не.
— Петдесет!
— Не.
— Шестдесет? Седемдесет? 

Сто?
— Чакай! Няма да 

лаеш! Точно две хиляди о- 
семстотии шестдесет и 
писма и толкова марки по 
петнадесет куруши.

У Досегашното пренебрежи- 
\ телно отношение в решава- 

тоя проблем твърденето на 
зле се отразява и върху ре-иего.— Нямам нужда от 

Просто съм съобразителен 
човек. Не трябва да се изпу
ска времето. Във всяка ра
бота е необходимо да усе
тиш накъде духа вятърът, а 
езика да държиш зад зъби- 

Пакетче обикновен

довното изпълняване на теку 
щите задачи, и върху дълго
срочното решаване на кул
турните потребности на на
селението.

поз-

пет

Ст. Н.МАТЕРИАЛНАТА БАЗА 
Е ЛОША

те си.
прах за чистене струва от 
шест до десет куруши. Раз- 
I равна тго по десет, двадесет 
пакета. Опаковам го в хар
тия с американското 
и...

Веднага пресметнах, полу- 
се ... четиристотинчаваха 

двадесет и пет лири! Неблагоприятната матери
ална база не дава възмояшо- 
ст за разгръщане на качест
вена и обемна дейност. Тък
мо поради това, че липсват съ 
ответни помещения, съоръже 
шията и инвентара са заста
рели, зле се отразяват върху 
изпълняването на редовните 
задачи. Така например агре
гатът за подвижното кино е 
дотраял, библиотеката раз-

Да ...знаме ка:Донесоха кафе.
Разбра ли?
— Разбрах.
_ Ти, разбира се, смяташ

това за нечестно. Нали?

— Измаил!
— Съпругата ли те вика?

Накрая разбрах премъдро
стта на неговата „работа”.

— Ясно — казах, 
как отначало намери пари?

— Че много ли са нужни? 
Една стотачка и толкова...

— Но нали ти нямаше и 
толкова?

Но _ Не съпругата... любов
ницата!

И той ми подаде дебелата 
блесна— Да- си ръка, на която 

скъпоценен пръстен.тойКато помълча малко, 
добави тихо:
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— За производството и про 
блемитс па фабриката — пи
то дума. Всичко в Пирот. 
Така е решепо' — каза дирек 
торът на фабриката за гуме
ни обувки в Димитровград 
инж. Дабетич.

— Значи, нищо.
— ?!
И променихме 

къв му е занаятът. Търсиш 
фронт, който можеш да про 
биеш. С «ас е винаги засме
ният и внимателният инж. 
Михаил Иванов, а приобщи 
се и секретаря на местната 
организация на Съюза нако 
мунистите Добривой Димит
ров. Последният ни каза, че 
има 114 комунисти и че от 
редовете на партията са от
странени 16, а един се само- 
отлъчил. Това станало след 
излизането «а Писмото.

— А как вър 
ви с приема
нето и а млади 
хора в парти
ята?

— Два акти
ва на младеж
та предложи
ха десетина ду 
ши, от
четири са де
войки и една 
жена. От оста 
палите активи 
очакваме пред 
ложения • • •
. Инженер И- 
ванов ме заве
де в цеха за

производст
во на гуменки.

Всички мла
ди и трудоспо 
собни са погълнати от рабо
тата, Венка Димова е пред
ложил активът. Попитах я: 
Защо?

— Възрастна съм и мога да 
изпълня всяка възложена за 
дача от Писмото на другаря 
Тито и Изпълнително бюро.

Тук е и Иван Николов. Ви 
сок и широкоплещест, същи 
нски планинец. И той е пре
дложен за СК. От село Бар
не дошъл във фабриката през 
1967 година. Не губи самооб
ладание. Един кичур не се 
отлепва от челото му.

— Предложен си за член 
на Съюза на комунистите?

— Знам.

Иваи Николов

Преди две години си наме
рила работа в Димитровград 
ската фабрика за гумени из
делия и дейно се включила 
в младежката активност. До 
бре изпълнява производстве- 

задачи. Дисциплинира
на е. Обича ред и порядък. 
Бори се за по-висококачест
вена продукция...

динара. Следват общностите 
VII, П, IV клас и пр. Ме

жду подведомствените учи
лища най-добри резултати 
постигат пионерите от Глож 
йе, Райчиловци, Брестница, 
Милевци и пр.

Миряна ХристоваВ акциите на събираме сре 
дства за изграждане на Дом 
-паметника в родното мя
сто на другаря Тито — Кум- 
ровец, и уреждане «а памет
ник-градина и възпоменател
на плоча на „Кин-стан”, пио
нерите от Босилеградска об
щина също са дейни. Между 
тях особено се изтъкнаха пи 
онерите от отряда „Бошко 
Буха'’ при босилеградското 
основно училище.

В тези акции е проявена 
масовост, което е и главната 
цел на акциите. Пионерите 
от босилеградското основно 
училище с подведомствени
те училища за Паметника на 
„Кгш-стан” са събрали 986,70, 
а за Дом-паметника в Кумро 
вец 1.149,70 динара.

Поотделно най-дейни са пи 
онерската общност на трети 
клас, която само за Памет
ника в Кумровец събра 163,50

на
И Миряна Христова с пре 

от страна на мла-дложеиа 
дежкия актив...

— Имах желание — казва
тема. Та- тя*Има пионери, които и по 

стойността «а внесената су
ма равноправно участвуват 
в събирането на средствата 
за споменатите паметници 
от НОБ. Така например по 
десет динара дадоха: Раде 
Алексов, Валентина Вукосав 

Саша Васев, Влади-

— А защо ис си казала не. 
Отговорът беше по-уместен 

от въпроса.

пито

— На младите не прилича 
Млада съм и 

ми е в Съюза на ко-
Напуснахме цеха и петна

десетте девойкш в него, кои
то из основи са променили 
своя начин на живот — мно
зинство от които искат да се 
включат в Съюза на комуни
стите.

такова нещо. 
мястото 
мунистите.лавич,

мир Григоров, Драган Дими 
тров, Павле Якимов, Тияна 
Стоянова и Драган Стоев от 
III клас, Ясминка Стоимешо- 

II клас, Сладжана Ри-

Тази черничка мома с не
малък опит в младежката ра 
бота е от Сенокос. Там би
ла председателка на актива. М. Б.ва от

стич от I клас, Зорица Стоя
нова и Гордана Михайлова 
от VII клас.

'Акциите продължават.
0:Владимир Стоименов

Срещи и разговори конто

С ДИПЛОМ—БЕЗ РАБОТА
Проблемът за назначаване 

на младите на работа е от
давна известен. За съжале
ние, трябва да отбележим, 
че тяхното число се увели
чава. И то — (все повече са 
младите, които са завършили

товското земеделско учили
ще, и ето, сега съм без рабо
та.

— Какво предприемахте да 
получите работа и колко вре 
ме търсите работа?

— Училището завърших 
преди три години, и то със 
средна бележка, 4,48. Отто
гава насам не съм пропуснал 
нито един конкурс в „Поли
тика", с който се търсят зе
меделски специалисти. За съ
жаление, всичко остана без
резултатно.

— Къде виждате перспек
тивата си?

— Напоследък все повече 
се нося от мисълта да запи
ша Полувисшето съобщител
но училище, защото не ис
кам да губя време, което е 
тъй скъпоценно в днешните 
условия.

Другарят Ш. Якимов е 
един между най-дейните мла 
дежи в бистърската младеж 
ка организация. Именно за
туй го попитахме в коя на
сока младите от Бистър тря
бва да разгърнат по-голяма 
дейност.

— Все още бавно се прове
ждат задачите, произтичащи 
от Писмото на другаря Тито 
Младите малко изличват мла 
дежи за Съюза на комунис
тите и мисля, че в тази на
сока трябва да се обърне по- 
голямо внимание. Те са гото 
ви напълно да изпълняват за 
дачите на Съюза на комуни
стите. А те вече

и тРУА°ви акции и културно- 
забавни манифестации пока
заха, че на дело са готови да 
се доказват.

Трудът облагородява младите

• *
ж•;7л

ОЩЕ ЕДНА ПОБЕДА НА ,А. БАЛКАНСКИ*
„НИШАВЕЦ” (ЦъРНОКЛШЦЕ) — ,АСЕН БАЛКАН
СКИ" (ДИМИТРОВГРАД) 1:5 (0:3)

Църноклшце, 15 април. Игршце на „Нишавац" 
Зрители* 100. Голмайстори Ггоров в 15, Петкович в 
25, Милев в 42, Манов в 62 и Глигоров в 75 минута 
за „Асен Балкански”,а Денчич в 88 за „Нишавац”. 
Съдия на срещата М. Митич от Пирот.

,Лсен Балкански”: Найденов 7, Лазаров 7 (Георгиев) 
Велков 8, Милев 6, Петкович 7, Алексов 7, В Пет
ров 6, Манов 6, Гюров 7, Глигоров 7 и А. Петров 6.

В сравнително слабаШпиро Якимов , _ игра
футболистите на „Асен Бал
кански" нанесоха високо по
ражение на още по-слабия 
отбор на „Нишавец” с резул 
тат 5:1 (3:0).

От самото начало

удар към гола. Топката се 
отби от напречната греда до 
Манов, на когото не бе труд 
но от няколко метра да я 
вкара в гола. Петия гол от- 
беляза Глигоров.

Когато се очакваше, че 
срещата ще завърши с 5:0, 
домашните футболисти успя 
ха да намалят резултата на 
5:1, което беше краен резул
тат на мача.

За отбелязване е, че мачът 
изобилствуваше с грубости. 
Особено се изтъкваха дома
шните футболисти, от които 
четирима записа съдията, М. 
Митич, който добре 
мача.

— Защо?

— Досега бях секретар на 
младежкия актив. Сега съм 
член на комитета по провеж 
дане на трудови акции... Ра 
ботя върху младежки въпро
си. .. Може би за това.

— Какво мислиш, какво 
ще стане с предложението?

— Имах голямо желание 
да стана член на Съюза на 
комунистите. Чета вестници
те. Харесват ми „Новости", 
втората страничка. Помест
ват материали във връзка 
със самоуправлението. Чета и 
„Братство”... Карам курса 
по самоуправление и не ми 
• трудно. Обичам да уча.

средно-техническо или някое 
друго специално училище, а 
нямат работа.

Между дванайсетте младе
жи безработни в бистърско- 
тълминския (район се намира 
и Шпиро Якимов. Завършил 
е средно земеделско учили
ще в Тетово и 
работа.

— Обичах много да работя 
със земеделски машини — 
затова бях решил да завър
ша земеделско училище. За
върших машинен отдел в те-

до края 
на срещата на игрището има 
ше само един отбор — „А 
Балкански”. Първият 
се чака дълго. В 15-та 
нута след наказателен удар 
Гюров отбеляза гол. Това ка 
то че ли вдъхнови гостите, 
които започнаха с атаки към* 
гола на „Нишавец”. Вторият 
и третия гол постигнаха Пет 
кович и Милев след индиви 
дуални акции.

Във

гол не 
ми-

сега чака

в различни

води
второто полувреме, в 

62 минута, след една акция 
от лявата страна на нападе
нието топката получи Глиго
ров,' който

В неделя ,Л. Балкански” 
ще играе срещу „Слога” от 
Велико 
ярад. в Днмитров-селоС. Манасиев

отправи силенСтраница 10 А. Д.
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ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ

Акцията по
ПРОЗОРЕЦ КЪМ МИНАЛОТО

електрификация 

напредва добре
20 АПРИЛ 1919 Г-

В Белград бил открит Първи конгрес — 
Конгрес на обединението, на който е образу
вана Социалистическата работническа партия 
па Югославия (комунисти) — СРПЮ(к). Кон
гресът продължил с работата си до 23 април с 
участието на 431 делегати. На конгреса била 
приета платформа на обединението, акцион- 
на програма и Устава"на СРПЮ(к). Делегатите 
гласували за присъединение към Третия кому
нистически интернационал и било избрано ръ
ководство — Централно партийно вече.

коопер'ия СточагГ т* В Участвуват
лише Р ' "ТъРг°кооп", основното учи
лище от Каменица и граничните части.

Измина повече

постовете и разпъва жицата. 
Според плана 
приключи до края на юни 
т. г. Същевременно по селата 
се формират селски комите
ти по електрификация, 
то ще организират изграж
дането на селските мрежи.

Цена ДИМИТРОВ,
преподавател, Каменица

акцията ще

от една го- сочани, които живеят далеч 
от родния си кра'й. 

Най-голяма
Дина от започване 
та по 
Висок. В

на акция- 
във

нея се включиха ко 
операция „Сточар”, „Търго- 
кооп" от Димититровград, ос

кои-
слекрификация подкрепа ока

заха частите на юНА с 
кретна работа.

Акцията се привежда към 
своя край. Средства са обез
печени, стълбовете са 
вени,
предприятие „Градня” от Ди 
митровград работи на трафо

кон-

новното училище от Камени 
Ца, Общинската 
граничните части и много ви

поста- 
а сега строителнотоскупщина,

На 5 май 1973 година на
вършват 40 тъжни дни от 
смъртта на милата ни съпру
га, сестра и леляТЪЖЕН ПОМЕН

Топли дол СТАНА И.
ДИМИТРОВАСМЪРТ В РЕКАТА родена ЖИВКОВИЧ

от ДимитровградПрез миналата седмица 
Топлодолска река се удави
ла Пенка Костова, двадесет 
и четиригодишна медицинс
ка сестра от село Топли Дол. 
Тялото на пострадалата 
войка е намерено на следва 
щня ден, половин 
тър от мястото на нещасти
ето.

пли Дол, за да окаже помощ 
на болната си ма'йка. Тя ре- 
шила да хшне през импрови 
зирания мост на най-тясно
то място на реката, на кое
то била сложена само една 
греда.

в
На тоя ден ще се състои 40-дневен помен на 

покойната в 10 часа на димитровградските гроби- В 
ща. Поканваме всички роднини и приятели да при- §
съствуват на помена.

де-
Опечалени:

Следствените органи са 
констатирали, че в тоя мо
мент тя се подхлъзнала и па 
днала в надошлата вода. На 
местопроизшествието няма
ло никого да помогне на де
войката.

киломе- Съпругът Илия, пенсионер, 
братът Миханло, сестрата 
Миля и племенниците, от Ти*
тоград, деверите Маринко и 
Станко, зълвата Мара и ос*Нещастната девойка, 

то работела в здравната 
булатория на Власина, този 
ден бързала у дома си, в То

коя-
ам- таналите многоброния род

нини и близки.

В. В.

Милан Величков: Пред Второто заседание на АВНОЮ (ШшшШуНЩШШШШШИ

ЛЕГЕНДАРНИТЕ БОЕВЕ КРАЙ 

НЕРЕТВА И СУТИЕСКА
хайлович. В редовете им на-Продължение от миналия 

брой
Рама германците често пъти 
били само няколко километ 
ра отдалечени от ранените, 
но до тях не са могли да се 
пробият. Морално - политиче 
ската сила и решението на 
бойците на НОВЮ да спасят 
своите ранени другари над
деляла и все пак победили 
технически по-надмощния 
неприятел.
ПРЕМИНАВАНЕТО НА НЕ

РЕТВА
За да надхитри неприяте

ля и замаскира по-нататъш
ния път на своите дивизии, 
Върховният комендант — 
др. Тито издал заповед да 
се дигнат във въздух всич
ки мостове на Неретва. То
ва уверило германското ко- 
мандуваие и четниците, на
миращи се на левия бряг иа 
Неретва, че дивизиите от 
НОВЮ и Централната бол
ница нямат намерение ла 
преминат Неретва. Обаче 
станало обратно. Това воен- 

лукавство излязло успетн 
но. След разрушаването на 
мостовете инженерните 
сти веднага изградили
сят
хвърлили на 
Нерстпа всички паши воен- 
ни части и ранените. Така 
се провалила операцията 
Вайс 2".
След като минали Нере

тва дивизиите на НОВЮ © о- 
фанзивата през Херцеговина 
нанесли голямо поражение 
па четниците на Аража Ми-

стъпил хаос и пеннататък не
представлявали никаква о 
пасност. Това бе огромна во—шт ози успех открил пътя

! към Херцеговина и Че 
рна гора, но трябвало 

да се спасят ранените. Вър
ховният комендант — Друга
ря Тито издал заповед ра
нените да се спасят на вся
ка цена и затова не позво
лил дивизиите да преминат 
Неретва, докато не пристиг
не подвижната централна 
болница.

Враговете, мислейки, че 
тук най-лесно ще унищожат 
централната част на НОВЮ 
и Върховния щаб, жестоко 
нападали от Сараево, Бугой- 
но, Мостар и Калиновик. За 
да спре проникването на ди
визиите на НОВЮ в Херце
говина и Черна гора и така 
съдействува за унищожение
то им, Дража Михайлович 
събрал четическите части и 
ги разположил 
бряг на Неретва.

Частите на НОВЮ, изнемо 
щели от предишните сраже
ния, а някои болни от коре
мен тиф, били в доста труд
но положение. Мощният не
приятел нападал 
страни. Разиграла се една от 
най-съдбовните и легендарни 
битки в историята на НОЬ. 
Това е била битката за ра
нените. Цели три седмици 
се водила тази неравна бор
ба, изпълнена с безчет ата
ки и борба на живот и 
смърт. В долината иа река

енгга и политическа победа
на народоосвободителното
движение.

След това пролетарските 
ита-дивизии разгромили и 

лиаиската отбрана край р. 
Дрина, освободил Фоча и 
без необходимата техника 
преминали бързата и 
водна река, взела десетина 
бо>йци. Не след дълго те про 
никнали дълбоко в Санджак 
и Черна гора и формирали 

свободна територия.

пълио- Другарят
Тито по
време на
Четвъртата
офанзива

нова
ЛЕГЕНДАРНИТЕ БОЕВЕ 
КРАЙ НЕРЕТВА И СУТ* 

ЙЕСКА
на неприятеля бил даПърва и Втора пролетарски 

ударни дивизии, Трета и Сед 
ма, както и Дрииската опе
ративна група, състояща се 
от Източнобосненска брига
да и Първа майевишка бри
гада, водили в тази офанзи- 

(на'й-тежки и кървави бое 
во срещу много по-надмощ- 
ния неприятел. Петата не
приятелска офанзива е 
щтост продължение на Чет
въртата. Тя е организирана 
веднага след завършването 
на Четвъртата, със същата 
цел: да се обкръжи и уни
щожи оперативната група 

Народоосвободителиата 
Югославия

кът
вкара централната част 
нашите войски между каньо 
ните на Пива, Тара и Лим и 
тук да ги унищожи заедно с 
Върховния щаб. За целта фа 

. шистите обезпечили шест 
дивизии и един полк герман 
ска войска, две дивизии и 
една бригада на фашистка 
Италия, един полк българ
ска фашистка армия, и една 
част четници и усташи. Уча 

общо 120 хиляди до

на

Неуспехът на окупатора в 
Четвърта неприятелска офа- 

намалил неговата 
с нова офанзиваизшза пс 

решеност 
ла нанесе смъртоносен удар 

освободителната борба 
иа нашите народи. Поради
туй германското 
маидуванс издало нарежда- 

военните си части за

ва
иа левия на

военно ко всъ-по
ча-

не нанова офанзива, която е под- 
ггьлна тайна.

®и- ствували 
зъби въоръжени непрнятел- 
ски войници, подпомагани 
от самолети, артилерия и та 
«кове. Нашата войска набро 
явала към 20 хиляди души, 
гладни, боси, изтощени бой
ци, един батальон болни от 
коремен тиф и към 4 хиля
ди ранени.

мост, през който се пре 
левия бряг на готвяна в

от всички ПЕТА НЕПРИЯТЕЛСКА и
1943 ГОДИНА

Тази офанзива, така наре
чена операция „Шварц" е из 
вестна у нас под името Пе
та неприятелска офанзива 

Битка край Сутиеска.

ОФАНЗИВА на
войска

(НОВЮ), нейния Върховен 
щаб и членовете на АВНОЮ 
и на ЦК иа ЮКП, които се 
намирали там с частите на 
нашата народна войска. Пла

на

СЛЕДВАили
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Краева мозайка
Курс по въдичарство

Овцевъдството 

във ВисокМРЯНА
ва добри резултати или е по 
чти невъзможно, на1й-добър 
успех дава начина „на тър
каляше“. На 4 до 6 см от въ
дицата се поставя тежест на 
повод. Тежсста най-добре е 
да бъде от олово и цилиндри 
чна, понеже се търкаля- Зам 
ята се във възел. След опъ
ването на влаганото, олово
то, носено от водата почва да 
се търкаля по дъното. За да 
се попречи усукването 
влакното, пред оловото се 
слага вирбер. След излизане 
на оловото от бързея, т.е., 
след прекъсване иа търкаля
нето, отново се зам ята. По 
този начин на риболов се упо 
трсбяват природни примам
ки (попово прасе, твърдо си
рене, хлебни топчета, чер
веи, скакалци и др. Големи
ната на тежестта се избира 
според бързея (при много 
малка тежест стръвта не се 
влече по дъното, а при голя
ма тежест, остава на едно 
място). Влакното трябва да 
е по-дебело, понеже се сре
шат по-големи екземпляри.

СЛЕДВА

В нашите води обитаватИ 
два вида мряна: бяла и чер-Ш 
на. И двата вида са стадния 
риби, а това дава възмож-Я 
ност на едно и също място“ 
да се хванат повече егзем- 
пляри.

Особено внимание трябва 
да се обърне към хайвера на 
мряната; той е отровен да
же и месото на корема, през 
време на хвръляне на хайве
ра не трябва да се яде.

По време на риболов опит
ните рибари привличат вни
манието на мряната само с 
обилна примамка, за която 
използват: варено жито, ка
ша, личинки, скълцани торни 
червеи и др. От тези при
мамки се направят топки и 
се спускат на дъното. Поне

же спускането иа топките 
става в бързеите, най-добре 
е топките да се слагат в мре 
жа за пазар с камък на дъ
ното. Водата размива топки 
те и примамката се пръсва 
по дъното и по този начин 
мряната щс почне по-усиле- 
но да търси храната. На то
ва място в бързея трябвала 
се хвръля въдицата. Ловене
то може да стане: ,дт леко” 
„на тежко” и „търкаляне“. 
Главно условие при трите 
начина е кукичката със стръ 
вта да се влече по дъното. 
Специален случай е тук лове 
пето 
ните
каменисто или с твърд пясък 
а течението много силно и 
ловенето „на тежко“ не да

но повлияла появата на кърд 
жалните, които господствува 
ли 'Вън Видин и оттам се спу
скали към Пирот и Ниш за 
плячка и погроми, винаги 
минавайки през Висок. На- 
селението по-леко скривало 
сталага си от нашественици
те като запазвало поминъка 
си, отколкото да се занима
ва със земеделие. Трябва да 
добавим, че във Висок при
родно-климатическите усло
вия и искуственият несъзна
телен подбор епособствували 
за създаване на особен еко- 
логическо-генетически вари
ант височка овца, която из
вън тази област не може да 
живее. Качеството на мляко 
то на височката овца е изве
стно в целия свят. Една ов
ца годишно дава 20—25 лит
ра мляко, 1—1,5 кг. вълна и 
обикновено само по едно аг
не — общ добив около 300— 
400 динара годишно от една.

Овцевъдството във Висок 
е важеяг поминък на насела- 
нието от незапомнени вре
мена. За неговото развитие 
епособствували много причи 
ни от различно. естество. С 
овцевъдство във Висок се 
занимавали още власите — 

население впредславяиско 
този край потомци на старина
тс илиро-тракийци.

Населението запазило то
зи вид поминък като главен 
и по време на турското иго, 

поради обществена
„на търкаляне”. В сил- 
бързеи, където дъното е

защото
несигурност земеделието не 
било доходно. До такова зак 
лючение дошъл и изследова
телят на Висок д-р Гаврило 
В и данови ч — Сазда (понас
тоящем професор на Универ 
ситета в Ниш) твърдейки, че 
турската феодална система

я, откарах я в болницата, а 
когато оздравя, се ожених 
за нея-

— Ако хората знаят какви 
последствия имат пътните 
катастрофи, щяха да карат 
много по-внимателно.

Х*//ц&р
още повече закрепнала овце 
въдството във Висок. Особе-

т— Имате щастие — казва 
гледачката. — Никога няма 
да узнаете какво е това бо
лест.

— Това не ме радва особе 
но — забелязва посетителят.

— Защо?
— Следвам медицина.

Интересно е да се съпос- 
ставят и такива данни зачи- 
сленстта на овцете във Ви-— Ама — замъцкуйе Ва 

са — причината йе голе- 
ма- Ама не йе згодно да 
износимо на •социялисти- 
ческо събранийе туя при- 
чину.

После я поче да се вър-

сок в древни времена и днес. 
Например, според статисти
ческите оведения във целия 
Висок на 15 я«УаРИ 1950 го
дина общо е имало агнета и 
овце 63 000 бройки Запазен е 
документ, от кейто се виж
да, че прочутият турски сул
тан Сюлейман Величествени 
дал през 1565 година заповед 
на джлатите и кадиите в по
корените страни да съберат 
овце за продоволствието на 
войската му. От пиротскаоб 
ласт трябвало да се изземат 
26650 глави овце. „... Свеще
на заповед, аз нареждам — 
казва се в султановата запо
вед — е всеки от вас да из
несе от каазата си...“ итн., а 
„ако нещо липсва или има 
някаква грешка и недоимък, 
никому от вас не ще се при
еме извинението и ще бъде
те упрекнати”. Знаейки, че 
турците са обикновено

— Извинете, колко е ча
сът?

— Не знам. Знам само, че 
не е единайсет.

— Откъде знаете?
— В единайсет трябваше 

да бъда у дома, а аз не съм 
там.

тим и дизам руку да ка
жем у неделу да одържимо 
конференциюту. И тамън 
да станем Петър Шушпа- 
та ме муну с лак и рече.- 
„Знаеш ли бре Манчо, че 
у недел>у йе 'Великден и -ни 
каква канференция.

Бре ко да забоварим. 
Йошге малко

Тека опрайи работутуСинът (който изучава фре 
нски): — Татк' 
чи сърце, нали 
вилно ,,льо кьор” или ,,ла 
кьор"?

— Бащата: — Мисля, че... 
да, правилно е ,,ли кьор”.

" зна-о, „кьор 
:? Как е пра- Ючера се беомо насъб

рали у задругуту да се до- 
говоримо кика да напрайи 
мо кояференцийу на мес- 
нуту общност. Делегатат 
от Димитровград запел и 
тражи конференцията на 
буде са у недел>у.

Моят комшия 
стаяу и каже:

— Другари, комшийе, 
мислим да йе незгодно да 
казуйем защто, но у. неде- 
л>у не може да држимо

конференцийе. Нема да 
дойду човеци. Дай да од- 
ложимо за другу недел>у.

Делегатат пак стану и 
тражи да буде у недел>у.

Стану друг човек. Баса 
од Горну маалу.

— И я мислим другари 
да конференциюту треба 
да одложимо. Нейе згод- 
«о у недел>у.

Кажи каква йе причи 
— пак тражи деле

гатат да му се обясни.

да се изло
жим пред сел>аци. Диго се 
и реко на делегататога:

— Дете, ич немой да до 
одиш у ,недел>у селото йе 
заузето Велико Великов 
има имен ден и че идемо 
при н>ега, знаеш да е Ве
ликден.

Художник — абстракцио- 
нист казва на своя колега:
— Имам една неприятност: 

дамата, която ми поръча 
своя портрет, иска да проме 
ня цвета на очите й.

— И какво от това?
— Не си спомням къде 

съм ги нарисувал.

Стоян

— Па що не кажете, 
рече делегатат но усуку- 
йете!...

Узе си чантичкуту и си 
излезе.

иззе
мали данъка „десятък" би 
трябвало да се вярва, че то
гава във Висок имало 
ло 250 000 овце или 5 гтьти 
повече от днес.

т
— Аз се запознах с жена 

си по много интересен на- 
чин. Карах мотор, блъснах

иата око-
IМанча с. р.:

ВРЕМЕТО -тто^ти Без

Л?(Г ГГГТРОВ п
БАНон%и
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