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ННА КОНСТИТУЦИЯ В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТ- 
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Реч на президента Тито в Осиек

Необвързаните страни 

са решенида се борят за 

кови отношения в света

Писмото дойде по време, когато в нашето 
общество се водеше, по мое мнение, една от цай-ре- 
шителните борби за победата на самоуправителните со
циалистически отношения, по време, когато тези отпори 
достигнаха степента, която започна да заплашва бъдеще
то развитие на самоуправителните социалистически от
ношения в много области, в областта на икономически
те отнощения в страната, пък и в областта на междуна- 
ционалните отношения, а и по-нататъшното развитие на 
социалистическия морал — изтъкна на 17 септември т. г. 
по случай годишнината от оповестяването на Писмото 

председателя на СЮК и на Изпълнителното бюро на 
Председателството на СЮК, секретарят на Изпълнител
ното бюро Стане ДОЛАНЦ в интервю с главния и отго
ворен редактор на Телевизия Белград Душан Митевич.

— Писмото беше извънре 
дно прието и в Съюза на ко 
мунистите и в най-широки
те трудови маси в цялата 
страна. Какво човек може 
да счита за най-важно в то
зи момент? Струва ми се.

па

— че се е схванало, че всич
ки тези отпори всъщност са 
пряко покушение срещу са- 
моуправителната 
тическа демокрация в наша 
та страна и, че е възможно 

(На 2 стр.

— ВЕЛИКИТЕ СИЛИ НЕ МОГАТ ДА РЕ
ШАТ НИТО ЕДИН ВЪПРОС БЕЗ УЧАСТИЕ 
БОЛШИНСТВОТО ОТ ЧОВЕЧЕСТВОТО, КОЕТО 
ПРЕДСТАВЛЯВАТ НЕОБВЪРЗАНИТЕ СТРАНИ. 
— УБИЙСТВОТО НА АЛИЕНДЕ — ОТГОВОР НА 
ИМПЕРИАЛИЗМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА В АЛ
ЖИР. — ОНОВА, КОЕТО Е ЗАПИСАНО В КОНС
ТИТУЦИЯТА ТРЯБВА ДА СЕ ПРОВЕЖДА, А 
ОНЯ, КОЙТО НЕ ИСКА ТОВА, ТРЯБВА ДА ПО
ЧУВСТВУВА САНКЦИИТЕ.

социалис-
НА

Интервю със секретарите на ОК на 
СКС в Димитровград и Босилеград по 
повод една година от Писмото на дру
гаря Тито(На 3 стр.) И Б. Тито

Активността в провежда
нето на задачите от 

Писмото продължава
Комунистите от Автотранспортното в акция

Дисциплината - в предвн план От Писмото на другаря Тито и Изпълнител
ното бюро на СЮК измина една година. По този 
повод, а във връзка с провеждането на задачите от 
Писмото, неговото влияние върху активността на 
комунистите и на съществените изменения в орга
низациите на Съюза на комунистите, беседвахме 
със секретаря на Общинския комитет на Съюза на 
комунистите в Димитровград, другаря Райко 
Зарков.___________ __________________

Доста сериозни критики 
членовете на партидната орг 
анизация отправиха и до уп
равата на предприятието. 
Не винаги трудовият колек 
тив навреме е осведомявай 
за деловите резултати, изми 
кващите проблеми и за пред 
приемащите се акции — ка
за се на събранието. Също 
така е необходимо бързо и 
енергично управата на пред
приятието да решава онези 
въпроси, които не търпят ог 
срочване.

С голямо внимание члепо 
вете па Съюза на комуни 
стите се отнесоха и до поло 
жеиисто на предприятието 
при съществуване на нелоя
лна конкуренция от други 
предприятия.

— 14се по-често пи отне
мат автобусните линии или 
пи нанасят щети като от
криват нови автобусни ли
нии с тръгване па автобуси
те пред нашите. Това спеЦи 
алио се отнася до транспорт 
ните предприятия от съсед
ните общини, които едвам 
изчакаха да се асфалтира 
пътя, за да могат да ни кон 
курират. Но, къде бяха до
сега? — каза се па събра-

Членовете на първичната 
партийна организация в ав
тотранспортното 
тие в Босилеград откровено 
и подробно обсъдиха пробле 
мите, които обременяват ра 
ботата на тази най-голяма 
стопанска организация в об 
щината.

— Между работниците в 
нашето предприятие има и

такива, които с недостатъч
на дисциплина и без необхо 
димата отговорност изпъл
няват трудовите си задачи. 
Това нарушава авторитета 
на предприятието и влияе 
върху деловите резултати — 
каза Асен Глигоров, секре
тар на партийната организа 
ция.

предприя-

— Другарю Зарков, какво 
влияние оказа Писмото вър 
ху активността на комуни
стите в нашата община?

— Писмото на другаря Ти 
то бе прието с пълно въоду
шевление и подкрепа не са
мо от комунистите, но и от 
всички трудещи се в общи
ната. След запознаването със 
задачите от Писмото ведна
га отпочпахме да правим 
критически оценки на соб
ствената практика и да ут
върждаваме конкретни зада
чи, произтичащи от Писмо
то. То оказа голяма помощ 
на комунистите. Преди вси
чко много по-дълбоко и се- 
риозно забелязахме някои 
слабости н отрицателни про
яви и предприехме мерки 
за отстраняването им. Пи
смото активизира Съюза «а 
комунистите, а съвместно с 
тях п останалите обществе

на СК в полза на младежта 
и непосредствените произво
дители.

— На реалицазия на зада
чите от Писмото, през изми 
палата година, е доста пред
прието. Но, това не значи, 
че активността не трябва да 
продължи със същия темп. 
Много работи са предприе
ти, реализацията отпочна и 
трябва да се стремим за 
последователно прилагане на 
задачите от Писмото в прак 
тика.

Първото, което беше пред 
нас бе разплата с отрицател 
ните и противположни про
яви на становищата от Пи
смото. Поради пасивност и 
противопоставяне на полити 
ката на СК много лица бяха 
изключени от СК. Този про
цес все още не е завършен. 
Той продължава и занапред.

През изминалия период 
между най-важните задачи 
бяха стабилизирането на сто 
паиството и развитието на 
самоуправителните отноше
ния въз основа на конститу
ционните амандмани.

На марксисткото и идейно 
— политическото възпита
ние, преди всичко на млади
те комунисти, обърнахме 
особено внимание. Бяха ор
ганизирани различни форми 
«а работа, като школа на

На 30 септември - 

граничен събор в 

Драгоман
СЕ ОТИВА С ПРОПУСК,атяи е™

На 30 септември в Драгоман ще се с-ьстои
събор на крайграничното население о « от
свавия и НР Бълга.Р,и“асвечерта югославско вре-6 часа сутринта АО 18 часа вечер
ме, относно от 7 до 19 часа оълшец ' г,аспо- 

На събора може да се отива уличен па^ 
друг личен АСЖУме ^ иъТреш„ите

%раст&оркаможеда^ео™;

на вът-

но—политически организа
ции в борбата против разли
чни уклони, аитисамоуправн 
телим прояви и тенденции.

В работата на СК от Пи
па смото насам има много из

менения- Преди всичко изме 
нси е методът на работа. 
Вместо форум мата работа 
все повече имаме широки и 

па партийното демократични разисквания 
по различни въпроси на об- 
щтествено—шолитическия и 
стопански живот в община
та. Мени се и структурата

рт или с
може да се получи в 
работи в Димитровград

специалната книжка ^крстариата
от четири години.

Гражданите, ^„^вград* щсбъдат орга-
влак от ж. п. - тара Димитровгр^ ^ коих0 „а 
визирани специални влаков . вземат пропуск за 
събора отиват с коли ^„'“а Сскрегариа-
коли (буквата С), "„“„" Г раиичпия преход 
та на вътрешните работи и и<* и
Градини.

иието.
Този проблем ще трябва 

да се обсъди и решава 
межлуобщииско равнище от 

па обществено — по

ва и със
жение на лица, която 
рентите работи за период

страна
лотическите организации
заключи се 
заседание в автотраиспорт-
нето предприятие,

А. Д. (На 4 стр.)В. В



Стане Доланр:В България продължават с отричане на
македонската нария 6АМ0УПРАВИТЕЛНА КРАЧКА НАПРЕД
КОНФИСКУВАН ТУРИС 

ТИЧЕСКИ ПРОСПЕКТ
вата, които трябва да полу
чи сега въз основа на новата 
Конституция.

Мис ля, че тук трябва да 
имаме много повече по-кон
кретна работа, ако искате 
дори, много повече демокра- 
ция в осъществяването //а 
тези работнически права, за 
щото всс още имаме положе 
пия технокрацията в съюз с 
някои политически структу
ри да се опитва да натрап
ва на работниците своя воля.

И накрая мисля, че все 
още не с достатъчно осъщес 
твена идеята, за която гово 
ри и другарят Тито, че в 
Съюза на комунистите тряб 

влезнат още повече 
самото

беи и в тези иай-съдовии мо 
мсити I, днешното общество 
ла излезе е ясиа перспекти- 
ва за по-нататъшното разви 
тис на нашето общество.

Считам обаче, че не сме 
достатъчно успели да моби
лизираме в акцията по про
веждане па Писмото остана
лите обществено-политичес-

организации, преди всич
ко Социалистическия съюз, 
може би нещо повече Синди 

а също е положени 
с останалите организа

(От 1 стр.)

да ги победим, ако и Съюзът 
и всичкина комунистите, 

наши народи, и всички па
ши останали структури бъ
дат единствени и решителни 
върху курса на по-натъшио- 

развитис па самоуправи- 
телнпте социалистически 01СКОПИЕ то

ки
НОШСППЯ*

Компетентните български 
органи на Пловдивския па
наир забраниха тези дни раз 
пространяваието на туристи 
чески проспекти и указате
ли, в които на нагледен на- 
чид се представя развитие
то на туризма и природните 
красоти в Македония.

След като са предваритсл 
но прегледали туристически
те материали, конто па Пло 
вднвекия панаир са били до 
несли и редовно доставили 
туристическите работ! шщ I 
от Скопие, с намерение да 
могат да се запознаят с тях 
посетителите на югослав
ския павнльон, което е раз
бира се и обичайна практи
ка на всички международни 
панаири, компетентните бъл
гарски органи са конфиоку- 
вали два туристически мате 
рнала: туристически указа
тел на Скопие и една приту 
рка на туристическия указа 
тел на Македония, поради, 
според тях, „някои политнче 
Ски забележки".

На компетентните българ
ски органи ма Пловдивския 
панаир, както, по-късно ни об 
я смиха туристическите работ 
цици от Скопие, не бил „по 
вкус" и другият историчес
ки факт, изнесен в този ту
ристически указател, че „ви 
заптнйскнят император 
сплиос II след поражението 
на самунловата войска па 
планина Беласица край Ст
румица е наредил да се ос
лепят всички македонски во
йници и па всеки стотц вой 
инк да се остави само по ед
но око".

ПО—ЯСНИ ФРОНТОВЕ катитс, 
сто и - 
ции в нашата страна.

Ако мислим, че само в Съ 
па комунистите ще ре

шаваме тези проблеми и, че 
Съюзът па комунисти

те ще бъде този, който ще 
инициативи, който ще 

хората и т. и.
успеем.

— Някои считат, че ус- 
състои в това, че 

илипехът се
пие разбихме едната 
другата, така да се каже, 
опозиционна линия в Съюза 
па комунистите. Според мси, 
работата е там, че пие — по 
време, когато се водеха в 
същност най-горещи борби 
и с апархолиберализма и с 
исосталиииститс и с техно
крацията — направихме в 
нашето общество най-крупна 
крачка напред.

— Ние излезнахме с проек 
та иа новата конституция, 
която е, съвсем сме убедени, 
иай-рсволюционната консти
туция в историята на чове
чеството. Конституция, коя
то гарантира на работиичес 
ката класа пряко влияние 
върху всички обществени от 
иошения, в които тя навли-

воза
ва да
работници, защото 
присъствие на работниците 
обективно ще влияе върху 
това някои от тези пробле
ми по-бързо и по-ефикасно 
да се решават.

Ние трябва до Конгреса 
да излезнем от положение
то, в което се намираме се
га и в областта на икономи
ката, политиката, културата 
и т. н. с ясни позиции. Защо 
то иначе това ще бъде при- 

Конгреса.

Ва- само

дава
обединява 
мисля че ияма да 
Социалистическият съюз е 
широка организация, която 
трябва да обедини 
хора,
Югославия да се изгражда 
социалистическо 
И тази организация трябва 
да действува по-добре от кол 
кото е работела досега.

всички
които са за това в

общество.Не е трудно да сс узнае, 
защо иа компетентните бъл
гарски органи па Пловдив
ския панаир не са харесали 
тези два исторически факта, 
ако се знае, че българските 
историци с години упорито 
отричат съществуването иа 
македонската нация, нейна
та история и култура.

Притурката иа туристиче
ския указател за Македония 
е конфискувана, поради при 
чината, че в една част, къде- 
то се говори за Охрид се 
казва, че великият просвети 
тел Климент Охридски през 
IX век в този град е създал 
кирилицата и основал пър
вия славянски университет". 
Компетентните български ор 
гани на Пловдивския пана
ир, които са забранили раз
пространяване на този тури 
етически указател са отгово 
рили на югославските тури
стически работници твърде 
кратко, че тази констатация 
не е вярна.

съствуващо на 
При такова положение Кон
гресът неще да може да пое 
тигне очаквания успех или 
пък и Конгресът ще бъде 
един компромис, което би 
значило, че тогава ще про
такам с такава ситуация и 
след Конгреса.

Ние не може да се съгла
сим с това. Заради туй ние 
сега и в Председателството 
на Съюза на комунистите в 
Югославия и във всички цен 
трални комитети в републи
ките идем просто към еви- 
дентиране на още откритите 
въпроси и с програми за ак 
ция с тези работи да се при 
клзочи до пролетта на следва 
щата година.

Обаче, трябва да решим 
всичко онова, което се касае 
до Съюза на комунистите, 

организация, отно
шенията в него, идейно-поли 
тическото единство в Съюза 
на комунистите. Ние в Съю
за на комунистите не можем 
да допуснем отново да дой
де до положения 
Съюз на

... ОЩЕ ПО-БЛИЗКО ДО РА
БОТНИЦИТЕ

Подчертавайки, че поради 
всичко това има още откри
ти проблеми, например кои
то произтичат от стопанска 
та политика и от факта, че 
ние още нямаме дългосрочен 
проект за икономическото 
развитие на нашата страна. 
Стане Доланц каза, че в 
областта на премахване на 
социалните различия сме на 
правили много, но това все 
още е недостатъчно.

— Мисля, че у нас все още 
има много декларации, твър 
де много лозунги, доста мно 
го вербални изказвания за 
Писмото, а много малко кон 
кретна работа, конкретна 
борба за осъществяване на 
принципите, произтичащи от 
Писмото.

Все още в нашите държав 
ни организации и учрежде
ния имаме положения, кои
то са много тежки за труде
щия се човек, където труде 
шият се човек още не е осъ 
ществил нито своите основ
ни права, а камо ли да гово 
рим за правата, които му при 
надлежат по 
ните амандманн или за пра

за.
— Ние през това време из 

лезпахме с идейио-политичес 
ката платформа за Десетия 
конгрес на Съюза на кому
нистите в Югославия, в коя 
то отговаряме на много не
решени въпроси, 
същестествуват в нашето об 
щество, и даваме ясен отго
вор, че бъдещият напредък 
в нашето общество — стопа 
нски, политически, културен, 
социален — зависи от това, 
колко ще напредваме в по
нататъшното развитие на на 
шите самоуправителни соци 
алистически отношения- 

— Съвсем е ясно, че е гол 
ямо постижение това, щото 
успяхме да революционизн 
раме Съюза на комунистите, 
щото той стана организацио 
нно по-силен, че пдейно-по- 

. лическата платформа в него 
е по-ясна, че са — казал бих 
по-ясни фронтовете кой къде 
се намира. Обаче, по мое 
мнение, най-големият успех 
е в това, че Съюзът на кому 
нистпте доказа, че е спосо-

Пишейки за богатата пето 
рйя на Скопие, авторите на 
туристическия указател за 
тоя град, кОйто още преди 
три години беше печатан на 
няколко световни езика, из
тъкват, че с формирането на 
македонската славянска дър 
жава

които

през средата на десе
тия век с цар Самуил на че
ло, Скопие е станал крайгра
ничен град в състава на мал 
ката държава, без по-голямо 
значение; След пропастта на 
македонската държава през 
1018 година, Византия прев
зема Скопие. Градът

неговата

Подобна съдба са 
ли и останалите туристиче
ски

доживе
става

важен военен, администрати 
вен и стопански център и 
бързо напредва. Към края 
на дванадесети и в началото

проспекти от Македония 
в които се намират само цве 
тни снимки, на които са пре 
дставени хотели, плажове, 
черкви, джамии, известни по 
целия свят средновековни 
фрески и други туристичес
ки знаменитости в Македо
ния. На югославските тури
стически работници е каза
но че и тяхното

в самия 
комунистите да се 

зараждат идеи, които не са 
в съгласие с неговата програ 
ма, с неговата ориентация 
— каза накрая Стане До
ланц.

на тринадесети век, 
град се е намерил под власт
та на българската държава. 
Двата безуспешни опити за 
възобновяване на македон
ската държава към края на 
ХП век остават без трайни 
резултати".

този

конституцион-

разпространяване е спряно „до второ 
реждане", относно докато 
не се получи разрешение. Да 
припомним, че Пловдивски
ят панаир беше открит са- 

до неделя, 9 септември.

Кървав военен преврат в Чилина

Алиенде убитМО

На 12Българските септември наемните 
генерали с помощта на импе 
риализма и най-реакционни- 
те сили в света брутално 
свалиха законното правнтел 
ство в Чили и убиха

органи „а ПловдТс^Г™ 
наир са се заканили иа тури
пиеЧе«е ИТе работш,ци от Око ' ' 1е Ще отговарят според 
българския закон, който пре 
Авижда наказание до 15 го
дини затвор, доколкото без 
разрешение дадат макар и 
един екземпляр от тоя 
етически материал.

чните събития в Чили и ге
ройската смърт на Салвадор 
Алиенде. Вълната на проте
стни митинги в света не сти 
хва. Такива митинги се про 
ведоха в много градове, уч
реждения и предприятия в

ашата страна. Своята огор 
ченост п протест за насил
ственото сваляне на консти- 
нам"ппг,Я поРяАък в тази
?нтаТ 5Г-ЛСКа страна 113Ра зиха и наи-висшите ръково
дства на обществено — поли 
тпческпте организации в

Президентът Тито
Сбит,«МеЙгТВОТО на 3®ерски 
У°“тия Салвадор Алиенде 
следната телеграма:

„С наи-дълбока 
изненада узнахме

чни и равноправни 
народни отношения, който 
падна в последователната бо 
рба срещу силите 
шната

между-па-

ВЕСТНИК НА БЪЛГЛР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Изляза всеки петък 

Урежда редакционна
колегия

Дкректор, главен ■ 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ

БОГДАН НИКОЛОВ* 
Издава „Братство” — 
Нмш, Станко Пауновжч 
М 72, телефон 23 4М 

Годишен абонамент 49, 
ш колугодншен 20

на вътре- 
насъсквапрези

дента на републиката Салва 
дор Алиенде. Военната хун
та веднага суспендира пар
ламента и скъса дипломати
ческите отношения с Куба. 
•Няколко най-реакционни ре 
жима в Латинска Америка 
веднага признаха новото пра 
вителство, съставено предим 
ио от генерали, полицаи и 
представители на крайната 
десница в страната.

По време на удара загина 
ха повече хиляди хора, пре
димно работници и комуни
сти, които 
докрай
партия на народното един
ство на марксиста Алиенде.

Цялата прогресивна 
товна общественост

реакция, 
ни и поддържани от между 
народния империализъм, в 
борбата, която му донесе не 
споделени симпатии, поддър 
жка и удивление от всички 
демократични 
ни сили в

тури-
и прогреенв- 

Неговите 
последни думи, че е решен 
по цената на живота си да 
даде отпор та това да послу 
жи като поука за история
та, остават като светъл при
мер и завет на всички про
гресивни хора на човечество 
то. От името 
Югославия,

света.
Туристическите 

ци от Скопие веднага 
пуснали България, защото е 
било безцелно и 
да останат на Пловдивския 
панаир.

Инак на тазгодишния Пло 
вдйвекн панаир участвуваха 
стотина стопански организа
ции от цяла Югославия.

работни- 
са на-

изпратнпо-нататък

|р* на народите в 
модта съпруга 

и моето лично име, моля ви 
Да приемете изрази на наше 
то най-дълбоко съболезнова- 
^ие в голямата болка зара- 

безвъзвратна загуба 
за вашето семейство и це- 
лия свободолюбив свят".

болка и
трагичната смърт нГ^ахшш 
супруг Салвадор Алиенде1 
президента „а Чи^велш
йп* ?ЪрЖаВШ,к и неуморим борец за мир, напредък- „ 
социализъм, Рза демократ,"

останаха верни 
на прогресивната«2М0-М1932»

СДК — Ниш
-В У* Кдра-П<

све- 
с възму 

щение прие вестта за траги
МП-Ни ди(Танюг)

а стрвлнца
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Речта на президента Тито * 0сиек
ята страна искаше да пове
де до велико бъдеще и ща
стие. Слава му.

Ето, другари, това беше 
отгогорът на империализма 

нашата конференция- 
Ние знаем какво това зна
чи, Но, знаеме и това, че в 
Южна Америка образът на 
Алиенде и неговата жертва 
ще бъдат знаме в бъдещата 
борба на народите в Южна 
Америка за техни 
мястото в света каквото и 
заслужават (аплодисменти).

Ние сме, както вече зна
ете, и по-нататък в това тя
сно тяло, което трябва да 
се грижи не само за изгот
вяне на различни решения 
и конкретни дейности, но и 
за това всички необвързани 
страни да бъдат по-активни, 
както и за
петата конферения на необ
вързаните, която ще се със- 

в Коломбо в Шри Лаи
ка. Също така е предложе
но и с бурни аплодисменти 
прието шестата конферен
ция на необвързаните да се 
проведе в Южна Америка, 
така че и в това отношение 
да бъдат обхванати 
континенти. Защото необвър 
заността наистина има све
товен мащаб, което най-до
бре показа желанието 
лята на народите в света да 
се борят за онова, което им 

възможност по-добре 
да се развиват и в бъдеще 
по-добре да живеят. Това е 
мирът. Мирът бе залегнал 
думите на всички 
Мирът беше
което хората там мислеха и 
за което се застъпваха.

Защото борб?>а за реша
ване на международните про 
блеми е борба за мир, борба 
за по-хубаво бъдеще, борба 

н,1а за право на всеки народ сам
Дд" те„на самата среща в да бъде господар в своята мер, на 
Алжир имахме и конкретни страна. (Аплодисменти). класа
резултати. Успяхме страни, Ето, другарки и другари Ние сега пииелшме
гоТпоп6,^“»60“3 Г К°Я Т°Ва 6 накРатк°, исказдави конституция,РКоято е на ши 
то поробяваие кажа за конференцията, ко- рока обществен! дискус^

необвързана, след я.то на всички ни остави в която е утвърдено чГвщ 
«ни Бтж^!нСп1 и РеволюЦи° твърде дълбоко впечатление, ботническата класа ' Р 
л1тЯ™ГеН Виетнам, да бъ- И не само на нас. Тамо има ва на нашето общество Ра- 

КаТ° 11еоб^?‘Р' ше °коло 800 журналисти, ботническата класа като 
и. (Аплодисменти). Още които осведомяваха обще- творец на всичко трябва и 

"а инвазията ствеността в свш.те страни да ра^п^ага^ цел„я дохоГ 
върху Камбоджа ние най- за хода и резултатите от който създава. Според нова’ 
много работехме върху това машата среща. та конституция, този труд и
Камбоджа отново да бъде в резултатите му не могат да
нашите редици, защото тя ИМПЕРИАЛИЗМЪТ И НА у А
беше един от основателите НАС НЯМА ДА ДАВА МИРА 
на необвързването по време 
на Белградската конферен
ция, и успяхме в това.

повече да укрепва 
трябва да уредим
отношения
страниогшЛ.^РЗАНИТЕ СтрАНИ СА 

РЕШЕИИ ДА СЕ БОРЯТ ЗА
НОВИ ОТНОШЕНИЯ В СВЕТА

— ние 
нашите

така, че други 
уважа-винаги да

Югославия 
днес,

нейния принос 
ките жертви във войната и 
затова как упорито е изгра
ждала своя живот и създа
ла това, което имаме 
Трябва да бъдем начисто, че 
има още от тези, които ми
слят за същестуване или не 
съществуване на Югославия 
и се опитват да се намесват 
в нашите вътрешни работи. 
Империализъм и на нас съ
що така няма да дава мира. 
Той

ват кактоя 
зара- 

и вели
на уважават

ди

днес.
права и

В петък 
президентът на ^
Иосип Броз Тито

на 14 септември 
републиката

га-га_ си Йованка наруга" па’
триини и държавни функ
ционери посети Осиек Бле- 
ловар и още няколко места 
и Славония и Подравина На 
всякъде президентът Тито 
ое посрещан като 
гост. На

Белград _ където бяхме 27 
ръководители на държави и 
правителства - тър?ехмеДа 
ее срещнат великите сили и 
ла разговарят, за да с"л“ "
а?!?Ра™ НОЕа катастрофа, за Щото студената война беше 
,.,““ята кулминация и все- 
кп час можеше да дойде до 
стълкиовеин6. Ние тогава 

и не само апели 
рахме, но изпратихме и де-
Москва ВЪВ Вашингтон и

един въпрос, който се касае 
до нас самите, необвързани
те страни, не могат 
шават великите 
ние трябва 
в това. А ние 
ствувам само 
сплотени помежду си, с еди 
нии становища по най-важ
ните въпроси и проблеми, 
каквито са въпросите за око 
I щателна

чрез различните пори 
ще иска да довежда свои 
агеитури с цел да разбие на 
шето единство.

Югославия е красива стра 
на, приморока страна с най 
-хубаво крайбрежие в света. 
Но, Югославия е, 
каже, на кръстопът между 
Изтока и Запада и 
трябва да бъде силна, 
щна и единна. Нашите на
роди трябва да бъдат един
ни, защото това с кръв изво 
юваха в най-тежката борба, 
която водихме. И ние тряб
ва да пазим това свое един
ство. (Бурни аплодисменти 
и възклицания на другаря 
Тито).

Югославия до днес 
за, че може да устои на вси 
чки бури и урагани, какви
то и да са те. Аз съм уве
рен, че и в бъдеще ние ще 

мирно да изграждаме 
своя живот. Има още мно
го неща, които трябва да 
направим, та хората да бъ
дат още по-доволни, Има 
още недоволни хора, защото 
още нямаме достатъчно оно 
ва, което е необходимо за 
по-висок

да ре- 
сили, но 

да участвуваме 
можем да уча 

ако бъдем подготовки на

най-скъп 
наро- 

друга- 
Реч, в

тойвеличествен 
ден митинг в Осиек 
Рят Тито

така да се

произнесе
която между другото каза:

— Дълбоко съм трогнат от 
вниманието, което тто изка
звате към нас, а същевреме 

манифестирате и един-
шннТ° П° нашата партийна линия, единство на нашата 
страна, което е толкова по- 
требно в тези, за света съд- 
оовни дни, които са, по мое 
мнение, твърде тежки.

Аз тъкмо

затова 
мо-Аеколонизация, не 

намесване във вътрешни ра 
боти на други страни, 
мощ на развиващите се стра 
ми, разоръжаването и т. и. 
пв това всички бяхме един-

Да каже от- - името 
на милионите хора от всич
ки части на света, че тряб
ва да се срещнат, да разго
варят, защото инак ще дой
де до световна катастрофа.

случи се това, което ние 
казахме и те след по-дълго 
време намериха път към ме 
ждусобно договаряне. Това 
че другарят Брежнев отиде 
във Вашингтон и Никсън в 
Китаи, показва, 
пак, дойдоха до убеждение, 
че война не смее 
не, защото войната, особено 
атомната, би била катастро
фа, никой не би можал да 
оъде победител, всички би
ха били победени, унищоже-

по-

нно всички
ни.

и Разбира се, съставът
необвързаните страни е раз
личен, различни са общест
вените им системи, различ
ни са и политическите 
гледища. Обаче, по главните 
въпроси ние бяхме 
всички и на тях гледахме е- 
днакво. Това имаше 
що влияние, та и целият све 
товен

на
и во

пока-даваимсъс своите 
рудници се завърнах 
на историческа 
ръководители на 
правителства на 76

сът- 
от ед- че те все единнисреща 

държави и 
страни,

на която ояха наб,модатели 
от различни страни, 
и представите^ш на освобо
дителни движения в африка 
нските страни, които 
пъшкат под колониален а- 
рем. Всички, с които

на в
оратори, можем 

основното, за
да плам- решава

печат непрекъснато 
пишеше за тази велика кон
ференция докато до неотдав 
на за това пишеше и говоре 
ше с

както

още ни. надсмивка, снисхожде- 
ние и омаловажаване.

ПОЧТИ ДВА МИЛИАРДА 
ХОРА СА ВКЛЮЧЕНИ В 
ПОЛИТИКАТА НА НЕОБ

ВЪРЗВАНЕТО

Великите, чрез своите 
говори, не могат да 
нито един въпрос без наше 
участие, без участието на 
болшинството от човечество 
то, което представляват тък 
мо необвързаните 
Почти два милиарда 
са включени в 
на необвързването, чиито 
принципи бяха приети на 
конференциите в Белград, 
Кайро и Лусака. Днес нито

там
разговарях бяха единодушни 
в решението си техните* стра 
ни в Африка, Азия, пък и в 
Европа — по-точно от Евро 
па бяхме най-малко, 
бъдеще ще бъде.м повече — 
решително да се противопо
ставят срещу всички онези, 
които на тези страни и на
роди искат да натрапят ста 
рите отношения и политика
та на сила, насилие и вме
шателство. Те са решени да 
се борят за своите права и 
равноправие в света. Реше- 
ии са да се борят за 
отношения в света, 
днес не са добри.

Така да се каже, от ден 
на ден, редеха се речи, в 
които бе изразявана голяма 
решителност и желание за

стандард, напри- 
работничекската

новата
но в раз 

решат
е осно-

страни. 
хора 

политиката
се отчуждават от работниче 

класа. (Аплодисменти). 
Още има опити на работни
ците да се оспорват не са
мо отделните, но и общите 
права. Технократизмът 
владее в някои сфери и 
някои категории. Ние тря- 
бва решително да се борим 
срещу технократизма, за пра 
вата на работническата кла- 
са- Онова, което е написано 

Конституцията трябва да 
се провежда, а оня който то 
ва не иска, трябва да почув 
ствува санкции (аплодисмен 
ти).

скатанови
които Искал бих сега да ви ка

жа няколко думи и за това, 
какво и кое ние трябва да 
работим. Разбира се, че вси 
чки главно знаете какво тря 
бва да се прави. Искал бих 
само да изтъкна онова, кое
то считам за най-важно.

С външната си политика 
Югославия спечели огромен 
престиж, какъвто никой от 
нас не е можал и да си пред 
стави. Но, за да може тоя 
престиж да се запази и още

ощеТРЯБВА ДА НАПРАВИМ 
ВСИЧКО РЕШЕНИЯТА 
ПРИЕТИ В АЛЖИР ДА 
СТАНАТ ДЕЙСТВИТЕЛ

НОСТ

в

възможно по-силно единство 
и за възможно по-голямо чи 
сло на онези, които се стре
мят към ново, по-хубаво 
бъдеще.

Югославия на тази велика 
среща се ползваше с голям 
авторитет. Тя и в подготов
ките за тази среща даде не
малък, но голям принос. Ю 
гославия вече с години се 
застъпва за това, още пове
че да се заздравят редиците 
на необвързаните страни, да 
се опровергаят всички онези 
пророчества, с които се твъ 
рдеше, че необвързането е 
надделяно, че не е нужно, 
че вече не е потребно да се 
страхуваме от война, тъй ка 
кто великите сили почнаха

11
На нашата среща в Ал

жир имаше и арогателни не 
ща. Например, когато се го
вореше за взаимно подпома 
гаие, някои арабски страни 
веднага дадоха три милиона 
лолара във фонда па банка 
та за помощ на най-бедните 
в Африка. Принцът Сиамук 
стана и каза, че дава хиля
да тона ориз за страните в 
Африка, които много пост
радаха поради страшната 
суша. Впрочем, и това пока
за, че в тая страна, д която 
както казват някои 
Лоп Нол, всъщност владее 
Сиапук, управлява Народ
ният фронт, защото там ог
ромна територия, почти 95 

сто, е в ръцете на рево
люционните сили. Тези ре
шения Дялото събрание прие 
с огромно въодушевление.

Ние там приехме твърде 
В тези

направим всичко приетите 
резолюоцин и декларации да 
се превърнат в действител- 
наст, да се реализират (ап 
лодисменати). С една дума, 
всички се съгласиха с това.

Не е впрочем, достатъчно 
това, което там говорихме 
и че приехме такива резолю 
ции и декларация, но сега 
трябва да сс работи, трябва 
да се пристъпи към рабо
та. Трябва наистина всички 
будно да следим какво го
твят онези, които все още 
искат със силата да си съз
дават привилегии в света.

НАРОДИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ 
НЕ МОГАТ ДА ЖИВЕЯТ 

ЕДИН БЕЗ ДРУГ
Искал бих, също другар

ки и другари, да кажа ня
колко думи и за нашата въ
трешна сигурност. Защото 
врагът непрекъсиото ще на
стоява да прехвърля разплич 
ни шпНонЦ в нашата стра
на и да създава свои гнезда. 
За наемниците и предатели
те, които работят срещу на
шата страна, няма място в 
нашето общество. Върху то 
ва трябва най-строго да 
знм и будно да следим таки 
ва хора, които по различни 
начини искат да внесат раз 
дор в нашите редици, 
жду народите в Югославия. 
Много пъти се показа, че 
народите в Югославия не мо 
гат да живеят едни без друг. 
Това е невъзможно. Днес в

света малките народи 
стават плячка на различни 
завоеватели, или просто се 
губят 
стн.

или

като индивидуално-

владее Апелирам към 
щшцавайте нашето социали
стическо строителство, защи 
щавайте нашата социалисти
ческа единна Югославия, за 
щшцавайте онова, за което 
се борехме през войната. Вси 
чки ние

вас — за

помежду си да разговарят и 
да се договарят, защото ве
ликите сили междусобно то 
ва ще уредят за целия свят.

Ние с Четвъртата конфе
ренция
страни доказахме, че всич
ки народи, които се опре- 
делиха за иеобвързване, дой важни л У 
доха до убеждението, че се- документи 
та повече отколкото и да стриктно 
било преди трябва да укре ца да Миием от думи към 
пва необвързването, че е не трябва ла бъдем ак
обходимо и необвързаните дела » добре да
страни да се договаряг та ш , ме „е чскай.

онези проб- конференция, (Ап
трябва да

Е ЧИЛИ Е ЗВЕРСКИ УБИТ 
ВЕЛИК ЧОВЕК

на вече наВижте, другари, 
другия или третия лен след 
машата среща загубихме 
един от иай-преданите чле
нове на необвързването — 
загубихме Чили. Благодаре
ние па помоща от междуна
родната реакция и импера- 
лпзма, там е свалено закон
ното правителство и от на
емните генерали зверски е 
убит великият човек, наши
ят голям приятел Алиенде. 
Слава на човека, който сво-

необвързапитена съвместно имаме 
още много задачи пред се
бе си и трябва единствено 
да ги изпълняваме.

ца

пне за пръв път 
казахме, че тряб

Пожелавам ви, дрВш дру
гарки п другари, много ус
пехи във вашата бъдеща ра
бота. (Бурии аплодисменти
и възклицания на другаря 
Тито).

ме

ка, да се решат 
леми, които от войната иа- 

Ние в
кп петата 
лодисменти), че

сам не са решени.
Стрити 3

21 СЕПТЕМВРИ 1973-------БРАТСТВО



КАДРОВАТА ПОЛИТИКА 

В ДУХА ИА ПИСМОТО
АКТИВНОСТТА В ПРОВЕЖДАНЕТО НА 
ЗАДАЧИТЕ ОТ ПИСМОТО ПРОДЪЛЖАВА

общинския статут, къдсто 
Съюзът па комунистите, .Со
циалистическият съюз и оста
палите обществено — поли- 

организации трябва

— Кои са предстоящите 
задачи на комунистите?

— Задачите, конто произ- 
зана-тнчат от Писмото и 

пред трябва да бъдат в цен
търа иа машата активност. 
Сега се намираме в заключи 
телната фаза на публичното 
обсъждане на проектокон- 
ституциите и разискванията 
във връзка с Платформата 
за подготовките иа Десетия 
конгрес на СЮК. Очакват 
ни разисквания н но матерп
алнте за предстоящия УП 
конгрес иа СКС. Наскоро в 
общината, ще отпочнат ра
зисквания върху проекта па

бъдат разгледани на заседа
ние на Общинския комитет, 
а след това ще бъдат пусна 
ти иа „проверка" в някои 
трудови организации в 
щииата. След внасяне на на 
правените забележки и пре
дложения — тезисите повто 
рно ще бъдат обсъдени иа 
заседание иа Общинския ко 
митет, а след това — внесе- 

дневния ред иа Общин 
ската конференция за прие
мане.

Както бе изтъкнато — и 
духа на Писмото, 
сите ще бъдат уточнени кри 
териитс, които ще определят 
какви условия даденото лице 
трябва да изпълнява за да 
може да заеме 
пост. Специално 
ще се обърне на просветата 
и културата съдебното дело 
органа на управление, СУП 
и др., които имат особено 
обществено значение.

ЗАНАПРЕД в кадровата 
политика в Бабушиишка оо 

се. въведе ред.

тичсски
да дадат свой принос за 
най-подходящи решения 
всички въпроси, съществени 
за развитието на самоупра- 
вителиитс отношения в оо- 
щ ината.

Също така пред прага сме 
п ма нреднзбориатта актив
ност в организациите 
юза па комунистите в общи 
пата ни.

по
щипа шс
До края ма септември 
бъдат готови тезиси за кри
териите, в които ще бъде оп 
рсдслсио кои лица могат да 
бъдат назначавани на отго
ворни постове — това са ос 
повни заключения иа нео
тдавна състоялото се засе
дание на Общинския коми
тет в Бабушиица.

— Все още не сме прекъс 
пали практиката на „иснамс 
са" в кадровата политика и 
затуй се случва на ръковод
ни постове да бъдат избра- 

иеприте- 
морално-

щс
об-

на Съ-Ра1йко Зарков
младите самоупрвители, мла 
дежка политическа школа 
II т. И.

ни в

Стоичко Ангелов: — в тези

АКЦИИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ 

УСПЕШНО
пи дори и лица, 
жаващи основни 
политически качества из отговорен

вниманиеси изло-тъкиа в уводното 
жснис Будимир Величкович, 
секретар иа Общински? ко
митет в Бабушиица. Случва 
се например Общинският ко 
митет на Съюза иа комуни
стите последен да узнае за 
станали кадрови промени в 
някоя организация, 
да узнае за това от печата. 
Занапред подобни аномалии 
не смеем да допуснем — по 
дчерта той.

За да се осуетят подобни 
явления занапред 
седанието ма Общинския ко 
митет бе избрана група, ко
ято да изготви тезиси за 
критериите по кадровата па 
литика. Тезисите първо ще

иа Ангелов.Какви резултати в осъщес 
твяването на задачите от 
Писмото са постигнати през 
изминалите 12 месеца в Бо- 
силеградска община, на кон 
задачи е дадено превъзходно 
място в акциите и докъде се 
е стнтгнало с реалнзарането 
им?

ЗА РЕШАВАЩО ВЛИЯНИЕ 
НА ТРУДЕЩИЯ СЕ

— Подобряването на соци 
алнате структура в Съюза па 
комунистите, в другите обще 
ствено-поличеокн организа
ции, в общностите с взаимен 
интерес, общинските фондо
ве и др. е важна задача оп
ределена от Общинската пар 
тнйиа конференция 
Ангелов. Тоя въпрос още не 
е решем докрай. Партийни
те организации са опресне- 
ни с десетки нови членове 
— работници и земеделци, 
обаче това още не е дос
татъчно. В предстоящите па 
ртийни избори, с предвари
телно уточнени критерии, 
ще се застъпим и в партий
ните ръководства да влезнат 
преди всичко работници п 
земеделци. Това нещо вече 
се осъществява в организаци 
ите на ССРН, чиито избори 
са в ход — подчерта Анге
лов.

Във връзка с разработва
нето на материалите от Пла 
формата и подготовката за 
Десетия конгрес на Съюза 
на югославските комунисти 
бе оформена група от осем 
обществено-политически ра 
ботници, която на ройонни 
съвещания с ко.мунистите 
ще разясняват основните по 
ложения на този важен па 
ртиен документ.

или

Върху тези въпроси поис
кахме да се изкаже другарят 
Стоичко АНГЕЛОВ, секретар 
на Общинския комитет на 
Съюза на ко.мунистите в Бо 
силеград.

— Задачите от Писмото 
с въодушевление дочакаха 
обществено-политическите ор 
ганизации, а преди всичко 
организацията на СК. До то 
зи момент легализираната 
форумна работа, недостатъч 
ната застъпеност на работни 
ците и земеделците в реша
ването, незадоволяващата со 
циална структура в органи- 
заците — бяха само някои 
от проблемите, които обре
меняваха акците в обществе 
но-полнтическия живот в об 
щината.

Имайки предвид задачите 
от Писмото и конкретното 
състояние в общината. Об
щинската партийна конфе
ренция още веднага опреде
ли и утвърди най-важните 
проблеми, чието разрешава
не не търпеше отлагане. Се
га, след една година, може 
да се констатира, че постиг
натите резултати окуражават 
и говорят, че Писмото е при 
ето не като лозунг, но като 
документ за акция — изтък-

Стоичко Ангелов
политика сега и в предстоя
щия период е също така 
важна задача, която в духа 
на Писмото е определена от 
Общинската конференция-

По мнението на Ангелов 
все още има случаи на лоши 
кадрови решения в стопанс 
ките, трудови организации и 
органи иа общината.

— На ръководни и други 
постове са приемани лица 
без критерии. Често за тяхно 
то назначавене „виза” е би
ла само дипломата, която 
притежават, но не и морал
но-политическите им качест 
ва. Последиците от това са 
налице. Спъването на стопан 
ската интеграция в община
та е най-ярък пример. Мно
зина, заемащи отговорни 
постове, дават отпор на но
вия политически курс на Съ
юза на комунистите — изтък 
на Ангелов.*
РЕШИТЕЛНО СРЕЩУ ОТ- 
ПОРИТЕ НА САМОУПРАВ
ЛЕНИЕТО

на закали

М. А.

Стопанската интеграция е провалена

„Слога“ и „Кин 

стан“ —в едноТой добави, че се налага и 
в предствителните органи и 
в общностите с взаимен ин
терес да се осигури най-ши
роко влияние иа трудещите 
се. Защото — каза той, сега 
шният състав на Общинска
та скупщина 
нейни органи, по 
критерии не съотвествува на 
новия политически курс, оп
ределен с Писмото. 
КАДРОВИ РЕШЕНИЯ ВЪВ 
ВСИЧКИ ОБЛАСТИ 

Решаването на кадровата

По инициатива на Общин
ската партидна конферен
ция в Босилеград, колектив
ът на гостилннчарското пред
приятие „Кин стан”-----
събрание, на което 
гледа досегашното 
ще на тази стопанска орга
низация по отношение 
стопанската 
общината.

в разискванията, колективът 
отхвърля интеграцията на 
общинско равнище, затова; 
че не е уважено всичко оно 
ва, което са те 
Именно „Слога 
в рамките на комбината да 
има собствена текуща смет 

както и предварително 
да се определи къде работ
ниците от този колектив ще 
бъдат 
бота.

и на всички 
никакви

проведе 
се раз- 

станови-
предложили. 
” е търсила

Доизграждането на само- 
управителните на ка.отношения 
във всички области иа об
ществено-политическия жи
вот, съдържано в Писмото, 
а конкретно разработено в 
проектоконституциите 
СФРЮ и СРС

интеграция в

Пресконференция в „ Ангропромет“ в Ниш Колективът разпределени на рана предприяти 
ето отново отказа да се обе
дини във формиращия се 
комбинат в общината. Работ 
нпците категорично се застъ 
пиха за интеграция с търгов 
ското предприятие „Слога” 
Единствено

ИДЕЯТА ЗА ФОРМИРАНЕ НА АГР0К0- 
МБИНАТ ПРЕД РЕАЛИЗАЦИЯ

Търговското предприятие 
на едро и дребно „Ангропро 
мет” в Ниш е основано през 
1946 година .В състава си то 
има 252 магазина, бе изтък
нато на пресконференцията 
с журналистите от Ниш, 
проведена на 17 септември в 
Ангропромет.

След кадровите изменения 
се пристъпи към амандман- 

• но преустройство в „Ангро
промет”. Оформени са 12 ос 
новни организации на сдру
жения труд, а предстои фор 
миране на още две такива.
Всяка основна организация 
на сдружения .труд ще разпо 
лага със собствения си до
ход. Подготвят се правилни
ци, които ще следят самоуп 
равителното споразумение.
Въведен е и самоуправите- 
лен работнически контрол 
от 71 членове. Делегирани са 
представители от предприя
тието в съветите на потре
бителите при отделните мес

на
също са една 

от превъзходните задачи на 
общинската партийна органи 
зация.

— Добре развити самоуп- 
равителни отношения са пре 
дусловие 
всеки проблем. Непосредст
веният производител раз
бира това качество, обаче и 
в нашата община все още 
присъствуват технобюрокра 
тични отпори — особено в 
стопанските организации. 
Срещу носителите на тези 
отпори водим борба. За цел 
та предприемаме цялостно и 
качествено осведомяване на 
работника.

Във връзка 
го други въпроси, които ефи 
касно трябва да се решават, 
тясно е свързано и укрепва
нето на идейното и акциоино 
единство иа Съюза на 
пистите

С отричането на „Слога” 
и на „Кин стан” 
ята в Босилеградска общи 
на е провалена 
ггреки че върху нея е рабо 
тено седем години, а от пре 
ди една година всички об
ществени
са били ангажирани 
чателното 1й реализиране.

интеграци

тни общности за успешно 
провеждане кодекса на пот
ребителите. По-отговорио се 
провежда и кадровата поли
тика в предприятието. Най- 
важното е, че идеята за фор
миране на агрокомбииат ще 
се реализира до края иа та
зи година и по такъв начин 
ще се заведе ред в произвол 
ството, преработката и сто 
кооборота, а потребителите 
в бъдеще ще бъдат по-добре 
и по-качествено снабдяваш!.

На пресконференцията уз
нахме и това, че „Ангропро
мет ще снабди с безплатна 
зимнина 50 свои работници 
с минимални лични доходи, 
а чрез профсъюзните орга
низации ще кредитира снаб
дяването със зимнина работ 
нически семейства също та
ка с минимални лични дохо
ди в останалите трудови ор
ганизации в Ниш и околно
стта му.

четирима души, 
между които и директора на 
предприятието, се против 
©положиха и се заложиха да 
се проведе в рамките на 
бината.

докрай въ
за решаване на

ком
сили в общината

за окон
Въпреки заключенията на 

Общинската партийна кон
ференция и колективът на 
търговското 
„Слога" 
шенне да се

Общинската 
на Съюза

конференция 
на комунистите впредприятие 

отказа да вземе Босилеград отново 
забави с

ще се по-ре-
интеграцията. Вероинтегрира с

ятно ще превземеостаналите стопански и мерки 
за наказания срещу всички, 
които са довели тази акция 
до провал. Поставя се обече

с ТОЗИ II МНО- орга-
низавдш в общината. Члено
вете на този колектив 
душно .се застъпиха за 
грация само с

едино 
инте- 

гостилиичар- 
,ДСин-

въпрос: имали вече обекти
вен шанс с тази акция да се 
продължи и най-сетне тя да 
се реализира.

кому-
в общината. Тук 

резултати има, обаче, 
пред от партийните 
докрай енергично ще отстра 
ним всички пасивни 
рални членове.

окото
стан".

предприятиезаиа-
редове

По мнението на директора 
и завеждащия счетоводство
то в

На този въпрос засега тру 
дно може да се отговори.

и неут-
предприятитео, както и 

на онези, които участвуваха
М. Величков В. В.
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Димитровград
Разпмор на Ш. Добо с босилеградското ръководство

Публичното обсъждано 

на проектоконституциите
в пълен разгар

Кадровата политика
има ясни решения

този документ е изминал пе 
риод от една година. Такъв 
анализ ще изготви и Центра 
лнидт комитет на СК на Сър 
бия.

- Като една от най-важните 
задачи на Съюза на комуни
стите и на обществото изця
ло — каза Добо — е усъвър- 
шенствуването и последова
телно реализиране на кадро
вата политика. ЦК на СК на 

Да Сърбия Ще разисква върху 
този въпрос и ще определи 
критериите за избори в пар
тийните организации и -по- 
широко, които ще бъдат пла 
тформа за предизборна ч из 
борна дейност.

— В критериите — подчерта 
Добо, ще има нови елемен
ти, които всички ще трябва 
да зачитаме. В тях ще бъде 
записано, че в ръководства 
та — от основните организа
ции до най-висшите — не 
могат да бъдат избирани хо
ра, които не са се ясно оп
ределили и със своя труд по 
твърдили, че са за нрвия 
курс на СЮК. Такива 
мо, че не могат да заемат по 
стове, но не могат да оста
нат и в СК. Това се отнася 
и за досегашните колебливи 
и неутрални членове на СК.

предстоящите избори 
трябва да влезнем определе
но, с ясни кадрови решения, 
като един от етапите за пос-

Общинското ръководство и представителите на 
стопанските организации в Босилеград 
Шандор Добо с най-належащите 
леми в областта на

запознаха
в момента проб- 

здравеопзването, комуналното 
строителство и перспективното 
на общината.

КТОКОНСТИТ°цииСТР'С^-?дДАНЕ НА ПРОЕ
ВИЯ И СР СЪГркмя4вЕгтт^А СФР югОСЛА- 
ОБЩИНА ЕВ Пъпрн дамИТРОЕГРАДСКА

ьВъ^ГпЕр^ГмРЖаВтЪдВсЖ|аП1:
В™ХНОТОЛОБ-

С.ЬЖДАНЕ ЗАПОЧНА И В ТРУПОВТЛТР 
ГАНИЗАЦИИ В ГРАДА. Д ТЕ

стопанско развитие

В едночасовия разговор 
другарят Добо между 
гото каза:

Успехите на Босилеград 
ската община, постигнати 
следвоенния период, не са 
за подценяване, но очебие- 
Щи са и проблемите, които 
сега стоят за разрешаване, 
оа целта, според 
стите материално ще се 
тервенира и от страна на об 
ществото. В

политически сили в община
та, предвождани от 
на комунистите, трябва 
бъдат в пълна офанзива, за 
да се премахнат субективни
те слабости.

Сега е необходимо във вси 
чки среди да се направи а- 
нализ, докъде се е стигнало 
с реализирането на Писмото 
на другаря Тито и на Изпъл
нителното бюро на СЮК. За 
щото от оповествяването на

АРУ- Съюза

в

ОР-

възможно-
Общественото-полптпчески 

де'йци от Димитровград, 
нто държат беседи във връз 
ка със същността, значение 
то и предложените 
ния в

ин-
яване на частните селскосто 
пански производители. Този 
въпрос бил изтъкнат

ко- случая, всички
, „ на засе
данията в Поганово, Т. Одо- 
Ровци, Искровци и Петачин- Димитровградизмене-

проектоконституциите 
имат доста работа. Посеще
нията и интересът към пуо- 
личното обсъждане е голям.

Най-много има интерес и 
в тази насока има въпроси 
и предложения за цялостно 
здравно и пенсионно

ни.
В Долна Невля, Бански 

дол и Желюша най- 
интерес е бил във 
делегатната 
дината на 
Циони изменения.

Жителите

ЗАПОЧНА СТРОЕЖЪТ НА 

ГРАДСКАТА КАНАЛИЗАЦИЯ
ГОЛЯМ 

връзка с 
система в свет- 

новите не са-конститу-
осигур на село Драгови 

та дали предложение да се 
увеличи правото на максима 
лна площ на жителите 
планинските села и да бъде 
намален данъка върху имо
тите на тези хора.

Проблемът на старческите 
домакинства е доминирал в 
Барйе. Жителите от това се
ло предлагат: онези лица, кб 
ито не могат да обработват 
имотите си да бъдат здрав
но и пенсионно осигурени, а 
за сметка

Почти с тримесечно закъс
нение, от началото на мина
лата седмица започнаха 
ботите на

шко Буха". Поради тримесе
чното закъснение тези рабо
ти ще бъдат отсрочени за 
следващата година.

Когато след дълго 
не започна тази акция нуж
но е да се подчертае, че тя 
трябва да се ускори. А 
мента по нищо не личи, че 
ще бъде така. Въпреки обсто 
ятелството, че за тази акция 
са осигурени средства в сто
йност от над един милион ди 
нара, според мненията на 
специалистите тези средства 
са минимални. Счита се, че 
за целта ще бъдат 
средства от около 
лиона динара, а тези средст
ва надали ще 
за четири до пет години.

Обаче ако се има предвид, 
че жилищното строителство 
в града през последните го
дини е значително увеличе
но, а по този начин и нуж
да за канализация и фактът, 
че липса на канализация от
крива възможности за разли 
чии епидемии то по този въ
прос трябва по-зряло да се 
обмисли. Преди всичко, 

строежът да се ускори и да 
сс намерят и други източни
ци на средства.

Активност на
профсъюзната
организация

ра-ОТ Впървия етап на 
градската канализация. Ра
ботите извършва „Градня". 
В момента се поставя глав
ния колектор на канализаци 
ята от железопътната

изчаква

ледователно реализиране на 
новия курс на СЮК.

Продължавайки с изказва
нето си, Добо изтъкна, че ре 
шаването на стопанските въ 
проси в недоразвитите общи 
ни предпочита създаване на 
материална база. При 
— каза той, не трябва по вся 
ка цена да^се откриват го
леми — амбициозни стопан
ски обекти, които още 
началото на

в мо

Подготовки 

за общинска 

конференция

,~ гаРадо първата рампа в дължи
на от 853 метра. За 
бъде изразходвана

1 хиляди динара и, както 
се очаква, тези работи тряб
ва да приключат за три ме
сеца.

целта ще 
сума от500

на това тяхното 
имущество да стане общест
вено. По този начин няма да 
има и необработени 
с оглед, че за тях ще води 
сметка обществото. Същото 
предложение са отправили и 
жителите от село Прача.

Жителите от Планиница 
предлагат в новите конститу 
иии да бъде внесено, коопе
ративните отношения между 
производители и земеделски
те кооперации да бъдат ус
троени върху нови начала.

В течение са и събрания 
в града. В някои трудови 
организации събранията са

това

Средства за този комуна
лен обект обезпечават мест
ната общност, чрез самооб
лагане и фондът за комунал
ни работи при Общинската 
скупщина. В момента е обез 
печена сума от един милион 
динара. Според договора, ме 
жду строителството пред
приятие „Градня” и Съвета 
на местната общност и Съве 
та за комунални работи рабо 
тите на главния колектор в 
посоченото разтояиие трябва 
ше да приключат до края па 
този месец и да отпочнат ра 
боти те на главния колектор 
в улица „Нишава", в дължина 
от 220 метра, улица „Христо 
Смирнемски" и квартал „Бо-

нужни 
осем ми-

площи
при 

формиранетоМиналата седмица в Ди
митровград се проведе съб
рание на председателите на 
профсъюзните организации в 
трудовите колективи с пре
дседателя на Общинската 
профсъюзна организация, 
което бе договорено да се 
се извършат подготовки за 
предстоящата Общинска ко
нференциЯ-

Във

се обезпечат ще изискват огромни сред
ства. Трябва предимство да 
се дава на по-малки обекти, 
с които могат да се изнами- 
рат редица решения- Домаш 
ното ръкоделие и животновъ 
дството имат особена важ
ност за Босилеградска общи 
на. За целта трябва да 
готвят програми и да се гьр- 
сят средства, конто сигурно 
ще се дадат от обществото. 
С това се

на

се из-

всички трудови ко 
лективи трябва да се разгле 
дат принципите за органи
зиране работата на общин
ската профсъюзна организа
ция- Ще се проведат и дис
кусии във връзка с избори
те за членове на бъдещите 
съвети, контролни комисии, 
както и за председател и се 
кретар на Общинската кон
ференция. Дискусиите по то 
зи въпрос трябва да приклю 
чат до 20 т. м. и до края на 
този месец или в началото 
на октомври трябва да се 
проведе общинска конферен 
ция на профсъюзната орга
низация.

На заседанието се говори 
и за провеждането на публи 
чното обсъждане на проек
токонституциите. Бе заклю
чено публичното обсъждане 
в града да се провело ° 
профсъюзните организации 
ло 25 т. м.

решава и пробле
мът на безработните.

За такива стопански реше
ния общината ще трябва да 
тьрси партньори в по-голе- 
мите икономически центро
ве, каквито са Враня, Леско 
вац и Ниш. С реализиране
то на такива програми тря
бва да

вече проведени, а в други са 
в ход.

А. Д.А. А-

БЕЛЕЖКА

Снабдяването е лошо се започне веднага, 
така ще се създава по-голя- 
ма материална база. която
ще позволи да се подемат и 
по-амбициозни акции 
папското развитие на общи
ната. Като пример, че в това 
може да се успее, Добо из
тъкна случаят с автотранспо 
ртното предприятие в Боси
леград, което е създадено по 
чти от нищо.
— Тези и други отопански за 

дачи — изтъкна Добо, не мо 
гат успешно да се решават, 
ако не се организира интен
зивно междуобщинско сът
рудничество на поотделни 
райони. Без по-равномерно 
развитие на общините и ра
йоните не може и общество
то като цяло успешно да се 
развива. Ето защо междуоб- 
щинското сътрудничество на 
определен начин ще бъде ре 
гулирано в новата Конститу
ция — каза накрая на разго 
вора Шандор Добо.

в сто-много трудно се сиабд 
яват със зеленчук. Три 
те обществени заразват 
джи!йиици твърде ряЛ- 
ко доставят такива 
стоки. С една дума ка 
зано, «едостигаа орга
низирана работа 
снабдяването.

Частни произволите 
ли, които обикновено 
от вътрешността дола 
сят свои произведения 
не са в състояние 
на пазара в Босилеград 
да задоволят постоянно 
увеличаващото се пот
ребление.

Положението е усло
жнено още повече от 
преди няколко месеца, 
когато общинските ор

гани закриха частната 
зарза ватджийница 
града, която до тогава 
твърде успешно снаб
дяваше не само населс 
името от града, но и 
от селата. Очакваше 
се след това земеделс
ката кооперация и го
стил ничарокото пред
приятие да организи
рат снабдяването. Ко
операцията има собст
вено превозно средст
во ,но не го ползва.

Така „зеленият" 
зар отново става акту- 
ална тема за жителите 
от Босилеград.

ВЪПРЕКИ, ЧЕ В ГРА
ДА ИМА 30 МАГАЗИ- 

ЛИПСВЛТ И 
НАЙ - НЕОБХОДИМИ 
ТЕ СТОКИ

в
НА

Снабдяването на Бо
силеград със зеленчук, 
овощия и други храни 
телии стоки 
е актуален проблем.

В магазините няма 
сухомесии изделия и 
други хранителни сто
ки. Потребителите 
са доволни и от асорти 
мента 
щите стоки.
В тоя есенен период 

жителите 
град и околните

по

отново

А. Д.

не
па

на съществува-

на Босиле-
В. В.села

В. Велинов
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Как в »Сточар« оценяват 
тазгодишната реколтаЕлектрификацията в Димитровградска 

община продължава успешно добивите сдобиТОК ПОЛУЧИ НАША ГОЛЕШ на жито, което е почти с 
петдесет на сто по-малко в 
сравнение с 
ИИя добив.

Тази година с царевица са 
засети само десет хектара, с 
цел да се проверя'/ нови сор
тове (СК — 6, ЗП — СК — 58 
— С)! Очаква се лобив от 
5.000 килограма от хектар.

Средни добиви са получе
ни и от овеса и ечемика. С 
овес са били засети 80 хек 
тара площ, а получен е сре
ден добив около 2 хиляди ки 
лограма от хектар. С ечемик 
са били засети 50 хектара 
гглощ и получен е добив от 
2,500 — 3,00 килограма от 
хектар.

В районите Димитровград 
и Смиловци със слънчоглед 
са били засети 60 хектара. 
Обаче поради лошото време, 
влажната почва и късното 
му засяване възможно е та
зи година изобщо да няма 
добиви.

Тази година в „Сточар” са 
единствено доволни от сено- 
добива. В района на Димит
ровград с люцерна са били 
засети 20 хектара и добивът 
възлиза на шест хиляди ки
лограма от хектар. В район 
Каменица с фуражни треви 
са били засети 50 хектара. И 
качеството и количеството, 
което възлиза на три до че
тири хиляди килограма от 
хектар, са твърде добри. Съ
що се очакват добри добиви 
и от естествените ливади. В 
„Сточар” считат, че от око
ло 50 хектара ще получат над 
сто хиляди килограма сено.

усло
вия през миналата есен ока 
заха влияние върху тазгоди
шните добиви. Миналата го
дина не бяха засети и всич
ки площи.

Най-високи добиви се оча
кваха от пшеницата, а точно 
от пшеницата добивите бяха 
най-слаби. От 320 хектара, за 
планувани да се засеят, бя
ха засети само 186 хектара. 
Получени са около 40 ваго-

Н ебл а го! /рия'/'иите
миналогомиш-- Тези дни ток ще получи и Ворзар

- В Каменица започват работите на селската 
мрежа

УСПЕШНО. ТЕЗИ ДНИ, СЛЕД ПРО
ДЪЛЖИТЕЛНО ЧАКАНЕ, МАХАЛА ГО- 
ЛЕШ, КРАЙ СЕЛО ГОРНА НЕВЛЯ, ПО
ЛУЧИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК.

ОТ ОБЩО ОСАМНАДЕСЕТ ДОМА
КИНСТВА НА ТАЗИ МАХАЛА, ШЕСТ
НАДЕСЕТ СА СЕ ВКЛЮЧИЛИ В АК
ЦИЯТА ПО ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА, 
КОЯТО ЗАПОЧНА ОЩЕ ПРЕЗ ЮЛИ 
1971 ГОДИНА. ЗА СТРОЕЖ НА ДАЛЕ
КОПРОВОДА И СЕЛСКАТА МРЕ
ЖА ВСЯКО ДОМАКИНСТВО Е ВЗЕЛО 
УЧАСТИЕ С ОКОЛО ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ 
ДИНАРА — ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И 
В РАБОТНА РЪКА.

РАБОТИТЕ ПО ЕЛЕКТРИФИКА
ЦИЯ НА СЕЛО ВЕРЗАР ПРИКЛЮЧИ
ХА. ТЕЗИ ДНИ ОБЩИНСКА ТЕХНИ
ЧЕСКА КОМИСИЯ ЩЕ ПРЕГЛЕДА 
ОБЕКТА И АКО Е ВСИЧКО В РЕД СЕ
ЛОТО 1ЦЕ ПОЛУЧИ ТОК.

В АКЦИЯТА СА ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ 
16 ДОМАКИНСТВА ОТ 40 И ВСЯКО 
ДОМАКИНСТВО ЗА ДАЛЕКОПРОВОДА 
И ТРАФОПОСТОВЕТЕ Е ИЗРАЗХОДВА
ЛО Г10 600 ДИНАРА И ДВАДЕСЕТ 
ТРУДОВИ ДНИ. ЗА СЕЛСКАТА МРЕ
ЖА СА ИЗРАЗХОДВАНИ 70 ХИЛЯДИ 
ДИНАРА. ТАКА НАСКОРО И МАЛКО 
ТО СЕЛО ВЕРЗАР, ОТДАЛЕЧЕНО ДЕ
ВЕТ КИЛОМЕТРА ОТ ДИМИТРОВГ
РАД. ПОЛУЧАВА ТОК.

ОТ ПОНЕДЕЛНИК, 24 СЕПТЕМВ
РИ, ЗАПОЧВАТ РАБОТИТЕ ВЪРХУ 
СЕЛСКАТА МРЕЖА В СЕЛО КАМЕ
НИЦА. СЛЕД ЗАТРУДНЕНИЯТА ПРЕЗ 
ПОСЛЕДНИТЕ СЕДМИЦИ МИНАЛА
ТА СЕДМИЦА БЕ СКЛЮЧЕН ДОГО
ВОР, СПОРЕД КОЙТО СЕЛОТО ТРЯБ
ВА ДА ПОЛУЧИ ТОК ДО 15 НОЕМВ
РИ Т. Г. ЗА СЕЛСКАТА МРЕЖА ЩЕ 
БЪДЕ ИЗРАЗХОДВАНА СУМА ОТ 45 
ХИЛЯДИ ДИНАРА.

Кадастрал
ното
премерване 

на имотите 

в закъснениеа. д.
Кадастралното премерване 

на имотите в Димитровград
ска община е в закъснение. 
Въпреки че премерването е 
трябвало да приключи до 
20 септември, Съветт по об-

Т. Одороеци

Път до махала 

Селище
ществен план и фииансии 
при Общинската скупщина в 
Димитровград ще 
предложение

отправи 
премерването 

да продължи до 20 октом
ври. Това предложение тря
бва да бъде разгледано на 
предстоящата сесия на Об-

Обновете 
абонамента си

Четиридесет и пет домакин 
ства в махала Селище в Т. 
Одоровци, която е отдалече
на повече от два километра 
от центъра на селото, са по
строили път. Пътят, постро
ен от кусовранския път до 
махалата, е дълъг два кило
метра, а във финансирането 
са взели участие всичките до 
макинства.

По този

от тази махала ще могат да 
улеснят снабдяването с про
дукти, което досега е било 
затруднено, понеже по ста
рия път не са могли да се 
движат моторни коли. Съще 
ствува възможност да бъде 
открит и магазин на проми
шлени стоки, което жители
те от тази махала ще улесни 
много.

щинската скупщина.
Съветът по обществен план 

и финансин, на заседанието 
сътояло се .миналата седми
ца, прие и решение за инве
стиране на средства и екс-

за
вестник

»Братство«
А. Д.

проприация на онези площи, 
за които обществото е 
тересовано.

начин жителите А. Д.
Димитровград: Полагат 
се тръбите за канали

зацията

заин-
Това са площи, 

конто перспективно ще пол
учат по-добра цена и които 
представляват база за

Из дейността на просветната инспекция
развиУчилищните сгради по 

селата - в лошо състояние
тие на туризма.

А. Д.

Просветният инспектор Ми 
лутин Пенков в началото на 
учебната година е прегледал 
училищните сгради по села
та и е констатирал, че са в 
лошо състояние.

В район Забърдие положе
нието е най-лошо. Така нап 
ример в Пъртопопинци в мо 
мента, когато учебната 
дина е започнала, стаите са 
били пълни с

са посетени училищата в Т. 
Одоровци и Искровци. До- 
като в Т. Одоровци е всичко 
в ред в Искровци трябва да 
се боядисат 
вратите и да се подмеиият чи 
новете, които са стари по
вече от сто години.

Инспекцията е 
рала, че в димитровградско
то основно училище някои 
часове по български, сърбо
хърватски, ОТО, физическо 
и музикално възпитание не 
са цялостно 
квалифицирани кадри. Съ
що е и в основното училище 
в Смиловци, където по фи
зика, музикално и физичес- 
ко възпитание застъпеността 
от квалифицирани кадри 
е Цялостна. От страна 
просветната инспекция е въ 
зложено да се публикуват 
конкурси за обезпечаване 
на кадри по тези предмети.

прозорците и

коистати-го-

ечемик. От 
страна на просветната инс
пекция е възложено сграда
та да се подготви за обуче
ние в найжратък срок, а пъ
рвото полугодие на учебна-

застъпени от

та година да продължи за 
толкова дни, за колкото се 
е закъсняло в началото на 
учебната година. В Моинци 
е трябвало да се поправи 
сградата, още преди да за
почне учебната година, а 
същото положение е и във 
В. Одоровци.

В района на Т. Одоровци

не
на

А. Д.
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Завършено републиканското
училищната среда съревнование за уреждане на

Култура * просвета * изкуство1.НЛ.Ц ™тЩт
След гостуването на Мирослав Чангаловичв Сурдупица

През учебната 1972/73 годи 
ма бе проведено република*) 
ско съревнование за 
ждане на

ЧАНГАЛОВИЧ ЩЕ СЕ ПРЕДСТАВИ 
С ПЕСНИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ща почти без никакви сред
ства, чрез доброволни 
щш уреждаха

сия» съставена от изтъкнати 
психолози, инженери, соци
олози и един художник, при 
съди първо Място 
гради парично с десет хиля
ди динара Училищния цен
тър „Йосип Броз Тито” в 
Сурдулица.

ак-уре-
сре- училищните 

стаи, дворове, улици и т. н.училищната
и възна-

От основните 
рво хмясто в това 
ние зае

училища пъ- 
съревнова- 

основното училище 
„Пионир от Жедник край 
Суботица, второ — 
то училище ,,Бранко Радиче- 
вич” от Буяновац и трето — 
основното училище „Моша 
Пияде" от Ветерник.

основно-

Много трудови и обществе 
организа 

про
светни дейци ще получат ди 

грамоти 
за извънредния труд при 
провеждането на акцията,

М. В.

но—политически
цггн, както и отделни М. Чангалович сред младите

ндант Сава”. В продължение 
на програмата той изпълни 
творби на П. Коньович, Й. 
Готовац, Глинка, С. Рахмани 
нова и др.

Чангалович подари на Му 
зикалната младеж в Димит
ровград комплект свои пло
чи.

Домакините дадоха възмо
жност на гостите да посетят 
една гранична застава. В ра 
зговор с членовете на Музи
калната младеж в Димитров 
град М. Чангалович изрази 
желание да се представи на 
един концерт в Димитров
град с народни и партизан- 
ски песни на български език.

Милица Петкович

> „И Б Ти то”

Преди няколко дни в Бел
град бяха провъзгласени и 
пооедителите в това сърев
нование. Конкурсната коми-

да. В съренованието 
ваха

пломи По повод Деня на освобо
ждението на Димитровград, 
8 септември, за Музикална
та младеж на Димитровград 

салона на Центъра за кул
тура организира тържествен 
концерт на МИРОСЛАВ ЧАН 
ГАЛОВИЧ (бас) и ЗОРИЦА 
МИХАЙЛОВИЧ (спровожда 
на клавир) от Белград .

Първата част 
бе съставена

учеству
около 600 училища 

Сърбия. Учениците 
подавателите от тези

I!

в
и пре 
учили

в

ци. За това време малкият 
брой ученици от селото оти 
ваха на училище в с. Млеко 
минци.

Тази учебна година
В Рибарци отново 

открито училище
на концерта 

от произведе
ния настанали в осовободи- 

седем учени- телната борба, партизански 
ци, които според възрастта песни. Бяха изпълнени канта 
” не могат да пътуват до та »Аруже Тито”, Баранови- 

млекоминското училище, ко чевия „Мой гроб” тъжната пе 
ето е отдалечно около пет „Спи ти стари Матия” на 
километра. Инак в другите Никола Херцигоня и нада- 
класове на това училище се леч известната песен „Кома 
га няма да има ученици.

в пър
ви клас на училището в Ри
барци ще има

В новата учебна 
село Рибарци отново 
боти първоначално 
под ведомство на основното 
училище „Георги Димитров” 
в Босилеград. Такова

сигодина в ние взе трудовата общност 
на училището в Босилеград.

Училището в с. Рибарци 
ое закрито временно 
три години, затова, че няма
ше достатъчно число

ще ра- 
училшце

преди
реше- учени- Б. К. По повод_________гостуването на

Мирослав ЧангаловичПортрет на просветен и обществен работник

ЗАЩО БЕЗ ЗРИТЕЛИ?Във всяко село 

по едно дело
Световно известният оперен певец Мирослав 

Чангалович, винаги скъп гост, както на Миланска
та скала, така и на Метрополитен опера в Ню Йорк 
гостува в Димитровград. Каква чест и уви какъв 
срам и позор за нашия град. Ако това трябваше да 
бъде най-значителното културно събитие през 
ледните десетина години то не стана това само по-

пос-
Един от носителите на та

згодишната септемврийска 
награда по случа'й Осми сеп
тември — Деня на освобож
дението на Димитровград е 
и Първан Тодоров, просве
тен и обществен работник.

Роден преди четиридесет 
и пет години в село Слив
ница, този висок, едър мъж 
е останал винаги верен на 
селата в Димитровградска 
община. Изминатият му път 
има една линия, вървяща 
по една посока и може би 
на пръв поглед не толкова 
интересна. Но не така гово
рят делата, които са остана 
ли на всякъАе, където го е 
водела жизнената пътека.

След като завършил обуче 
нието си в педагогическото 
училище в Димитровград и 
отбил военната си повин
ност, П. Тодоров освен въз
питание на младото поколе
ние, цялостно се отдава са
мо на едно дело — напредъ
ка на селата, в които жи
вее и работи.

Ако някога „прави баланс' 
на своя живот сигурно ще 
бъде Аоволен. Още като уче 
ник той взима участие на 
младежките трудови акции 
Бръчко — Бановичи, Нови 
Белград, железопътната ли
ния в Панчево и обекта на 
Белградския комбинат в Па- 
линска скела.

В Градини, където започва 
работа като учител Тодо
ров само за три месеца е за

садил тополи, които и след 
двадесет и две години все 
още се намират в 
пия двор и представляват 
началото на едно хубаво де-

От 1965 година Тодоров 
живее и работи в Поганово. 

училищ- Между главните организато
ри е на акцията за изграж
дане на пътя Поганово — 
Погановски манастир, участ 
ник е в акцията по електри
фикация на селото, предсе
дател е на Социалистичес
кия съюз, като успява тази 
организация от тринадесет 
да увеличи на 153 членове.

Първан Тодоров, баща на 
две деца — ма ученик и сту 
деит, за своите проблеми пе 
обича да разказва. Нито 
пък за изминатия път. Днес 
той горещо желае да се за
вършат работите па пътя 
Погановски манастир — По- 
гапово, да започне строежа 
на пътя Суково — Т. Одоро- 
вци и Бански дол и Плани

рали нашата несъзнателност и нашето неуважение 
към заслужил артист, артист който сигурно за пръв 
път на вториц концерт пя пред тридесетина човека, 
а пееше достойно с пълна професионална сериоз
ност и ангажираност, като че ли пееше пред някол
ко хиляди зрители. А този час, когато Чангалович
изпълняваше своите песни, когато чрез песните му 
евоцирахме минали славни времена, от Матня Гу- 
бец до славната народоосвободителна война, 
то ни прехвърли в света на Мусоркскп и други ве
ликани на музикалното изкуство, вратата в хола 
иа културния Дом постоянно се отваряше и ужа
сно дразнеше присъствуващнте зрители. Само той 
беше спокоен, пееше, като че ли в хола не беше го
ляма врява и като че ли всичко това не влняеше 

него. А само половина час след концерта му на 
филма „Билет за пакъла” залата беше пълна.

Въпросът, отправен към хората от културния 
център може би ще обиди иякой, но той е на мя
сто. Нима те имат дълг само към себе си? Нима 
когато гостуват долнокачествени певци — тогава 
може да бъде орга1шзацията иа високо равнище? 
Дали това беше поради факта, че за техшгге кон
церти билетите са препалено скъпи докато 
церта на Чангалович входа беше свободен? А 
во остава с тяхиата роля на културни дейци? С ро
лята им на възпитатели на младите поколе1шя?

Уважаваме тяхната грижа за обезпечаване на 
материалната ексистенцня. Уважаваме и причини
те, че състоянието понякога ги прави да се владеят 
комсрчески. Но как да уважим тези културни дей
ци, конто не организираха концерт на един вели
ка» на оперната сцена, който за пръв път гостува 
в нашия град, който увеличи тържеството ии по 
случай Деня на освобождението. Нима по този на
чин да му се отплатим н заблагодарнм?

кога-

на

цица да получат електричес
ки ток. За тези цели той иде 
се ангажира, както и вина
ги. И ще помага и морално, 
и материално. Онова, което 
е оставил като спомен иа 
тези села, като че ли не е 
достатъчно. Но оттук започ
ва нов път на този общест
вен работник. Път, който 
трябва цялостно да бъде из
вървян.

И има Първан Тодоров о- 
ще едно желание. За всички 
учители, които са по дваде
сет и повече години иа ра
бота по селата да се наме
ри начин да им бъде осигу
рено място някъде край гра 
да понеже са заслужили то-

Първан Тодоров

Оттам Тодоров отива за Вра 
бча. И там той продължава 
дейността си. Хубава овощ-

за кон- 
как-

на градина в двора на учи- 
е негово дело. Дра-лището 

говита, както и Бански дол
го помият по засадените ма
лини. Но Тодоров в Бански 
дол е организатор и за 
строеж на селските пътища, 
пътя Поганово — Желзоша, 
а в двора на училището на 
това село има и чешма, коя 
то също е негово дело.

ва. л. д.А. Д.
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Станул Нарков, председателРазговор със ___
на хандбалния отбор

ПРЕСЪХВАЩА ИЗВОРСКА 

МЛАДОСТ
БЕЗОТГОВОРНО 

ПОВЕДЕНИЕ НА 

ОТГОВОРНИТихо е в крайграничното село Из
вор. Тук почти И11|ЩО не се случва В 
монотонното ежедневие на остарялото 
село. Само от време па време идва об
щинския служител да упрекне хората за 
незаплатення данък илн пощальона да 
раздаде писма.

С години изворчаип 
селото си, търсейки по-добри условия 
за живот и по-лека работа от полската. 
Сега, на пространното плато са оста- 

седемдесет семейства. Но в еело- 
120 къщи. Празните се опират 

зъба на времето. Те завинаги
На най-старите вече никой не 
собствениците. Л тъкмо те са

Хандбалът като спорт в Димитровград заиоч-

зултатите, осъществени в другите спортове.
Миналата година хандбалистите се състезава

ха в Източната хандбална група и от десет 
се класираха на пето място. Тазгодишните състеза
ния започнаха, но без димитровградските хандба- 
листи, което беше повод за разговор с председа
теля на димитровградския хандбален отбор Станул

са напускали на

нали 
то има са за-на
творени, 
им знае
особенно привлекателни за минувачите 
с ориенталната си архитектура, с рез
барските прозорчета, киримиджиипте 
покриви...

Това са последните следи от идкога- 
и политически 
случайност е

Изглед от с Извор
конто едни ден трябва да заиите- 

сс изслс-неща,
ресуват учените, за да нещо 
ди. използва, запише.

Засега единствено промените на 
времето са видими на всички. Още пре
ди четнрдесет години Извор е оило гол
ямо село. В училището учели сто уче
ника, сега са десет. А вече идната годи- 

енгурно още по-малко. Изворчани нс 
си спомнят кога последен път оттук са 
изпратили младеж във войска. След 
ученическите скамейки младите на
пускат селото си: отиват за своето доо- 
ро и бъдеще. Настаняват се по градове
те нашир из страната ни и там създа
ват свои семейства.

Нацков.

шння културен, търговски 
център, който по няк°я 
бил оформен тук още през турско вре-

резултати е нужно да имаме 
професионално подготвен 
треньор. Изпратихме на се
минар един от по-старите иг 
рачи, преподавател по физ- 
култура в основното учили
ще в Димитровград (Дими
тър Гюров) на който за два 
десет дни във Върнячка оа- 
ня платихме пътни, дневни 
и други разноски. Обаче след 
като се оспособи престана 
да проявява интерес към 
хандбала.

В момента никой не води 
за хандбалистите и 

А имаме 
само

На нашия въпрос: какво 
става с хандбала в Димит
ровград Станул Нацков 
отговори следното:

— Миналата седмица запо 
чнаха състезанията. Обаче 
хандбалистите не се събра
ха и не отпътуваха. Дали ще 
се състезаваме тази година 
и на мен все още не е изве
стно. Проблемите са налице: 
преди всичко финансовият 
проблем. Нашият отбор в 
момента 
финансови средства. Очаква
ме да се проведе заседание 
на физкултурната общност и 
едва тогава ще сме в състо
яние да кажем дали ще бъ
дат' обезпечени средства и 
дали хандбалннят отбор и 
занапред ще се състезава.

Онова, което най-много .ме 
безпокои това 
заинтересованост на онези 
лица, които и морално са 
длъжни да бъдат 
на спортния живот в нашия 
град. Това са преди всичко 
просветните работници по 
физкултура. Храктерно е, 
че ннто един от тях не рабо
ти в някой от спортните от 
бори. Дори примерът с на
шия отбор е толкова особен, 
че заслужава да се спрем 
върху него. Миналата годи
на решихме, че за по-добри

ме. ни
етенепн за историческа точ-Без пр

ност, най-старите изворчани казват, че 
преди едни век тук имало над хиляда 
семейства. Тогава Извор бил град 
център на целия окръг.

Намираме случайно писан доку
мент от това време. В него е записано, 
че Босилеград е малко село, което ад
министративно принадлежи към град 
Извор.

на

Може би след няк°я година тук ще 
останат само десетина семейства. С 
тях престават да съществуват и прочу
тите изворски воденици. Някога са би
ли над 20, подредени една до друга. 
Сегата са 13, но само няколко работят. 
Че и за кого? — питат се собствени
ците им. Мнозина са зарязали земеде
лието, пък и другите няма какво да

Там, където някога са били многол
юдните домове на изворчани, с тесни 
сокаци и турски калдъръми — сега са 
ниви с оредяла от сушата царевица. Кол 
ко сурова е.истината, че вечно няма: 
всичко тече, всичко се мени! Ето, че 
дори и няй-голямото накогашно селище 
сега вече пресъхва и изчезва. Изглежда 
обаче, че изчезва и бурната история на 
селото, която ведно е богата и интерес
на. Тя неписано се пренася от поколе
ние на поколение, но с най-старите хо
ра, струва ни се, и тя ще изчезне...

Казват, че някога в една от много-
низ

няма никакви

грижа
подготовките им. 
млад отбор на който 
липсва лице, което да ги под 
готвя за състезания.

Накрая бих подчертал, че 
интерес към хандбала в гра 
да има. На .мачовете ни през 
миналата година винаги има 
ше публика от 200 до 300 ду 
ши. Тяхната помощ беше го 
ляма и струва ми се, че и 
заради тях трябва да има 
хандбален отбор. Но ако в 
работата и в ръководството 
не бъдат включени онези ли 
ца, които трябва да бъдат 
спортни дейци, тогава не са
мо хандбалът, но и остана
лите спортове ще бъдат в не

мелят.
Изглежда тук е само вечен бистри

ят извор с водата, поради който е преди 
векове населили това пространно плато, 
а сетне създали огромно селище — цен
тър. Неговите хладни води слизат низ гра 
дините и ливадите, пръснати по присо- 
яците и наближават чак долу до Боси
леград.

е пълната не

носителибройните воденици, подредени 
дерето дохождал бунтовният Васил 
Левски. Там край границата старите 
изворчани копаели въглища ... Горе на 
рудината, на няколко метра дълбочина 
и днес се намирало езеро, от което из
тича извора в селото, какъвто по голе
мина няма друг в Босилеградския 
край... Тук над селото стоят останки 
от средновековна вада или може би 
римска ... Всичко това са интересни

Заедно с извора остават старите из
ворчани да се борят с бремето на годи
ните си, да самуват и да изчакват кога 
някое от децата им ще дойде да ги по
сети. А тяхното идване е същинско 
събитие за всички в селото ...

В. Велинов завидно положение.
А. Д.

Живоин Николич Бърко

22-ра СРЪБСКА ДИВИЗИЯ (III) беше потвърждение на тех
ните сили и готовност, че с 
успех могат да нападат и по- 
силни съединения- Нашето 
нападение принуди окупато
ра много свои части от сво
бодната територия да върне 
в Аесковац и същевременно 
да увеличи гарнизона с но- 

части от български и не- 
дичево-льотичевски части.

Нападението на Лесковац 
може да се приеме за успе
шно преди всичко, защото в 
него участвуваха Дванадесе
та бригада от чието форми
ране до нападението измина 
ха само 25 дни, след 
Трета българска бригада бе
ше формирана от войници, 
които 20 дни преди нападе
нието са били войници от 
българските окупационни ча 
сти и се сражаваха против 
партизаните и Тринадесета 
бригада бе формирана на 1 
юни по-малко от 24 часа 
пред нападението, от които 
всеки пети войник дотогава 
е участвувал в боевете.

Със заповед на щаба на 
дивизията бе определено и 
времето на нападението: 23 
часа и 30 минути на 14 юни 
1944 година. Веднага се при
стъпи към подготовка за съ
щото. Частите разполагаха с 
достатъчно боеприпаси. Вся
ка част имаше бойци от тоя 
край, познаващи терена, кое 
то гарантираше успех на на
падението.

Щабът на дивизията има
ше напредвид това, че части 
те бяха отдалечени 20 кило
метра и затова им остагл до 
статъчно време за пътуване. 
Обаче, най-отдалечената Три 
надесета сръбска бригада бе 
ше голяма и неподходяща 
за военни действия, неограни 
зирана, с млади и неопитни 
бойци. Затова до град# при
стигна голямо закъснение. 
Затуй закъсня и нападение
то на цялата дивизия. Вме- 

, сто на 14 юни в 23 часа и 30 
минути, Тринадесета брига
да извърши нападението на

15 юни в един часа. И два.на 
десета бригада поради същи 
те обстоятелства закъсня и 
започна половин час по-къс
но след Тринадесетта брига-

иай-активна: стигна до гара
та, завзе я. разруши инста
лациите, опожари шест ваго 
на със стоки, две цистерни с 
бензин, няколко автомобила 
и локомотива; след това ми
нира гарата, а когато до нея 
пристигна немската танкова 
рота с експлозия разруши 
гарата и всички инсталации 

Първият батальон на Три 
надесета бригада зае термо- 
централата и разруши съоръ 
женията и по този начин из 
хвърли от строя същата за 
редовно производство на еле 
ктрическа енергия- Остана
лите части на Тринадесета 
бригада, които минаха през 
Свети Илия, разколебани с 
бомбардирането на Ниш, де 
то попаднали на неприятел
ски караул, спрял придвиж
ването
влезнат в града.

да започне нападение на гра 
да, за да се устреми към тек 
стилната фабрика и водоцен 
трала във Вучйе. От нейно
то колебание се възползва
ли българските окупатори и 
навреме заели позиции по ук 
репените места около тек сти 
лната фабрика, откъдето се 
отбранявали до сутринта, не 
позволявайки на нашата Де 
сета бригада да влезе и пре 
вземе фабриката. Част от 
бригадата, която получи за
дача да спре водоцентрала- 
та изпълни задачата навре
ме- и с успех.

Въпреки че нападението не 
мина по плана, все пак то из 
лезе успешно. След въстани- 
ческите дни на 1941 година, 
това беше първо нападение 
на Лесковац. То намери си-

Десета бригада, кодто има ЛеИ ОТЗВуК в граАа с А'ьлги 
ла най-близки обекти за на- революционни традиции и 
падение също така пристиг- околността. За нашите мла- 
нала със закъсение. ТЯ чакала ди бригади и дивизии

ви
да.

През нощта на 14/15 
като частите на 22 дивизия 
атакуваха Лесковац, съюзни 
ческите самолети бомбарди
раха Ниш. При това те упо
требяваха светящи бомби с 
парашути, които осветлява
ха околността, дори и Леоко 
вац. Това заплаши окупато
рите в Лесковац. Те се пре
несоха в скривалищата. С 
това дадоха възможност на 
нашите части да стигнат до 
обектите. Но това отрицате
лно влияеше на Трета бъл
гарска и Тринадесета сръб
ска бригада, на които 
им беше първо сражение.

Дванадесет сръбска брига
да, която и дотогава показа 
високи бойни качества през

до-

това

това
си и не успели да

тая нощ, въпреки че послед
на влезе в нападение, беше

(СЛЕДВА)хова
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50 години от ^Ноемврийското въстание в България
Днес се навършва половин 

столетие от Септемврийско
то въстание, което през 1923 
година вдигнаха българските 
работници и селяни предво-' 
ждани от Комунистическата 
партия на България. Въпре
ки, че въстанието бе разгро
мено, то зае изтъкнато мяс
то в най-новата история на 
тази съседна страна и в ис
торията на работническото 
движение.

Пролетарска солидарност
на дело

НОСТ НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ^

хора, хвърлени на градския 
калдъръм без нищо.

Наша длъжност е, свеще
на дължност на югославски 
те работници и селяни на 
избягалите български 
люционери, на своите пост
радали другари които с оръ
жие в ръка отбраняваха сво 
бодата на целия български 
народ от кръвавия режим 
на Цанков, от разбойниците 
на Врангел и 
империалисти, да им 
дем братска 
голяма помощ. Българските 
работници и селяни които 
се бореха не само за свобо
дата на България по и за 
свободата на целия Балкан, 
трябва в нашата страна да 
почувствуват, че ги чака бра 
тско сърце и приема брат
ска ръка. Пролетарска 
волюциона 
с празна реч!“

Печатарските работници и 
работническия печат специа
лно изданията на НРПЮ о- 
казваха голяма помощ на бъ 
лгарските политемигранти. 
Те печатаха, обнародваха и 
разпространяваха възвания 
и апели, предназначени за 
работниците и селяните в 
България-

В първите октомврийски 
дни в Ниш започнаха да при 
стигат парични средства, ко 
ито събираха комитетите за 
помош на българските револ 
юционери във всички краиша 
на страната. На пети октом
ври 1923 година в Ниш се 
състоя митинг, на който се 
поиска от радикалното пра
вителство на Никола Пашич 
да даде право на 
българските политемигран
ти. Положението, в което се 
намираха Георги Димитров, 
Васил Коларов, земеделския 
ръководител Коста Тодоров 
и всички негови другари и 
приятели в Септемврийско
то въстание, това беше жест 
не само на пролетарска со
лидарност но и насърчение 
»а нови действия Ао оконча
телната победа на револю
цията.

Нелегалната ЮКП 
направи онова, което 
ла за да помогне на българ
ските

Със свирепия край на ре
форматорското правителство 
на земеделците и свирепото 
убийството на Александър 
Стамболийски 
ския преврат 1923 година ” 
България на власт дойде най 
-бруталния терор на „бели
те”. Това беше само 
нов момент

рево-в деветоюн- На 29 септември стъпи в ак 
ция Централният комитет на 
Независимата работническа

____, един Парти* на Югославия, чрез
в българската *°#то легалн° Действуваше 

забранената КПю. Централ
ният комитет отправи възва- 
ние до работниците и 
ните, в което се застъпи за 
помощ на българските 
станици.

„Възможно е, че белогвар- 
дейските банди ще 
кърваво да унищожат 
жението на работниците и 
селяните. В тоя случай наша 
братска дължност е най-ене- 
ргично да се застъпим за 
право на азил на български
те революционери и морал
но и

цата, търсейки
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помощ в к>гославия-
На българските другари

НРПю ?н0рганиЗЕЩИя на , 11,10 в Ниш оказа голяма
помощ. Бе формирам отбор 
2,,ют на избягалите пар 

1ПИШ1 активисти, работници 
II селяни и техните полити
чески ръководители. В този
НРПггл ЧептРалният отбор 

пак в духа ма интер
националистическа солидар
НОСТ издаде апел д0 всички 
партийни организации:

„На територията на Сър- 
по-голям.о число 

български революционери
200ПВп?''‘ Е борбата- Над ® '“яШ» революционери се намират в Нищ. Те 
спасиха голите си животи, 
но тяхното положение е у- 
жасно. Те нямат нищо, спят 
на улиците и по коридорите 
на учрежденията гладни и 
с всички неудобства на

трагедия, в разгрома на ко
мунистите, който лиши бъл
гарската партия от много до 
бри кадри, а партията 
ра в — нелегалност.

азил наот западните 
пода

ръка и най-
селя-

отка-
въ-

НЕУТРАЛНОСТТА КАТО 
ПОРАЖЕНИЕ успеят

двц-
В тежка заблуда, тогаваш

ното ръководство на Българ 
ската работническа партия 
(комунисти) взе най-съдбов- 
ното решение за своето 
сив но отношение към 
ките събития, които 
ха на българския 
неговия пролетариат 
жертви. То провъзгласи 
неутралитет!

ре-
солидарност, не

па. тогава 
е мо1-юнс- 

донесо- материално напълно да 
помогнем, когато бъдат при
нудени да избягат в нашата 
страна“.

Правителството на Цанков 
сурово преследва работници 
те и селяните. Над 2 000 бъл 
гарски революционери и ра
ботници, прогресивни 
от редовете

народ и 
много другари да се съвзе

мат от тежкия УДар, който 
доживяха в борбата за свет
лите идеали на свободата иИ на 23 септември 1923 го 

дина избухна въстание про
тив правителството на Алек
сандър Цанков, въпреки 
ва, че полицията узна за 
дготовките и арестува някои 
членове на Централния 
лштет.

революцията.
хора 

на земеделеца с. м. н.
(Според „Комунист”)то-

по-

ко-

Бойна дружба между Пиротския, Цари- 

бродскияи Михайловградския отряди
(Югославия. На 26 юни 1944 
година разделени 
групи партизаните
Михайловградско 
напълно обкръжени 
след тежък бой те се про
биха на югославската тери- 
пристигна отсам Стара пла
нина. Командантът на отря
да Бойко Тодоров и парти
занинът Йордан Илиев до- 

Борческите традиции на йдоха във Висок и направи 
населението в поречието на ха първите срещи с югосла- 
Огоста не изостана и в но- вските партизани. Заедно с 
вия септември. По бойните Пиротския и Царибродския 
пътеки от септември 1923 го отРяА те имаха първата сре 
дина, тръгнаха нови бойци Ща в „Ковачево”. Тук се до 
срещу фашизма. Население- товариха за съвместни ак- 
то от Берковица и Михай- ции- П° този начин 
ловградско започна да мис
ли за връзките със сръбски
те партизани появили се на 
Стара планина. В началото 
па 1944 година тези връзки 
се създадоха по-добре.

Говорейки за тази бойна 
дружба командантът на Ми
хайловградския партизански 

Бойко Тодоров

В такова положение Глав
ният военнореволюционен ко 
лштет, в който влизаха Ва
сил Коларов, Георги Димит
ров, Гаврил Генов (четвърти
ят член е трябвало да бъде ня 
кой от първенците 
делците), предприе 
възможно за успешно орга
низиране на въстанието.

Въстанието започна с цяла 
та си жестокост, но за съжа 
ление, не във всички 
щр. на страната.

на
от

бяха
и

на земе- 
всичко

с ътрудничеството между Пиротския, Михайлов 
градския и Царибродски отряди през 1944 го
дина е само дял от бойното сътрудничество 

между отрядите на България и Югославия през 
Втората световна война. Сътрудничеството обаче 
на тези три отряда имаше и по-висши форми, като 
сбщ щаб и единодействие. Между тях владееше дру 
гарство и разбирателство. Така както през 1923 го
дина населението от тия краища оказа помощ на 
старите септе.мврийци, които след борбата с 
чищата на Цанков напуснаха своята родина и на
мериха подслон тук край границата на югославска 
територия. Така и през септември 1944 година бой
ците против фашизма си подадоха ръка от двете 
страни на Стара планина, край Миджор и Ком.

краи-

Класово съзнателни работ- 
селяниници и

слабо въоръжени 
мо с вили и секири” 
топове и картечници от

предимно 
повече са започ

наха акции на трите отряда, 
които имаха за цел да създа 
дат свободна територия вра 
йона на Стара планина и по 
този начин да отвличат вни
манието на фашистите, кои
то си бяха поставили задача 
да атакуват съсредоточени
те партизански отряди в ра 
'йна н Църна трава.

на трите отряда 
Михайловградския Пиротс
кия и Царибродския в Чип
ровци, Дълги дел, Крупац, 
Висок, ж. п. линията между 
Днмитровргад и Пирот 
дигнаха духа в населението, 
което ги щедро помагаше.

взимаха
пра

вителствените наемници. О- 
оединени работници 
ни направиха много 
ни дела, показаха „пример 
на ооева воля, която същест 
вуваше у масите на труде
щите се от градове и села”. 
Никакви жертви не бяха 
скъпи, ни пред как вито

пъл-

и селя- 
героич-

Првоборецът от Пиротско 
известан обшестврен работ
ник от този край Бранимир 
Лужмички приветствувайки 
своите другари-бойци от Ми
хайловград на Каца камък 

имаха през септември 1964 година 
каза:

„Още през 1941 година има 
хме връзка с бъларските па 
ртизаии. При нас бяха дош
ли Балкански, Димитров и 
Ломски. Аз се запознах с 
тях по-късно. Това стана 
през 1943 година и оттогава 
знаех за тяхното движение.
Ние, бойците от отряда, не 
знаехме дали те са сърби или 
българи. Те бяха дошли при 
нас, за да водим борба сре
щу общия неприятел и това 
за нас беше най-важно. Те 
оставиха у нас и население
то прекрасно впечатление.
Затова населението от Топ
ли дол, Засковци, Рудине,
Завой Базовик и днес добре 
ги помни. Тези села знаят 
за Балкански така както и 
за нас. Те се гордеят, че са
познавали и укривали бълга Б. Лужнички говори 
реките партизани." «амък 1964

отряд 
наж каза:

вед-
Акците

е жертви не спря, нито една 
задача не им беше

— Българско-фашисткото 
кома плуване виждаше, че в 
района на Стара плашша се 
създават сериозни партизан
ски сили. И след като не мо 
жа да се справи с партиза
ните в района на Църна тра 
ва, започнаха преследвани
ята на партизаните на Стара 
планина. Понеже не можала 
да спрат партизанското дви
жение отвън дсмаркациона- 
та линия, фашистите съсред 
оточиха внихманнсто си към 
дейността на Михайловград
ския отряд, който печеле
ше успехи отвърд Стара пла 
шша. Отрядът направи чети 
ри големи акции и затова 
предизвика въодушевлешш 
сред населението от този 
край.

Михайловградският парти
зански отряд притиснат от 
около 80.000 души войници 
и жандармеристи се иан 
мери в блокада, а след 
това бе принуден да напусне 
своя роден край и да се от
прави към територняата на

трудна.
щадеха ни себе си иисво 

ите семейства; толкова беше 
„свята

Не

целта, която_ пишеше ТИя пов-нред очите' ____
Аелавец?"*7

Аругите райони па Бъл
гари#, по директивите на аре 

на парти- 
въстание- 

спряно. И разгромът 
неминуем, последствия 

а ло-кървави от деветоюн 
ските.

Щом се ;
Та иа българските с__
Ди, комунисти (въпреки 
ва, че не — 
варират явно за такива) и 
югославската 

общенегвеиост 
че/го
стъпките на 
на Цанков^ въстанаха против 
злодеянията и преследвания
та на патриоти и въстаници.

В началото на 
на гребена на Стара плани
на се състоя величествен ми 
тинг на трите отряда. Те взе 
ха клетва за окончателното 
настъпление срещу фашиз
ма. Михайловградския отр- 
яА се отправи към Михайло 
вград, а Пиротския и Цари- 
бродския към Пг| от и Ди
митровград. В тези краища 
от Огоста до Нишава насе
лението водеше ожесточена 
борба срещу общия неприя
тел както много пъти в мина 
лото.

септемвриВ

стуваиите членове 
иното ръководство 
то бе 
беше

узна за страдания 
въстаии-

то-
смееха да се дек-

прогресивна
твърде огор- 

протестира против по
правителството

Б. Ннк.

Странила 11
БРАТСТВО # 21 СЕПТЕМВРИ 1973



ВНОСЕН ХМНай-големите водохранили
ща на света

във Фра1щия било 
надбягване на ле

на разстояние сто ки

Неотдавна— Иска да виПолицаят: 
види съпругата

Затвореникът:
проведено 
ки коли 
лометра. Победител излязъл 
шофьорът иа парижка такси 

кола, чийто апарат

ви.
Коя ОГ ТЯХ? 

Как коя? ЧовекПолицаят: 
има само една.шала твърде осезателно и за 

много кратко време части 
от града са хлътнали с 3 ме- 
тра.

Оказало Коя от тях?
многоженство.

пата иа Мексико, 
се, някои нейни райони се
га лежат със 7 метра по-нис
ко, отколкото преди 70 го
дини. Интересно било тона, 
че през последните 30 годи
ни някои райони на града 
били хлътнали с 6 метра.

планета се на 
10 000 изкуствени

Затворникът:
лежа тук за

метрова 
отбелязъл 235 километра.

На нашата
мират над 
езера и дори цели морета.
ГГош^стигТаООООО ква 
дратнн километра, а общия 
ИМ обем — около 3000 куои- 
ческн километра.

Нан-голямото по площ из
куствено водохранилище е 
Акосомбо, което се намира 

Волта в афрпкан- 
Него-

Тазн улегнала земя под го 
столичен град на Япо 
плод на безконтролно

* *
лемиц 
пия еизползуване на водата му за 
битови и промишлени иуж-

Ссме|йство се връща от из- 
Жената и детето стоят ЖЕНА КЪМ СЪПРУГА

до мъжа, който седи у ру
гае препълнения

— Ти нали си седнал, та
тко — каза детето.

_Да, но твоята бедна май
кр. стои права.

СИ:сио-Прнчината се крие,
мнението на снецналис- — ЗА РАВНОВЕСИЕ 

НА НАШИЯ БЮДЖЕТ ПРЕ 
ДЛАГАМ: ОТКАЗВАШ СЕ 
ОТ ЦИГАРИТЕ, ВЕСТНИ- 

ПОСЕЩЕНИЕ НА КА
ФЕНЕТА ...

— НО--. — ОПИТА СЕ ДА 
ВЪЗРАЗИ МЪЖЪТ.
... И АКО ТОВА НЕ ПОМО
ГНЕ — ПРОДЪЛЖАВА ТЯ 
РЕШИТЕЛНО, ЩЕ СЕ ОЗО
ВА ПРИНУДЕНА!ДА ОТИ
ДА САМА НА МОРЕ ТАЗИ

ди. влак.ред
титс, в бързото нарастване 
на населението на град Мек

БРОЯТ ПА ЗЕМНИТЕ БУРИна река
ската държава Гана. 
вата площ е 8500 квадратни Всяка година на земята се 

появя»ат около 40000 бури 
с гръм и мълнии. Всяка се
кунда жителите от различ- 

областн па виждат около 
100 от тях. Тяхната средна 

е обикно-

енко. Защото увеличаващи
ят се град изпомпва на по
върхността огромно количе
ство подземна вода под са
мия град. Водоносните сло
еве, разположени под 
да, са изтощени и земята се

НИ,километра.

Нан-голямото по обем на 
водата си изкуствено водо
хранилище е Братското, кос 
то прилича на море. То се 
намира на река Ангара, прн 
ток на голямата съветска ре 
ка Енисей.

ин *
продължителност
сено около час. В тропиците 
например и високо в плани
ната Кавказ те продължат 
ват понякога до 12—13 часа. 
На остров Ява са зарегист
рирани най-голям брои в го- 
дината — 200, а при град Бо 
гор — дори 322!

гра-
_ Фред, трябва непримен-

но да си ушия нова рокля-
— Не, мила, стига с тези 

рокли. Помисли за нещо по- ГОДИНА !... 
виеше.

— О, да — имам нужда и 
от нова шапка.

уляга.
ХЛЪТВАЩИ ГРАДОВЕ Подобно явление е зарегп 

стрнрано неотдавна и в То
кио. Под този

Не много отдавна били на 
правени измервания на над
морската височина на столн-

ГОЛяМ
град почвата на места е уле-

*

Мнозина обичат мълчали
вите хора с надеждата, че 

окаю: уапи га, одгризи те ще га слушат, 
му нос, судийо наонодем — Колко пъти сте скача- 
ти се У свиркуту .... боже, ли с парашут? — пита ко- 
кикво ли не яаоратише ве мандирът.

Пак ми букнуше — Един път-
Аман — Но в документите ви 

записани 21 скока!
— Това отчасти е вярно. 

Сам скочих само веднъж 
Другите пъти ме изхвърля

ведите одека толко ретия 
у паркат. Гледам ие им йе 
до смей, ама 
се насмею. 
срещуту — много йе и до 
кига ли че седи тека!" — 
дзвере се ови. Я подви 
опаш, па беж да ме яема 
©ти може да ям падне не

се муче да 
„Ако *‘е од

чимка-
образйете от срам.

ли акъл тия свет? Ваима
ти да отступуйем, реко да 
си идем. Гледам и госте
те се гъжве и они отсту- ха.
пую, па и погледую към- 
то автобусат...

Я съм прост човек, ама 
све нещо ми се върти у 
кратунуту: нема ли кой 
да тури ред? И «а тия 
оди общинуту що цел ме
сец не може да измету ре 
тишляците, а паре си узе-

дибидусИзрезилимо се *

Шодандец вижда сина си 
в една сладкарница ... Оти
ва при него и му казва:

— Пак харчиш парите си 
напразно. Полко пъти съм 
ти казал, че шоколадът е 
вреден за жлъчката.

— Не, татко — отвърща 
момчето, — аз го купих с 
фалшива монета.

— Това вече е друго !...

оди, мислео паркат йе 
очистен, цел месец йе ми- 
нул од срещуту-

Поче се муам нагоре- 
-иадоле докига иайдо на- 
що место. Боже човек да 
ис поверуйе на очите си: 
Гоцияата Йесия си лежи 
'непитшута. Алал да йе на 
тия оди общинуту дека яе 
су измели ретишляците, 
та найдо Гоцииуту йеоию, 
поче би благосилям яа

Дойде унукат и ме запе: 
че идемо яа вузбал! Тол
кова годияе ои, а на вуз- 
бал йош не си бил. Че 
идемо- Айде, реко си, да 
не скършим атърат на де
тето — че идем.

Надигомо се та у пар
кат. Ка там надошли гос- 
йе оди Ниш — че играю 
с нашата деца- Додека 
да дойдем до игрището, 
ка погледа расвърляните 
ретишляци, 'сърце ми за
игра. Онядън доби писмо 
оди Гоцу Драгоманокога. 
Пише ми загубил си йеои 
юту на срещуту у паркат 
дека седеомо. Я не до-

що на акъл да ме питую- 
А образйете ми букнули 
от срам.

Елем уокаше се дечур- 
лията од све стране- Вуз- 
балерйете почеше да ри 
таю тогжуту. Ватише да 
търчу яава-м — натам — 
яавам, у некой замая сви 
се уокаше било гол. Я не 
се разбирам много у вуз- 
бал, ама ка гледам ко на

ли за игрището, и на туя 
младиню що не знайе 
кикво оратй.

Манча

ПОНЯКОГА КИНОТО Е ЧИСТА 
ЛОТАРИЯ. МОЖЕ ДА КУПИШ БИЛЕ

ТИ ЗА ВСИЧКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И 
НИЩО ДА НЕ СПЕЧЕЛИШ.

щата деца се върляю ко 
заклана петлетия видо де 
ка яема на арно да излез-

ум.
Тамън тека си мислим 

кига съм шрел до двама 
госянйе. И ови орате за 
ретишляците. Чуде се чо-

яе.
И тека испаде: почеше 

некой по-глаоовити да

Логика * ДРУГЯР, 7) Лъ.
/сянао е то ВЛ ■ СД/ о •—>. 
в „ олтелит "уургаул -ряля-'
тТЯ /у ГТРИ
\ллс 0 цвята РЛ то рилиго р.

т-—уцд, вие с"те ощеаелянрг 
рея уУтиУво еяокУ, муокя I 
сте с&ддДргл/у рдя а и ля 7 
.рдге с муоДои/лДлте/,—ишш
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