
ВрятстВо
От заседаншто на ЦК на СКС

Класов подход в 

кадровата политика
На 3 октомври в Белград се състоя 53-то заседание 

на Централния комитет на Съюза на комунистите в Сър
бия- Членовете на този партиен форум решиха Седмият 
конгрес на Съюза на комунистите в Сърбия да се прове
де през февруари 1974 година. Конгресът ще бъде свикан 
въз основа на специално решение на Централния коми
тет. Също така е прието решение изборите в организаци 
ите на Съюза на комунистите в трудовите колективи и 
и местните общности да се проведат до средата на де
кември тази година, а в организациите на СК в общини
те — до средата на янУари следващата година. Междуоб- 
щинските конференции на Съюза на комунистите ще се 
учередят до конгреса. И изборите в покрайнините ще 
приключат до конгреса.

Централно място в работата на заседанието има
ше документа за критериите и постъпката за избиране на 
делегати за Седмия конгрес на СК и Десетия конгрес на 
СЮК и за избиране на членове на форуми и органи в Съю 
за на комунистите в Сърбия и в Съюза на комунистите 
в Югославия- Този документ във вид на брошура ще 
бъде доставен на организациите на СК в Сърбия-

Встъпителен доклад за актуалните задачи на Съю
за на комунистите в Сърбия в кадровата политика из
несе Мирко Попович, член на Секретариата на ЦК на СК 
в Сърбия- Мирко Попович, между другото подчерта:

идидатите се ползват в сре
дата, в която живеят. Тези 
техни качества трябва да 
дойдат до изява в борбата 
за осъществяване програма
та и линията на СЮК, за 
интересите на работническа 
та класа и социалистическо 
то развитие на обществото. 
Избирането на кадри тряб
ва значи да се основава вър 
ху обективното, критическо 
и публично оценяване на ра 
ботата, поведението и
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Събитията на Близкия изток

Израелска агресия срещу 

арабските страни
Военните наблюдатели на 

Обединените нации също съо 
бщиха, че египетските сили 
са преминали Суецкия ка
нал на пет места, докато си 
римските части са пробили 
франта на примирието на 
Голан на две места. Обща е 
преценката, че сегашният 
военен конфликт е най-обе- 
мно и жестоко стълкнове 
ние след юнската война ме
жду Израел и арабските ст
рани през 1967 година.

На другия Ден чуждестран 
и ите агенции съобщиха, че 
египетските сили са напред
вали на Синайския полуосг-

(На 2 стр.)

На Близкия изток отново пламна военен 
пожар.. Това показва, че злощастното състояние 
„нито война нито мир” все още е по-близко до вой 
ната отколкото до мира.

Кайро съобщи, че на 6 октомври в 12,30 по 
средноевропейско време израелските войски са 
извършили въздушно нападение върху египетски 
те позиции на Суецкия канал, а същевременно из
раелските военни кораби са тръгнали към запад
ния бряг на канала.

— Главно и основно мери 
ло в избирането на членове 
на Съюза на комунистите 
па постове и отговорни длъ 
жпости в Съюза на комуни
стите и в обществото, за из
дигането на кадри и за кон 
кретни кадрови решения тр 
я.бва да бъдат залягането и 
резултатите от труда, 
кретното и непосредствено 
участие 'В акциите, 
жа и доверието, с което ка-

Израелските военни сили 
нападнаха и сирийските час 
ти на Голанското възвише
ние, над което се развихри 
жестока въздушна битка.

От друга страна от столи
цата на Израел Тел Авив 
съобщиха, че Египет и Си
рия са предприели нападе
ние срещу Израел. В област 
та на Суецкия канал и Го
ланското въвишение.

на канала. В емисиите 
Радио Кайро се подчертава 
че Египет ползва своето за
конно право въз основа 
Устава на ООН да се брани 
от агресия-

на
кон-

на прести- мо-

(На 2 стр.)

!

Чествуванв на \\ октомври— 

Деня на въстанието в Македония
В ТОЗИГлавното военно комат»д- 

Египет съобщи, чеване на 
непосредствено след израел
ската агресия 
сили са минали в контра на 

ден са
БРОЙ:египетските

Заседание на 
Общинския ко
митет на СКС 

в Димитров
град

стъпление и същия 
преминали Суецкия канал 
на пет места, така че египет 
ско-израелските 
се водят на източния бряг

сражения

Послания на 
президента Ти- 
то до ръково
дителите на 

Алжир, Египет 
и Сирия

СТР. 3

Звонуи

Електрифицирани 
всички села 
в района

на СъПредседателят
изпълнителен 

Джемал Биедич 
месец

юзния 
съвет
прие на 8 този 
вечерта алжирския по 
сланик Демаглатрус и 
му връчи от името на 
президента на Репуоли 
ката лично послание 
до президента Хуари 
Бумедиен.

СТР. 5

Интервю с
Петре
ПърличкоПанорама на град Скопие

Но Пеня на въстанието на македонския народ против фаши На Деня на вьста ^ освободеи град по време на оку-
ма — 11 октомври в Киче , Р_ 6е тържествено ознаменувана
нацията на територията па Д територии в тази република и
-«-годишнината надървите свдд ДР тържеството в Кичено

на тогавашния Централен комитет на Кому 
член на Председателството

*
СТР. 9

Председателят на 
Съюзния изпълнителен 
съвет прие също на в 
този месец посланици^ 
те на Арабската репуб 
лика Египет С. Афра и 
на Арабската репубди 
ка Сирия Насър Сядах 
Кадур и им връчи от 

на президента 
на Републиката лични 
послания за президен
тите Ел Садат и Сад.

1943: Нов 
етап на НОБ 
в Македония

* СТР. и

формирането на 
говори първият секретар 
иистическата партия на Македония
СЮК Лазар К°Л™“ИисторичесКи„ юбилей в Кичено бе една от 

Чествуване от НОВ в Македония, състояла след

на

името най-голедоите срещи 
освобождението.
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Съюзната крифе- 

на ССРНЮ, изразя-
политика
рсиция
вайки
трудещите се и гражданите 
на социалистическа Югосла 
вия, дава пълна подкрепа на 
правдивата и законна борба 
на народите на Египет и Си
ри# за освобождение на ара 
бските територии, окупира
ни от Израел в юксната во
йна през 1967 година.

във всички необвърза-(От 1 стр.) вата
ни и социалистически стра
ни, след това до френския 
президент Помпиду, китай
ския пример Джоу Ен Аай, 
английския премиер Хит, 
америкаI\ския президент 
ксъи и генералния секретар 
па ЦК па КПСС Леонид Бре 
жпев, в което 
сили се обръща внимание 
па становищата, 
причините па близкоизточна 
та криза взеха .необвързани
те страни в Алжир.

действуваме па либерал! ю- 
другп

(От 1 стр.) панастроениетосирийските па Голап- 
Освобо-

тсхпократнчсск» и 
групи, лидерство и лр.

ров, а
с кого 1В7»з ви I меи ие. 
ден е почти цялия източен

качества на капди- 
конто

ралните
датите, --------
членове, организации н ръ- 
ръководства, а не чсакто до
сега имаше случаи, въз ос
нова на субективни мнения 
н интереси па групи или от
делни хора, въз основа 
това дали някой се проя»я-

изпълпяват

бря»’ па Суецкия канал
големи танкови сра 

От друга страна Тел
Нидени са 

жения-Лвив призна за настъпване
то па арабските войски, по 

са сиропи и Израел 
минава в контра

И двете страни съобгца 
големи загуби на по

па великитена
същите които запастъпле-ва. пие. 
ват за 
приятеля- 

Третия дои на 
на па арабско израелските 
фронтове мина в знак па те 
жки боеве па Синай, къдсто 
египетските сили настояват 
да пзгонят израелските оку 
натори и па Голапскнте «въз 
впшения па които 
„непрекъснати 
Водят се непрекъснати въз
душни и танкови битки, в 
конто воюващите страни са 
ангажирали по-голяма част 
от своите сили. Данните за 
тези боеве, нарочно когато 
се касае за загуби на тапко 
вс и самолети са твърде про

Обръщайки внимание на 
отговорността на реационер 
ните и империалистически 
сили в света, които със сво
ята подкрепа дадоха възмо
жност на израелското пра
вителството да провежда по 
литика на анексия, агресия 
и насилие. Съюзната конфе
ренция изтъква, че е неотчу 
ждимо правото на арабския 
народ да даде отпор на агре 
сора и да освободи онези 
части от националната тери 
тория, които са им отнети 
със сила. Тя също така пре
дупреждава от опасността 
от по-нататъшно разширява 
не на стълкновението, до ко 
ето може да дойде следст
вие на новото активизиране 
на съюза между израелските 
властодръжци и междунаро 
дния империализъм.

Становищата по кадрова
та политика новата вой

Лмсри канск ият \ фезидент 
секСтановищата и принципи

те на кадровата политика в 
Съюза на комунистите са 
изложени в „Резолюцията 
по най-важннте задачи на 
СК в областта на кадровата 
политика", приета на засе
данието на Централния ко
митет от 16 юли 1968 година 
и в доклада на др. Тито на 
Деветия конгрес на СЮК. В 
периода до Писмото, следо
вателно, не се касаеше за 
липса на становища по кад
ровата политика, но недос
тигите конкретна акция в 
организациите н ръководст
вата на СКС в претворява
нето на тези становища в 
дело. Само фактът, че Цен
тралният комитет на Съюза 
на комунистите в Сърбия от 
Шестия конгрес до Писмото 
и покрай многобройните си 
заседания, не разглеждал и 
не анализирал практиката на 
Съюза на комунистите в осъ 
ществяването на кадровата 
политика, говори много.

Либералистичннте и техно 
кратични схващания и носи 
телите им изтласкваха СК 
от тази твърде важна област 
на обществена акция- При
етите принципи и критерии 
не се зачитаха или пък не 
са прилагаха. Те се повтар
яха декларативно, но липс- 
ване анализ на практиката, 
разработка на принципите и 
борба за осъществяването 
им. Отсъствието на органи
зирана работа и активно от 
ношение на членовете, орга 
низациите, форумите и орга 
ните практически и означа
ваше оставяне на стихията 
кадровата политика в Съю
за на комунистите и в обще 
ството. А с това нещо се съз 
даваха условия и простор 
за изява на монопол на гру
пи и отделни лица, за прива 
тизация и субективизъм, за

Никсъи и генералният
на ЦК ла КПСС Брс-ретар

жнев вече са обменили по
слания във връзка с война
та и нейното прекратяване. 
Никсъи е заявил, че САЩ 
ще предложат акция, от кря 
то той очаква, че ще бъде 
ефикасна за спиране на вой
ната.

отекват
гърмежи".

Съюзната конференция на 
ССРНЮ по повод най-нови
те събития на Близкия из
ток даде съобщение, в което 
се казва:тпворечиви.

„Източният бряг на Суец
кия канал пак е цялостно в 
наши ръце, а вражеските во 
йнмци и укрепления се пре
дават иа египетските сили" 
— съобщи на 8 октомври 
Египетското военно команд
ване. В това съобщение се 
потвърждава, че египетски
те войски са освободили ра 
йоните на Порт Тавфик, Ел 
Шат, източна Исмаилия, ка 
кто и всички области южно 
от Порт Фуад.

Египетските самолети на
паднали израелските лети
ща в Маленза и Беир Тама- 
ди, а на летището Атамаду 
унищожили голямо число 
хеликоптери и самолети. Съ
що така са унищожени из
раелските ракетни батареи 
в Балуза, Тамада и Геда. 
Според изявленията на изра 
елски пленници, моралът на 
израелските пилоти е нисък 
поради големите загуби, а 
израелските въздушни сили 
са претърпели големи загу
би иа сирийския 
ския фронт през 
дни на войната.

„Съюзната 
на ССРНЮ счита, че упори
то отхвърляне на Израел да 
се покори на решенията на 
решенията на ОН и да прие
ме политическо решение на 
близкоизточната криза, него 
вото правене на оглушки за 
единодушното осъждане от 
международната 
ност и търсенето на необ
вързаните страни, неговата 
продължителна агресия сре
щу арабските страни и пос
тоянното прилагане на най- 
грубо насилие са довели до 
сегашното тежко положение 
и възобновяване на 
те действия на Суец, Синай 
и Голанското възвишение.

конференция

Мирко Попович
Съюзната конференция из 

тъква, че спешната и безус 
ловна евакуация на окупира 
ните арабски територии от 
страна на израелските сили 
и зачитането на законните 
права на палестинския на
род представляват основни 
предусловия за правдиво ре 
шение на кризата и дълго
срочното уреждане на поло
жението в тази част на све
та, за обезпечаване на тра
ен мир, сигурност и свобод 
но развитие на всички наро 
ди в тези области".

Не се правеха необходими 
те проверки, пито пък се 
водеше същинска дискусия 
и публично изясняване за 
кандидатите за съответни 
постове. Затуй бе възможно 
на отговорни и важни поето 
ве да идват и такива лично
сти, чийто не само морален 
образ, но и минало и идей- 

иасочеиост, бяха 
противоположност с интере
сите на работническата кла 
са и нашето социалистичес
ко самоуправително разви
тие. Имало е случаи на от
делни важни постове да бъ
дат избрани лица на обща 
изненада на средата, в коя
то те живеят и работят.

обществе-

военни-

н а в
Осъждайки решително из

раелската нмперналистичес- 
ска и експанзионистка

н египет- 
първите Изявление ни югославското правителство 

по случай израелската агресия
ПОДКРЕТА И ОЖИВЕНА 

ДИПЛОМАТИЧЕСКА 
АКТИВНОСТВместо борба за класов 

характер на кадровата поли 
тика и за развитие на същи 
иските качества, които да 
са резултат от примерна ра 
бота и правилна идейно-по
литическа насока, все пове
че изчезваше класовата съ- 
ност на кадровата политика, 
а оценката на кадрите ста
ваше само въз основа па 
критерии за формални ква
лификации и подготвеността 
в специалността. Засвидетел 
ствуваните лични, политичес 
ки и морални качества, кои 
то отличаваха комунистите 
преди войната, по време иа 
въоръжената революция и 
в социалистическото изграж 
дане не само че се омалова
жаваха и изтласкваха, но 
комунисти притежаващи та
кива качества бяха провъз
гласявани за консервативни, 
неспособни и недостойни за 
„модерното време" — казва 
в доклади си Мирко Попо
вич.

Пълна подкрепа на 

арабските страни
Докато новата война на 

израелско-арабските фрон
тове се развива с неудър
жим темп, в света се разви 
ва оживена дипломатическа 
активност, и подкрепа на 
арабските страни.

От Алжир съобщават, че 
тази страна е готова всички 
свои потенциали да даде 
услуга на правдивата борба 
на арабските народи Собща 
ва се също, че първите час
ти на алжирските въздушни 
сили вече се намират на 
прището на войната заедно 
с египетските сили.

Либия Даде финансова по
мощ на воюващите арабски 
страни — Египет и Сирия, с 
които е в уния. Въоръжени
те сили на Сауди Арабия са 
в пълна боева готовност. И 
пракси въздушни части са 
се притекли в помощ ка Си
рия и Епитет.

В качеството на председа 
тел на Четвъртата конфереи 
Чия на необвързаните

алжирският президент 
Хуари Бумедиен е изратил 
послания До ръководителите 
на държавите и правителст-

Бря-тстВо
ВЕСТНИК НА БЪЛГЛР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Изляза всеки петък 

Урежда редакционна 
колегия

Директор, главен ■ 
н редактор 

ВЕЛЧЕВ 
Технически редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ 
Издава „Братство" — 
Ниш, Стайко Пауновия 
М 72, телефон 25 480 

Годишен абонамент 40, 
■ полугодишен 29

в
ПО СЛУЧАЙ най-новата 

израелска агресия на Близ
кия изток, Съюзният изпъл 
нителен съвет издаде следно 
то съобщение:

„Най-новото

правителство дава решител
на и всестранна подкрепа 
на справедливата борба на 
арабските страни срещу Из 
раел за освобождение на 
всички окупирани територии 
в съгласие с решенията на 
на конференцията на необ
вързаните страни в Алжир. 
Югославското правителство 
същевременно апелира към 
ВСИЧКИ миролюбиви СИЛИ II 
отговорни фактори в света 
за предприемане на ефикас
ни мерки с цел да се даде все 
странна подкрепа и помощ 
на арабските страни, чието 
законно 
право е да се борят за осво 
бождение на своите терито
рии, окупирани от Израел".

(Танюг)

по-
тговоре
ТОДОР разширяване 

на военнит едействия в Бли 
зкия изток, като последица 
от продължителна и изпла- 
нирана агресия на Израел 
срещу арабските страни и 
араоокия народ в Палести
на, който продължава с оку 
пацията на арабските тери
тории и системно отхвърля 
и минира всички усилия за 
постигане на приемливо по
литическо решение, предиз
вика дълбока

Р*Текуща сметка
62300-9С1-9529 
СДК — Ншп 

Печатница ^Вуж Кара-
ажжч". От. п*М п-шт

И неотчуждимостра- загриженостни на правителството и народи
те на Югославия. Осъждай
ки най-енергично израелска 

югославскотота агресия,
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Успешно завършиха военните учения 
»Нишава 73*

Заседание на Общинския комитет на СКС в Димитровград

РЕШИТЕЛНО СРЕЩУ 

СТОПАНСКИЯ КРИМИНАЛ
Народът широко приема 

концепцията за всенародна 

отбрана
и в дневния ред на Общин
ската конференция на Съю
за на комунистите, а след 
това да се представи на обсь 
ждане и в местните партии 

организации 
организациите 
по предприятия и учреж
дения- Бе изтъкнато, че за
напред комунистите ще тр
ябва упорито да се борят за 
премахването на стопанския 
криминал а занапред ще се 
оказва по-голямо съдействие 
и на следствените органи в 
борбата срещу подобни я°- 
ления- И засилването на ра
ботническия контрол също 
ще помогне да се въдвори по 
вече ред и дисциплина в ра
ботата и производството. -

През миналата седмица в района на Ниш и Леско-
Сърбия ус-

приключиха военните учения „НИШАВА 73”. В уче 
нията освен частите на Югославската

Общинският комитет на Съюза на кому
нистите в Димитровград на заседание, състояло се 
през миналата седмица, разгледа информация за 
стопанския криминал и др. вредни в стопанството 
явления и информация за провеждането на за
ключенията на Общинския комитет и Общинската 
конференция във връзка с „декемврийските изпла
щания”.

вац и някои съседни общини в Югоизточна 
петно

народна армия 
участвуваха голям брой обществено-политически общно- 

и организации, организации на сдружения труд, 
взаимни и други самоуправителни общности, местни об
щности, трудещи се и граждани и всички структури от 
системата на всенародната отбрана.

и внисти
СКна

Това беше проверка на 
постигнатата степен на орга 
низираност, готовност и бое 
способност за отбрана на ст 
раната и придобивките на 
Народоосвободителната бор 
ба и социалистическата са- 

система

временно превзет. Това е 
най-големият град, който до 
сега у нас, на учения се е 
бранил в такива обстоятел
ства.

Най-важно е че в тези уче 
ния и когато се касае за от
браната на Ниш и Леско- 
вац, — е, че народът изцяло 
твърде отговорно и дисци
плинирано се включи в уче
нията и съзнателно и отго
ворно изпълняваше своя Аял 
от работата.

моуправителна
нас. У

Ученията наблюдаваха 
мнозина високи военни и по 
литически ръководители, ме 
жду които и началникът на 
Генералоцаба на ЮНА, гене 
рал-полковникът Стане По- 
точар.

На края на ученията „НИ На военните действия «а 
ШАВА 73” генерал-полковни фронта свой отпечатък дадо 
кът Стане Поточар е казал ха стълкновенията между 
между другото, че ученията бронираните части на напа- 
са имали големи размери и дателите и браните/1 те, кои 
са били комбинирани с ко- то бяха равносилни. На 
мандно-щабни упражнения, кРая Стане Поточар ка 
в които са взели участие ча зал» че тези 
стите на оперативната ар- лексни учения, в които вси- 
мия и териториалната отбра чки участници положиха го 
на. Особен белег на ученията леми усилия, даде доста ин
е това, че са се отбранявали тересни изводи. Те, 
два големи града. В Ниш е всичко доказаха, 
проверено колко са подгот- Аа_се провеждат офанзивни 
вени териториалните части действия на едно оператив- 
и всички други отбранител- но направление, докато на 
ни структури, както и цело; други направления на фрон 
купното население да защи- та се провеждат отбранител 
щават своя град. ни действия

Интересен е опитът от Де края генера\ полковникът 
йствията в Лесковац, в об- Поточап
становка, когато градът е '-тане поточар.

Разисквайки по въпроса 
за връщането на така наре
чените „декемврийски изпла 
щания”, на заседанието 
Общинския комитет се 
тъкна, че заключението на 
комитета не е проведено в 
дело във всички трудови ор 
ганизации. Имало случаи и 
на декларативно 
ка това заключение, а рабо 
тниците в аптеката още не 
са върнали парите.

на
из-

приемане

Димитровградкомп-
По този въпрос 

тях ще се води разговор, по 
неже в аптеката няма чле
нове на Съюза на ко.мунис-. 
тите.

Отче- сКомисията за обществено- 
икономически отцошения 
при Общинската конферен
ция на Съюза на комунисти 

бе представила 
лиз за криминалните и др. 
вредни в стопанството проя
ви. В него се отбелязва, че 
през последните две години 
димитровградското 
ство е претърпяло загуби от 
367 480 динара зарад 
стна

отрицателни прояви, 
те се, че най-слабо стоящите 
трудови организации имат и 
най-много загуби от такова 
естество. На първо място е 
мебелното предприятие „Ци 
ле” с 136 491, кожарообрабо- 
твателното предприятие „Бра 
тство” с 103 000 динара и та 
•ка нататък.

преди 
че могат те, ана-

Изтъкна се също 
заключението на 
във връзка с «декемврийски 
те изплащания” не е прове
дено както трябва и в гим
назията, и че за такова по
ведение е имало и е трябва 
ло да се търси отговорност.

Общинският комитет разн 
еква и по критериите за Кад 
ровата политика в общината.

така, че 
комитета

стопан-
казал на

Общо заключение беше: 
този анализ да бъде внесен

несъве 
работа, кражби и др.

По случай арестуването на Луис Корвалан
Съобщение на СУП 

Босилеград
А. Д.

Остър лротест на Съюза на 

югославските комунисти НакратковСекретариатът на СР 
Сърби 
щил
вътрешните работи в 
Босилеград да даде 
следното съобщение 
във връзка с притежа
ването на огнестрелно 
оръжие. Съобщението 
гласи така:

„Умоляват се йс 
граждани в Босилсгра 
дека община, които 
притежават нсдсклари 
рано оръжие да го де
кларират в срок от 
30 дни от пу
бликуването му във

противестника, 
вен случай срещу тях 
ще бъде възбудено сле 
дствие за углавно дело

*я е упълномо- 
Секретариата на вяцяааааазяяа

Изпъл нител I юто 
бюро на Председателството 
на СЮК.

СЪЮЗНАТА КОНФЕРЕН
ЦИЯ НА ССРНЮ НАЙ-ОС 
ТРО ОСЪЖДА ТЕРОРА В 
ЧИЛИ

на незакотю притежание 
на огнестрелно оръ
жие”.

Изпълнителното бюро^на то
Председателството 
с огорчение прие вестта 
арестуването на генералния 
секретар на Комунистическа 
та партия на Чили Луис Кор 
валан, бележит борец за пра 

кла-

за

ИЧК11

ДИМИТРОВГРАД. — От 12 до 14 октомври в 
Топола ще се състои традиционния фестивал 
на самодейци 
песни.

вата на работническата
■народа на Чили — бе 

заседанието
къмПридружавайки се 

протестите 
жлуиародна
Съюзната конференция на 
ССРНЮ най-остро осъжда 
белия терор, който е завела 
военната хунта в Чили. 

Масовите арести на патри 
и членове на

са и
съобщено след 
на Изпълнителното бюро, 

се на 4 октомври.

та нашата и ме- 
общесгвеност, изпълнители на народни 

Общинската конференция на Съюза 
младежта ще застъпва Петър Гигов.

състояло 
Този акт само потвърждава 
безочността на военната хун 
та, която не избира средст
ва и методи, включително 
арести, репресии и убийства 
на числящите се към пР01Тр 
сивните и демократични •_ 
ли, се опитва да осуети осъ
ществяването на свободолю 
бивите тежнения на народа 
на Чили.

на

ПИРОТ. — На 28 септември в Пирот се про
веде заседание на Общността на здравно оси 
турените работници от общините Пирот, Ба- 
бушница и Димитровград. На заседанието бе 
разгледан и приет доклада за финансовата 
работа на фонда на общността за периода яну 
ари — юли т.г. Бе приет и правилник за ус
ловията и начина на осъществяване на здрав 
но осигуряване. Също бяха разгледани и про 
ектоконституциите на СФРЮ и СРС.

оти, работници 
партията на фронта на 
родното единство, които не 
спират я по-нататък, не ще 
сломят отпора на прогресив 
ните и демократични сили.

Изразявайки дълбоката си 
загриженост за живота_ и 
съдбата на хиляди чилийци, 

се озоваха в затвори- 
воеината хунта. Съюз-

на-
си-

швСъюзът на комунистите 
Югославия и всички 
трудови хора остро протес
тират против арестуваните 
на Луис Корвалан искат той 
да бъде пуснат на свобода и 
още един път изразяват пъл 

солидарност с бор
бата на всички прогресивни 
и демократични сили в 
— се изтъква в

\ллкоитонаши те на
ната конференция най-остро 
осъжда арествуването на бе 
лежития борец за демокра- 

свобоАа на Чили, се- №ЦИЯ И _натора и генералния секре- ^ 
тар на Комунистическата па , '>= 

Чили Луис Корва-
ната си

А. Д.ртия на 
лай.

Чили
съобшение- Страяиц* 1
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Ср*щиСесия на Общинската скупщина е Димитровград
МАЙСТОР ЗА ПЪТИЩАОБЩИЯТ ДОХОД В ТРУДОВИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ УВЕЛИЧЕН С 

28 НА СТО

Срещнахме го на пъ
тя между крайгранич
ните села Груиици и 
Извор, който строят 

Казва сеграничарите.
Райко Босанац, роден 
е в Подравска Слати 
на .Четиринадесет го
дини работи в специа
лизирана строителио- 
отиженерска 
Югославската

част »па 
т/арод- 

Винапи еговидта, промишлеността и 
други.

Като заключение -във връз 
ка с този въпрос бе прието, 
че е нужно и необходимо 
във всяка стопанска органи 
зация по-често да се дават 
отчети за работа и да се 
правят анализи.

Отбориицитс бяха запоз
нати и е 'информацията за 
кадастралното премерване 
па имотите т» Димитровград
ска община. Бе отчетено че 
промсрвансто е в закъснение. 
От своя страна отбориицитс 
изтъкнаха, че са нужни до
пълнителни обяснения и съо 
тветиа помощ.

На сесията бе разгледан и 
иска па комуналното пред
приятие „Услуга" за увели
чение на

РАЗГЛЕЖДАЙКИ анали
за за работата на трудовите 
организации в общината 
след първото полугодие на 
годината отбориицитс на 
двете камари ма Общинска
та скупщина, на сесията съ
стояла се на 26 септември, 
бяха запознати, че осъщест 
вените резултати са положи 
телни. Общият, доход в тру
довите организации след ше 
стмесечието на тази годи
на срещу дохода след шест
те месеца на миналата годи
на е увеличен с 28 ма сто. 
Обаче трябва веднага да се 
каже, че това увеличение не 
е от особено значение поне 
же -увеличението на чистия 
доход е само 8 на сто в сра 
внение с дохода през същия 
период миналата година. 
Особено е загрижаващ фа
кта, че средствата предназ
начени за фондове в сравне 
ние с миналата година, са 
по-малки с 8 на сто. Освен 
това увеличението на лични 
те доходи възлиза само на 
12 на сто и не следи увели
чението на разноските , а 
имайки предвид, че същите 
са увеличени с 19 на сто. То 
ва значи, че битовото рав
нище на димитровградските 
работници намалява.

Особено трудно е състоя
нието в мебелната фабрика 
„В. И. Циле” и кожара „Бра 
тство”, в които са осъщест
вени слаби делови и финан
сови резултати.

Мебелната фабрика 
ле" е намалила общият до
ход за шестте месеца на го
дината, срещу същия пери
од от миналата год., с 27 на 
сто, докато в кожара „Брат
ство" общият доход е нама
лен дори и с 31 на сто.

За разлика от тези две пре

дприятня останалите стопаи 
ски организации са работи
ли положително. Така иапри 
мер конфекция „Свобода" е 
значително увеличила общи 
ят доход п то с 30 ма сто 
II общия доход в търговска 
та мрежа с 19 на сто.

Също добри резултати е 
осъществила и Основната, 
организация на сдружения 
труд „Тигър" — Дим птроп- 
град, където общия доход е 
увеличен с 15 на сто. Всъщ 
пост, тук производството с 
увеличено повече, но не с 
съпровождано от съответна 
реализация.

Що се касае до осъщсствс 
нпя доход по един работник 
съация с иай-голям при рабо 
тниците в гостилничарство- 
то, който възлиза па 14.394 
динара, след туй в селското 
стопанство 13.322 динара, къ 
дето дохода по един работ
ник в сравнение със същия 
период на миналата година 
е увеличен дори със 166 на 
сто, а след това идват тър-

па армия, 
бил там където за ну
ждите на ЮНЛ и иа 

населениецивилното 
се строят пътища, да
лекопроводи, водопро 
води и лр.

пата ни. И само по няколко 
месеца в годината е при се
мейството си, настанено в 
град Ниш.

— Свикнал съм и не ми е 
трудно. Обичам професията 
си... — отвърна той, кога- 
то поискахме да ни разка
же за себе, за трудностите, с 
които се среща, но и за ре
зултатите, които ежедневно 
постига.

— Най-трудно ми е да го
воря за себе си 
той.

— Трудно мога да си при
помни на колко строителни 
обекти съм участвувал и ко 
лко от тях лично съм ръко
водил. Има ги много — каз
ва Райко Босанац.

Само за последните две 
години той с ръководил из
граждането иа четири пъти- 
ща и повече водопроводи и 
далекопроводи.

— Участвувах в изграж
дането на далекопроводите 
в димитровградските 
Долни Криводол и Камени
ца. Също и на водопровода 
за Градини — казва той.

Интересно е, че Райко по 
чти цяла година прекарва 
на обекти в различни често 
и безпътни краища в стра-

цоните на някои 
и заиятчийски селакомунални 

услуги II СЪЩИЯ бс ПОЛОЖИТС 
лно решен.

На сесията бяха разгледа
ни общо 23 въпроса и прие
ти съответни решения.

каза

Всъщност за него говорят 
стотици километри пътища, 
водопроводи, далекопроводи. 
Всяка възложена задача Раи 
ко изпълнява с най-голяма 
отговорност, технически ус
пешно и на най-рационален 
начин. Така например, пос
ледният далекопровод, на 
който е работил бил плани
ран да се завърши за един 
месец, а завършен е само 
за десет дни!

А. Д.

Писмо

Три пъти променихме автобус
Като читател на „Братст

во" искам да се обърна към 
Вас, за да публикувате това 
мое писмо. На 20 септември 
т. г. пътувах от Стрезимиров 
ци до Сурдулица с автобус 
на Автотранспортното пред
приятие от Босилеград. Тръ
гнахме в 5,45 по разписание
то и мислехме, че всичко ще 
бъде в ред. Обаче по пътя 
благодарение на персонала

от предприятието 
много неприятности.

Бяхме принудени три пъти 
да променям автобуси, въп
реки, че това не беше по раз 

С нас пътуваха

Моля да публикувате това 
писмо за да чуят за нашите 
мъки и ръководните хора от 
транспортното предприятие 
в Босилеград.

имахме

Райко и сега очаква, че 
предсрочно ще завърши из
граждането на пътя между 
Груинци и Извор.

„Ци-

писанието. 
много стари хора и майки с 
деца.

Борис Тончев 
пенсионер 

Стрезнлшровци В. Велинов

От нашия ъгъл

В изграждането на втората фаза на ВЕЦ 
„Власина“ СЪС СРЕДСТВАТА № РАЗПОЛАГАТ 

ТИЯ, КОИТО ГИ СЪЗДАВАТМладежта продължава 

традицията
Между работниците 

обектите от втората фаза на 
Власинските водоцентрали в 
Горна Лисина и Божица, ра 
ботят над сто души младе
жи.
В управата на предприятието 
„Хидротехна“, която 
обектите, 
се обърща за организиране 
на по-съдържателен общест 
твено-политически и култур 
но-забаве« живот на млади
те работници.

Преди един месец тук е 
оформена младежка органи
зация, в която членуват над 
100 души. Най-дейните от 
тях ще бъдат предложени за 
прием в Съюза на комунис
тите — казва Зора Лазич, се 
кретар на младежката орга
низация-

— В момента за младеж
та строиме клуб, в който ще 
организираме богат -култур
но-забавен живот -в свобод
ните часове — заяви инж. 
Симеон Наков, председател 
на младежката организация. 
Той ни осведоми, че в клу
ба ще има библиотека, -по

па мещение за -прожектиране 
на филми, зала за тенис 
маса и др.

-Инак всички на обектите 
с похвала се изразяват 
работата на младежите, 
жду които почти и няма не
квалифицирани, а много от 
тях заемат отговорни посто-

В ДИМИТРОВГРАД бе пу
сната „Информация за 
тояиието и някои проблеми 
в работата на службата 
настаняване иа работна ръ
ка в Пирот", чийто 
намира в Димитровград. Та
зи информация представля
ва един вид протест във връ 
зка с разполагането на сред
ствата на Завода -по 
яване на работа в Ниш. Со
чат се множество случаи на 
разполагане с тези средства 
в ущърб на клоновете в Пи
рот, Димитровград и Бабуш 
ница. Тези протести

редят като самостоятелна ор 
гаиизация 
труд"...

На 17 600 жители Димит
ровградска община 
3 580

Повод за настоящата ста
тия е фактът, изнесен в ин
формацията във връзка с 
разполагането със средства
та, които се набират в Бабу 
шншнка, Пиротска и Дими
тровградска общини, а кои
то обслужва клонът в Пи
рот. Според посоченото в ин 
формацията излиза, че с те
зи средства трябва да се ра
зпореждат ония, които ги 
създават — работниците в 
трите посочени общини. То
ва е в духа на амандманите 
и вярно е, че служещите в 
Пирот Нямат нищо против 
това всяка от по-горе посоче 
ните три общини да разпола 

та, както намери за най-добре. 
Защото за безработните в 
Димитровград

на със- на сдружения
по

за
ме- клон се има 

и -към 
наето

осигуренистрои 
голямо внимание края

Яйцата година службата е 
внесла в евиденция към 900 
без работа. А от 0,70 на сто 
от облаганията върху лични
те доходи в Димитровград
ска община във фондовете 
на завода са постъпили 322 
хиляди и от изплащане -на 
заеми; и други доходи — 310 
хиляди динара. От тези

на юни
ве.

— Това са наши добри ра 
оотници, които продължават 
светлата традиция на дваде 
сет и петте хиляди младежи, 
участвували преди д-ве десе 
тилетия н -изграждането на 
първата фаза на Власински 
те водоцентрали 
Даико Облак, 
строежа.

настан-

идват в 
резултат на несамоуправите 
лиото разпореждане на сред 

Затуй димитровград
ският клон по 
на работа иска

заяви 
управител на щиост*1 РсеггубликанскатаРо&- 

за работа 
Завода 98 000

отстъпени 12 236, 
на службата на 

и за
Да напомним ствата.още' че «ай много младежи на обектите 

в Божица и Лисина има от 
МФАУлишка и Босилеград- 
ска община. Със своята спор 
тна и културно-забавна дей
ност през свободните 
сове, те вдъхват особена жи 
зненост на работническото 
селище -в Божица. .

,.. материа
лно осигуряване на лица без 
раюота - Ю5 300 динара 

с*а кредитиране, т.е., за про
сеш,°тГ° издигане на тър сещи раоота лица са изразхо 

416000 ^нара (може ли изобщо да става дума за 
бездействие по въпроса за 
усъвършенствуване на търсе 
щите работа лица).

настаняване
този въпрос 

да се разреши по амандман- 
°ки, т.е., „по-вече права от 
центъра да се пренесат в 
трудовите

остават не 
малки средства и те би тр
ябвало да се използват там, 
където решат работниците. 
В това именно е и класова
та същност на решаването в 
областта на тази общност с 
взаимен интерес.

си ча-
единици", там 

където тези средства се 
бират. В

на-
противен случай, 

може да се случи те да сеучВ. Велинов
М. Б.
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Звонци На стопански теми

Електрифицирани всички 

села в района ПОДОБРЕНА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА, 
НАМАЛЕНА ШНШЧШТАНеотдавна беседвахме с 

представители на две мест
ни общности в Звонския 
край и местната канцелария 
в Звонци за проблемите 
И ето какво ни казаха:

Борис Георгиев, секретар 
на местната общност в с. 
Берин извор: — Селото еле
ктрифицирахме в рекорден 
срок и без помощ от страни 
още през 1967 година. След 
това главната цел ни беше 
да направил! път до Звонци, 
в дължината от 3 км.

Повечето селяни

че ще преодолеем всички 
препятствия и ще почнем с 
построяването на пътя-

В с. Ракита съществуват 
4—5 жилищни сгради, в кои 
то квартируваха някогашни 
те миньори. С тях разпола- 
га „Комуналац” в Бабушнн- 
ца сградите слабо се поддър 
жат. Местната общност в Ра 
кита отправи иск да й се от
стъпят тези сгради, но „Ко- 
муналац” предложи неприе
мливи условия- Още през 
1968 година горската секция 
в Бабушница бе подкопала 
селските гробища. На това 
Място трябваше да построи 
подпорна стена, но до днес 
не изпълни обещанието си.

И на края искам да изтък
на, че местната общност съ
бра по 50 динара от семей
ство в Ракита и огради учи
лищния Авор — завърши Ко
стов.

Нака Антонов, шеф на ме
стната канцелария в Звонци: 
— Всички села и махали на 
територията на местната ка
нцелария в Звонци са елек
трифицирани. Последно през 
1972 година се електрифици
ра село Ясенов дел.

Това е голя-м успех за на
шия край.

След това на ред дойдоха 
пътищата. Някои местни об
щности и преди да въведем 
самооблагането, като Нашу- 
шковица, построиха път с 
твърда настилка. Ракита пол 
зва трасето на бившата те- 
снолннейка. Най-лошо в тая 
насока стоят Ясенов дел, Ву

В КРАЯ на първото полу
годие на настоящата годи
на платежоспособността и 
обезпечаването на собстве
ни оборотни средства в ди
митровградското стопанство 
е на по-завидно равнище от 
същия период миналата го
дина. Но колкото 
лите икономически 
Рии да са увеличени, реални 
те възможности са в упадък, 
а с това и натрупването.

Преди всичко, общият 
ход в края на първото полу 
годие е по-голям с 29 на сто 
от същия период миналата 
година .стойността на реали 
знраната продукция а края 
иа юни е вълзизала 
116 865 510 срещу 91 300 000 
динара. Чистата печалба е 
увеличена с 12 на сто и е 
възлизала на 26 569 00 дина
ра. Само в „Циле" и „Братст 
во" общият доход през нас
тоящата година е по-малък 
от миналата. При това след 
ва да отбележим, че ,,Брат
ство' имаше и загуби. През 
първите шест мисеца в на
стоящата година е намалена 
възпроизводствената спосо
бност на стопанството. Това

способно, но това не значи 
и че разполага с достатъчно 
оборотни средства за покри 
тие на готовата и иедовърше 
ната продукция, за набавка 
на суровини и други възпро 
изводствени материали, та
ка необходими за непрекъс
нато II ритмично производ
ство. .. В този период от вре 
ме структурата иа оборотни 
те средства значително се е

капиталовложенията.
Личните доходи са увели

чени с 12 на сто. Но седем 
трудови организации 
работника получават по-нис 
ки лични доходи от лани. 
През същото време жизне
ните разходи са нараонали с 
19,1 на сто. Значи, покупате 
лната мощ на работника е 
намаляване на стокобборо-

им.
с 699

и остана- 
катего-

чиито
имоти пресича трасето не 
търсят обезщетение. Особено 
голямо разбирателство пока 
заха: Стоимен Милошев,

до-

от-

па

сочат и пропорциите, отнас
ящи се до печалбата, която 
е по-малка с 8 процента. А 
това ще рече — на всеки 
100 вложени динара — мина 
лата година е осъществен 
общ доход от 135, а настоя
щата 129 динара. Така ико
номичността е намалена с 
4,5 на сто. Но ако произво
дителността на труда измер 
ваме с осъществения доход 
върху единица работник, то
гава тя е увеличена с 8 про
цента ,или от 9 521 е нарас
нала на 10 294 динара като 
се има предвид, че минала^ 
та година е имало 2 482, а 
настоящата — 2 581 работ- 
ншс. Средните месечни лич
ни доходи миналата година 
са били 923, а в първото по
лугодие на настоящата — 
1 б4б динара.

Намаляването на иконо
мичността на първо място 
е резултат от увеличение на 
производствените разходи — 
възпроизводствемня матери 
ал и стагнирансто на цепите 
иа готовата продукция- Ао- 
каго общият доход е нарас
нал с 28 процента, произвол 
ственитс разходи са нарас
нали с цели 33 процента. А 
това не е без иачеиие и фак 
тичсски е основният фак
тор, който спъва размаха иа 
производствените сили в Ди 
митровград. Той е резултат 
ог стишавапето па пазара, 
намаляването на инвестици
онното и др. видове потреб
ление, т. е., на интервенци
ите па пазара. Като факт за 
по-нататъшно укрепване па 
платежоспособността па ди 
мигровградското стопанст
во се споменава и това, че 
и покрай увеличението це
пите на суровините и иа иро 
изводствспите разходи, както 
и Някои извънредни разходи 
(съдебни, поправки на фина и 
сови резултати и др.), кои
то в предстоящия период не 
ще имат по-значително въз
действие в намаляването на 
натрупването. Само „Циле", 
гостилничарството и заная
тчийството през 
шест месеца аз настоящата 
година са имали 
икономичност от 
година.

При всичко това в услож 
немите условия на работа 
дим и гровградс кого стопан
ство става все по-плагежо-

По-пълно пзполсане на Л1а шините по-високи доходи

Общо взето, по-добре е 
от лани. Само на „Братство" 
е блокирана джнро-сметка- 
та. Това предприятие има 
загуби, но платежоспособно 
стта му се подобрява. По 
пътя на пълно съчетание ме 
жду промишлеността и тър
говията има- още -редшца 
проблеми. И едните и други 
те се нуждаят от оборотни 
средства. Помощ може да 
стигне само от фонда за ста 
билизация и от деловата 
банка. Където е необходимо, 

, общността е длъжна да по
могне в организационното и 
кадрово укрепване на орга- 
иизациите иа сдружения 
труд. В крайна сметка, с ре
формата и стабилизацията 
се постановява вътрешното 
разпределение да става та
ка че да остават по-големи 
средства за въпроизводство.

променила. Така собствени
те оборотни средства са увеБорис Георгиев
личени в сравнение с диша
лата година — с 28 на сго, 
дългосрочните кредити с 72, 
краткосрочните с 26, а дъл
говете са намалени с

бор ни к на ОС в Бабушница, 
Иван Николов, Георги Мила 
нов и др. Надявам се, че по
чти всички така ще постъп
ят, завърши Георгиев.

Борис Костов, отборник от 
с. Ракита: — След премахва
нето на тесно,шнейката, на 
селяните от Ракита бе обе
щано, че ще се построи път 
и до Ракита. За целта още 
през 1964 и 1965 година дока 
рахме около 200 Л!3 камък. 
За подпорна стена, където 
пътя бе пропаднал, изразход 
вахме около 150 м3, а оста
налите 50 м3 безследно из
чезнаха. Това обстоятелство 
предизвика негодувания вс
ред селяните и те с нежела
ние се изясняваха за въвеж
дане на седемгодишно само
облагане за пътища. Всеки 
който е задължен с три тру
додни и 1 мз камък за 1973 
година за пътя ще се отчете. 
Построяването му би тряб
вало финансово да помогнат 
и Горската секция в Бабуш
ница, земеделската коопера
ция „Ерма" в Звонци и „Ан- 
гропромет" в Ниш, защото 
стопанските интереси им то
ва налагат. Все пак вярвам,

26%,
което ще рече — с толкова 
по-малко сс рабешI на вере
сия- Но и покрай това анга
жирането оборотни средст
ва през настоящата година 
са по-ниски с 5 па сто в сра 
вненне с първото полугодие 
на миналата година. По то
зи начин са намалени въз.мо 
жностите за набавка на су
ровини и търговски стоки, 
което понякога е нарушава
ли ритмиката ма производст 
вото п постоянното увелпче 
ние на стокооборота. Това 
сочи, че с намаляло търсене 
то и реализацията, защото 
са намалени и потребителни 
те кредити и потреблението 
изобщо, включвайки тук и

Кака Антонов

чи дел и Берни извор. Само
облагането подтикна местни 
те общности към по-голяма 
активност. Пресека, вече ст
рои пътя си. Звонци тази го 
дина ще поправя пътя от тре 
ти разряА/ селските пътища и 
един мост.

М. Б.

Инициативи

ОБЩИ ПОЧИВНИ ОБЕКТИм. В.
Как работниците ще пре

карват годишните си почив
ки и в каква степен те наи
стина що бъдат от полза — 
е въпрос, па който на първо 
място, профсъюзите, търсят 
най-реални отговори. Инте
ресът към този въпрос води 
началото си от 1969 година, 
кога го за пръв път Общин
ския профсъюзен съвет из
прати иа годишна почивка 
в известни у нас почивни 
станции 30 работника. След 
ващата година просъюзът ор 
гал измра почивка за над 100 
работника, а в 1971 — за пад 
150. През настоящата година 
бродг ма работниците, почи
ващи в такива станции е зиа 
чителио по-голям. И през 
1972 година общинският про 
фсъюзси съвет изпратил и от

общността за работническо 
осигуряване в Пирот са из
разходвали над 80 хиляди ди 
нара, а през настоящата го
дина тези средства ще бъдат 
и по-големн.

Босилеград

АСФАЛТИРАНИ ТРИ УЛИЦИ
Голямата грижа за работ

ника в това отношение е до
вела до интересни почини, 
някои от конто са предмет 
па предстоящата конферен
ция ма общинския нросъю- 
зеш

Поез миналата седмица в Босилеград се иостро
Пр асфалтираха %„ улици , намиращи се а 

^ Асфалтирането проведе Пътното
Враня» а необходимите сред- 
Общинския фонд за комунал

иха и
центъра на града

— клонпредприятие 
ства са осигурени от 
на дейност. В. съвет в Димитровград. 

Този почин върви в две посо 
ки: предлага сс профорганиБожица първите зациите занапред още по-се
риозно да се заемат с обеди 
няваието на средствата на 
трудовите организации за 
изграждане на общи почив 
ни станции.

3000 КГ. ШИПКОВ ПЛОД
Получените средства учили

ще ползва за организи

по-висока
миналата

Учениците от основното 
Божица са щето

райе на научни ученически 
кабинетно

училище в село 
събрали 3 хиляда килограма 
шипков плод, които ще оъ- 
дат продадени но 2 динара 
и 20 пари по един килограм.

екскурзии и за 
обзавеждане на обучението. М. Б.В.
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АкцентиВ органите на общинската администрация

ОТ ПОЗИЦИИТЕ 

ИА ПЛАТФОРМАТАЛИЧНИТЕ ДОХОД 

ЯБЪЛКАТА НА РАЗДОРА ла Съюза па комунисти- 
вил «а „засиленона Съюза тип

те като 
влияние на непосредствени
те производители, специално 
па производствениците в но 
литическото решаване в Съю 

комунистите в община 
та? „Отговорът сигурно ще 
бъде отрицателен. Не с дос
татъчно само да се формира 
активът. Той трябва да бъде 
действен. Още повече ако се 
има па предвид, че има за 
задача да афирмира Плат
формата ле само в произвол 
ството, но и извън производ
ството, не салто в организа
циите на сдружения труд, 
но и във всички видове на 
самоуправително и идейно- 
политическо действуване в 
общината. В интерес «а ак
тива и общинската организа 
ция на Съюза на комунисти
те, както и на самата рабо
тническа класа е да се по
търсят причините за бездей
ствие и да се раздвижат ак
ции, активът да приеме ак-

В организациите
комунистите на село и в 

организациите на сдружения 
труд в Димитровградска об
шила започнаха разисквания 

Платформата за Десетия 
- СЮК. Още по вре 

на обсъждане на първа

е изработен повия правил
ник, по о бил предварително 
объеждап от трудовия коле
ктив.
правилник, който е в пректа 
зачитан от страна па члсио- 
сн бил на обсъждане не е 

Съвета. По-точно Съ
вета общност е отхвърлил 
мненията, .предложенията и 
забол еж кит па трудовия ко
лектив.

па
в ор-Вечс четири месеца трудовият колектив 

гаиа на управата в Боснлеградска община настоява 
да намери решение за разпределение на личните 
доходи но обществения договор.

В случая трудовият колектив е на едно, а Съве
тът на трудовата общност на друго мнение.

Също така и новия'?
по за наконгрес на 
мето .... 
та и втората фаза па комети 
туциоппите промени и чрез 
прилагането на духа на Ние 
мото па др. Тито димитров
градските организации 
Съюза -на комунистите, как- 

оста!Щлите обществсно- 
политически организации,ра 
ботпическата класа и трудс 

се изхождаха от пози

нете на

състояние па работ- 
с иай-ипекн лични

Споровете изйникват всле
дствие на разликите в лич
ните доходи, създадени с 
прилагането на -новия прави
лник, а приет от Съвета иа 
трудовата общност. Според 
този правилник най-големн- 
ят личен доход за сега е три 
и половина пъти ио-голям от 
най-малкия- Досега тази ра
злика е била два и полови
на пъти. С това, .мнозина в 
колектива считат, чс без ос
нование се -предълбочават со 
циалннте разлики.

Най-малкият личен доход 
в органите на общината въз 
лиза на 950 динара. Най-гол 
ямо увеличение на доходите 
са получили служещите с ви 
сше образование. (При ня
кои и по 800 динара на .ме
сец). При служещите с пие
ше образование и при при
служниците, които нямат 
квалификации се е стигнало 
и до намаляване на личните 
доходи.

Членовете на трудовия ко
те категории работници, на 
лектив особено от засегнати 
редица проведени досега съб 
рания, поставят въпрос дали 
има сигурно .материална ек- 
зистенция оня работник, ко 
йто получава личен доход от 
950 динара. При това те из
хождат и от решенията на 
Изпълнителното бюро на 
СЮК да се подобри матери

алното
ннцпте
доходи. на

то и

иците
циитс на Платформата като 
насочваха развитието на са- 
моуправителните социалисти 
чсски производствени отно
шения към изграждане 
политическа система, откри
ваща пътища на по-нататъш 
но развитие и утвърждава- 

такива отношения". 
През това време самоуправ
лението извършваше натиск 
на организациите на Съюза 
па комунистите в по-голяма 
степен да действуват като 
авангард на работническата 
класа а своята роля в изгра 
ждането на самоуправител- 
ния социализъм да изпълня
ват като инструмент иа ра
ботническата класа".

на

нс на
В транспортното — личните доходи са иаи-високи

Мнозина от този колектив 
изтъкват, че в Съвета иа тру 
довата им общност са преди 
мно лица с виеше образова
ние, които са успели да 
действуват иай-голя-мо увелн 
чение на личните доходи за 
собствената категория работ 
1-нщи. При възиаграждавапе- 
то те са изхождали от това, 
че се заплаща дипломата и 
работното място, но не и ре
зултатите от труда

В органите на управата 
мнозинството
имат забележки по отноше
ние на демократичността в 
обсъждането иа документи
те, регулиращи личните до
ходи. Например обществе
ния договор, според когото

ционна програма и да се 
ангажира по-пълно в общест 
вено-политическия живот в 
общината. •

Към тази инертност допри 
насят и самите работници- 
комунисти и трудовите коле 
ктиви понеже изчакват някой 
да ги насърчава да реагират 
и като класа и като неин 
авангард в средата, в която 
действуват. Касае се за то
ва, че иницативата трябва 
да мине в ръцете на работни 
ците-комунисти, защото то
ва преди всичко е тяхна бор
ба, защото пътищата на афи 
р.мация на класата като про
изводител и самоуправител, 
като организатор на отделен 
вид диктатура на пролетари 
ата, която се развива в само 

отношения- 
Затуй Платформата и пряко 
и косвено сочи необходимо
стта от марксическо образо 
вание на всеки член на Съю 
за на комунистите, а специ
ално работниците. Защото 
Съюзът на комунистите ка
то е „инструмент на работни 
ческата класа", а марксичес 
кото образование определя 
и укрепва класовото съзна
ние на работника.

По същото време организа 
шште по селата аце потърс
ят отговор на въпроса: как 
ги „съблюдава" тяхната ко
операция в преустройството 
на амандманни -начала? Как 
во е заплашвала, за да ор
ганизира общественото про
изводство на частния сек
тор? Какви салюуправителни 
права им осигурява с новия 
актове?1 'д‘^^гите нормативни

Спорното е сега и какви 
компетенциите има Съветът, 
който решава от името на 
колектива Обаче от гледна 
точка на самоуправителните 
отношения, в светлината на 
последователно прилагане иа 
конституционните амандма- 
ии, такива дилеми не трябва 
да има. Още повече, че в ама 
ндманите е записано: „иеот- 
чуждимо право на всеки ра
ботник е да решава върху 
дохода и неговото разпреде
ляне".

В случая органите на об
щината не създават доход, 

преразпределението 
имат право да участвуват 
всички членове на трудовия 
колектив.

из

пускайки Платформата на 
публично обсъждане на ра
ботническата класа, общин
ската организация на Съю
за на комунистите и на тру
дещите се в Димитровград
ска община се удава възмо
жност едновременно във вси 
чки области на живота с 
критическо око да погледат 
извървяния път, да видат как 
върви преустройството на 
амандманни начала, как се 
изпълняват задачите от Пис
мото, стабилизационните ме
рки, как се спазват общест
вените договори, как се пре
махва неоправданото забо
гатяване и намаляват социа
лните разлики. С една дума: 
как се зачита думата на ра
ботническата класа и защи
щават нейните интереси. В 
това е и същността на изгра 
ждането на политическата

работници

по в

В. В. управителите

Ясенов делЗеонци

ПОЧТАЛЬОН-
СПЕСТОВНИК

Пример©!! земеделец
40 овце. Добитъка си храни 
със сено от естествени и из- 
куствеш! ливади. Използва 
естествена тор, а от коопера 
цията в Звонцн купува и 
изкуствена.

Интересно явленне, за кое 
то и пишем тези редове е, 
че от десетина години насам 
някои овце на Мирчо Анто
нов се агнат по два пъти на 
година.

ДИМИТЪР МИЛА 
НОВ, управител на 
пощата в Звонци от 
няколко години ак
тивно сътрудничи с 
Белградска 
Той е най-големият 
й пропагандатор по 
спестяване.

През настоящата 
година Миланов е 
„намерил” 350 спес
товници, които са 
внесли 3 милиона и 
500 хиляди динара. 
Почти всеки звонча 
нец има спестовна 
книжка.

— Само през един 
ден, това беше на 28 
юни — казва Мила
нов, граждани внесо 
ха 25 хиляди дина
ра.

Миналата година 
зарад усърдна рабо
та по организиране 
на спестяването Ди
митър 
награден от Белград 
ска банка.

система и внедряването 
производствени 
в организациите на сдруже
ния ТРУД, които да осигурят 
иа робтннческата класа да 
разполага с „дохода, средст 
вата на обществетното въз
производство, т. е., с излшие 
ка от труда в полза на само 
управително сдружения 
труд, а преди всичко, в пол
за на

на
отношения

банка.

производителите, за 
тясното решаващо влияние 
върху всички икономически, 
обществени, социални 
тически процеси”...

Иначе н
На какво се дължи това, 

попитахме Антонов?
— На доброто гледане и 

хранене, — отвърна той.

М. Величков

II ПОЛИ
Такива въпроси изискват

конкретни отговори — 
практика. Всичко друго е
Фраза, фактически отпор __
пасивен или активен — уми 
шлен и ли не (последиците 
са същите) на политиката 
на Съюза на комунистите. А 
Илатформата предлага раз- 

итие на самоуправителните 
социалистически отношения 
на село. Затуй Платформата 

чс „Съюзът на кому
ннетите. Социалистическият 
съюз и другите обществено- 
политически организации иг 
радт важна роля в развити
ето на самоуправителните 
отношения на село”. Реали
зирането на тези задачи с 
отложна задача на Съюза 
комунистите и организаци
ите яа сдружения труд на 

п°Аготовките за' Десе
тия конгрес «а СЮК

този път трябва 
да^се очаква работниците и 
работниците-комунисти 
гаиизациите на Съюза на 
мунистите да търсят отговор 
на въпроса: какво досега е 
направил Работническия ак-

на

и ор
ко-

МИРЧО АНТОНОВ от Ясе 
нов дел е на около 70 годи
ни. Той е напредничав земе 
делец и служи за пример и 
на стари и на млади земедел 
ЦИ в звонския край. Прите
жава около 6 хектара обра
ботваема площ. Занимава се 
със земеделие и животновъд 
ство. Отглежда ечемик, овес, 
ръж, пшеница и картофи. 
Тази година получил около 
4—5 хиляди килограма жито.

Антонов отглежда седем 
говеда и един кон и около

Босилеград

Босилеградските земедел
ци ползват хубавото есенно 
време за прибираме иа реко 
лтата.

тбата, а в околните на Боси 
леград села започна и есен
ната сеитба. В селата Групи 
ЦИ, Извор, Белут, Райчилов- 
чи и др. се пускат първите

Миланов бе е не
на

В най-високитеМ. планински 
села както: Горна Ръжана, бразди. 
Мусул, Барйе, Дукат върши

село в

В. М. Б.
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Наши

Култура * просвета * изкуствоюбиляри

могат много неща да се из
фабрикуват. В театъра 
що друго: там артистът един 
вид общува със зрителя, от 
лицата им може да прочете 
дали е напипал пулса им. В 
театъра артистът «а всяко 
представление се самопотвър 
ждава.

— Кажете ни нещо повече 
за наградите и признанията, 
които сте получили.

— Най-вероятно аз ^съм 
един от югославските арти
сти, който е получил най- 
много признания и награди. 
Почти няма признание или 
награда, които се присъж
дат на артисти, а аз да не 
съм го получил.

— Носител 
републикански и две 
ни награди. Получил съм за 
жизнено дело наградата „11 
октомври”, Пулската _златна 
арена, наградата 
Гавела”, ордени 
степен, Високия орден „Бра 
тство-единство” 
лента, като постановчик, ар 
тист и пр. бях в периода на 
Алия Сиротанович 
гласен за ударник и пр., по
лучил съм наградата на Сте 
риино позорйе в Нови Сад и 
много други.

Между признанията бих 
отделил две: миналогодишна 
та награда на АВНОЮ и ор 
денът за заслуги втора сте
пен на НР България, който 

ми върчи 
другарят Георги Димитров.

Ако Ви поканят от Ди
митровград бихте ли госту
вали и ще може ли да 
рите свободно време?

„ИМА ОБРАЗИ, КОИТО АРТИСТЪТ НЕ 

МОЖЕ ДА ЗАБРАВИ“
е не-

* РАЗГОВОР С ПЕТРЕ ПЪРЛИЧКО ПО ПОБОЛ 
50-ГОДИШНАТА МУ ТЕАТРАЛНАТА МУ ДЕЙНОСТ Д

ЗВЕСТНИЯТ
ПЪРЛИЧКОП югославски и македонски артист ПЕТРЕ 

тази година чествува забележителен юби 
леи 51) години театрална дейност С 

нени роли и тълкувани образи, 
заема едно от най-почетните 
дейност.

век от народа, постоянно си 
пе пародии мъдрости, а в ду 
шата си е добрдк. Придру
жава четата на Яне Сандан
ски и се

над 500 изпъл- 
тоя виден артист безспорно 

места в югославската театрална така. както се
съм на седем 

съюз-

Р РУДния път на пътуващите артисти.
етне споделя съдбата на много други пътуваш и тряг

ТИМ°ШКИЯ ТеаТър на Ник°ла йоксимови^ Руския ху-
мористичен театър БИ-БА-БО, на Милан Йованович Миня 
Милошевич, Милош Райчевич и много други Освен аптист
еднаедумаРДеР°беР’ декоРатоР’ суфльор, пропагандист. . . С 
една дума — всестранно изживява незавидната съдба 
пътуващ театрален деец. Д
ап^ Пре3 1931 година Петре Пърличко основава свой те
атър БОХЕМ^Т Държавен привилегирован вардарски те-
1939 голина^ня Г„У НабИра Г°ЛЯМ опит’ за да >™не през 
19^9 година на Голямата театрална сцена в Скопие

От освобождението — 1944 година__
та на македонския народен театър, 
кия народен театър.

Наред с театъра дейно се 
мов артист изпълнява 
„Капитан Леши” 
други. Почти няма 
играе.

то на

„Братко 
от I, II и Ш
с червена

провъз-на

работи в Драма- 
а днес е член на Скопс-

приживе лично
занимава с филма: като фил 

роли във филмовете: „Мис Стон” 
„Маршът на Дрина”, „Къс 

македонски филм, в който той
синьо небе“ и 

да не наме-

Освен това, един е от основоположниците на детска 
та драматична литература — куклена сцена, а едновремен
но е тълкувател на драматични образи по вълните на Радио 
Скопие.

оори народа — всеотдайно, 
без грим и помпа.

— Къде Ви е по-интересно: 
на филма, телевизията 
в театъра?

— Повече обичам филма, 
но от театъра не се отказ
вам. Естествено е детето да 
се роди, расне, възмъжа^ 
остарява, а сетне да умре. 
На филма той първо може 
да умре, а сетне да се роди 
и т.н. Освен това във филма

— Димитровград е 
би един от лгалкото

може
градове, 

конто лично не съм посетил 
Ьезспорно „гостувал” 
но с филм. Мое огромно же 
лание е да дойда лично и да 
се отдължа на тоя град. Ако 
културният дом .ме покани 
с удоволствие бих се отзо
вал, и то в най-скоро време, 
понеже моментално съм по- 
свободен .може би със свой 
портрет, с монолози.

С успех
изпълнена роля съм.или

Носител е на много високи отличия и признания.

цена му предлагат купувачи

Според мен, понятието 
„трагичен” или „комичен” 
почти не съществува. Съще 
ствуват образи, които са 
пълнокръвни, о\редени с 
емоции и артистът е длъжен 
да им вдъхне живот. Освен 
това, в живота няма чисто 
„комични", нито пък чисто 
„трагични” образи. Същест 
вуват комични ситуации, до 
като личността, на която се 
смеят зрителите най-често 
в себе си носи огромен тра 
гизъм — и обратно.

— Може ли да отделите ня 
кой образ, който най-много 
Ви харесва и да ии кажете 
защо?

— Има образи, които ар
тистът никога не може да 
забрави. От „театралните” 
образи, които съм изпъл-ня- 
вал мисля, че образът на 
Еротие в „Съмнително лице" 
от Бранислав Нушич е пай- 
пълиокръвния образ, който 
съм пресъздал на сцената.

Когато тълкувах тоя образ 
имах предвид конкретно ли
це. Във Белее по -времето иа 
бивша Югославия също има 
ше околийски началник. Ка
кто и Еротие, така и тоя на
чалник не е „смешна" лич
ност. Напротив, и двамата са 
сурови, а само ситуациите 
ги правя'1' смешни. По това 
време тз града имаше хама
лин, който режеше дърва по 
къщите. Ще мине така пача 
лникът и -ще го попита: иа 
колко парчета реже дърво
то. Дърварят му отвръща — 
на три, а той ще заповяда:
„На мен ще режеш иа чети
ри!". Нали разбирате, че то
ва никак не е смешно? А

Еротие подобно се държи с 
подчинените си, та дори и с 
домашните.

От „филмовите" образи 
най-обичам Манданата във 
филма „Мис Стон”. Той е чо

те.
Към юбиляра Петре Пър

личко се отнесохме с някол 
ко въпроса:

— Кога започнахте като 
артист и кое бе решаващо 
да се определите за това?

— Аз принадлежа -към по 
колението на театралните 
артисти, което трябваше да 
измине трънливия път към 
върховете на театралното 
изкуство. В период на нена- 
родните режими изживяхме 
незавидна съдба — повече гла 
дни, отколкото сити, постоя 
ино на път при много труд
ни условия- Островски бе ка 
зал, че тогава никой не е 
проявявал разбирателство, 
дори родителите са се про
тивопоставяли като всичко 
считали за ..глупост".

Във Белее бе дошъл през 
1923 година пътуващият те
атър на Михаило Аазич. Ве 
днага ме плениха и аз бук
вално станах техен съмиш
леник. Ако дотрябваше не
що тичах в къщи и аззимах. 
Почти цялата покъщнина 
пренесох в театъра. А сетне 
и самият тръгнах с тях. То
гава имах само шестнайсет 
години.

Ст. Николов

Проблеми на основното училище е Божица

Намалява броят на учениците
ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ 

в село Божица е изправено 
пред един сериозен проблем: 
надостиг на ученици. Масо
вата миграция на население 
то непрекъснато намалява 
броя на учениците. Сега в 
цялото училище с подведом 
стаените отделения има са
мо 250, а преди десетина го 
дини е имало над 530 учени
ци.

изписали 50 ученика. И в на 
чалото на тази година са се 
изписали десет ученика.

на ученически интернат — 
преди всичко поради липса 
на съответни помещення.

яПГ п?
■ II 18 I! . ;

В двора на 
училището 
все по мал
ко ученици

В пай-незавидно положе
ние, поради малко ученици 
се намират подведомствени
те учили/ща в божичките 
махали: Златанова и Деяно
ва. Б пъразото има само 12 
ученици, (в първ клас ияма 
пито един), а във второто 17 
ученици и в арво отделе
ние 4 учеиищ. Подобно е 
положението и в топлодол- 
ското подведомствено учили 
ще. Тук аз първо отделение 
има само шест ученика.

Изпълняващ дължността 
директор иа училището Вла 
димир Харизаиов казва, че 
намаляването на учениците 
не може да спре поради ми
грацията. Според него прело 
мпа е била 1968 година, ко
гато в началото иа учебната 
година от училището са се

е Д, а* I &
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За отбелязване е, че в учи 
лнщето са успели изцяло да 
решат кадровия въпрос. Тук 
не само, че -всички препода
ватели професионално са по 
дготвени за предметите, ко 
ито преподават, по няма и 
хонорарни часове. И това е 
една от „тайните” за успеха, 
който божичкото основно 
училище постига в образова 
телногвъзпитателнпя процес.

В. Велинов

— Знаем, че Вашия репер 
тоар е твърде богат. Все пак 
дали някои тълкувани обра 
зи повече Ви се нравят или 
не? С други ду ми, кои роли 
предпочитате — трагичните 
или комичните?

Трябва да се отбележи, че 
•въпреки това и долните и 
горните класове на училище 
то посещават всички подле
жащи на обучение. Почти 
90 на сто от тях ежеднев
но пътуват и до иай-отдале- 
чените божички и топлодол- 
аки махали. Мнозина от тях 
минават и по 16 километра. 
В училището казват, че ня
мат условия за откриване

— Артистът е като худож
никът: обича всички свои 
платна. Но има платна, от 
които той не пожелава да 
се раздели, без оглед каква

.Стражица 9БРАТСТВО * 12 ОКТОМВРИ 1973



Проблеми пя физкултурата и спорта

В&Л ДВЕаШДЕЕдницл Пари има 

няма акциинямаМладежта има, и 

младежки «то трябваше да раооти по 
осъществяване на решение
то. Обаче досега не е напра
вено нищо. ,

дом ИЗМИНАХА вече десети
на години откак започна ст
роежът на спортио-рекреади 
ом пия център в Димитров
град. Благодарение на иякои 
спортни дейци, преди всичко 
на Воя Богоевич, тогава ръ
ководител па граничната ми 
лидия» спортният център за 

да се строи. Но отго-

новпата организация на сдру 
жепмя труд „Тигър" Ди
митровград, която ползва та 
зи сграда като склад 

На последното си заседа
ние П редссдателството 
Съюза на младежта 
становище да се запазят по
мещенията на „На-ма" все 
докато не се ,нзт*лият усло
вията, конто е 
младежката 
Обаче с помещенията в мо

мента разполага „Търгокооп".
Младежите считат, 

крайно време въпроса да се 
реши. Макар и чрез съд. А 
нужно ли е това? Не може 
ли това да стане чрез дого- 

р по самоуправитслеп на
чин?

Съветът по комунални ра
боти е решнл помещенията 
на бившия -магазин „На-ма” 
да бъдат дадени па тър1 
ското предприятие „Търго- 
кооп". Но при това прене
брегнал иска па Председате
лството па Съюза па младе
жта. 'Всъщност прието 
демонско" решение. Бивши
ят магазин па „На-ма" е от- 

„Търгокооп”, а 
училищната сграда „Христо 
Ботев” па младежката орга- 

Сънетът 
работи 

училищна
та сграда па младежката 
организация, без да консул
тира собственика на сграда- 

основиото училище 
„Моша Ппяде", пито пък Ос

мла-Днмнтровградската
дож отдавна се «нуждае от 
младежки дом. Тези «конста 
тацнп се повтарят много го
дини, но решения не се пред 
приемат. Когато преди изве
стно време, чрез съдебно ре 
шепне, па младежката орга 
низания бяха присъдени та
кива помещения, изглежда
ше че проблемът беше раз
решен.

По иск на младежката ор
ганизация Републиканският 
съд, донесе присъда предпри 
ятнето „Ангропромст” Пирот 
да отстъпи бившия локал 
„На-ма”, на улица „Маршал 
Тито* №24, на -младежката 
организация, за да ги полз
ва като помещения за мла
дежта. Обаче Председателст 
вото на Общинската -конфе
ренция на Съюза на младеж 
та, като има предвид, че тези 
помещения се намират в цен
търа на града, взе решение 
да отправи иск до Съвета по 
комунални работи при Об
щинската скупщина да се 
обезпечат други помещения 
за младежката организация, 
и получените отстъпи за ма
газини, Всъщност би били 
отстъпени на някоя търгов
ска организация, която сре
щу това да направи ремонт 
на старата училищна сграда 
„Христо Ботев”, която да 
стане .младежки дом.

че тези дни споУзнаваме, 
ртпите дейци отново трябва 
да се съберат, за да решат 
какво трябва да се строи. 
Дали и тоя път решението, 
което ще вземат, няма да 
сполети участта на минало
годишното решение. Очевид 
но с, че без воля и ингз.жи- 
жиране па обществено-поли 
тическите организации, пре-

ов-
па почна

гава насам почти нищо не 
се предприема.

зае

е „со
Преди година и половина 

И ах 1ъл 1 / ител I гият С7>вет 
Сърбия ирис решение да 
делят средства за изгражда 
«не на спортни обекти и пло
щадки в неразвитите общи
ни. За целта бе създаден 
фонд.

Общинската скупщина в 
Димитровград участвува на 
конкурса за разпределение 
па средствата и Димитров
градска община като нераз
вита получи 150 хиляди ди
нара. И още нещо: ако обе
ктът бе започнат да се строи 
може би щяха да се получат 
още средства. А така неиз
ползваните средствата без
възвратно са загубени.

На заседанието на спорт
ните дейци преди една годи 
на се прие решение да се 
построи съблекалня с душо
ве, която ще ползуват всич
ки отбори в града. При това 
бе създадена и комисия, ко-

иоставила наорганизация.стъпен па от-
ди всичко <на Съюза на мла
дежта и по-отговорно отно- 

СОФК-а (Съюза на
че еНо,ппзацпя- шение на 

организациите за физическа 
култура) няма много да се

комунални
присъдил

за
е

постигне.во
та Републиканският фонд раз 

полага с още пари. Но вре
мето лшнава и 
възможност 
средства да останат неизпол 
звани. Освен това фондът

А. Д.

съществува 
и получените

пооказва и други видове 
мощ: чрез Югославския ин
ститут по физическа култу
ра, строителен отдел, безпла
тно се изготвят проекти, 
контролират строежите и 
др. Целта е общините да не 
се обременяват с излишни 
разходи.

Гимназията — място, къде то се събират учениците Вместо готови спортни 
площадки, където да упраж 
няват спорт трудещите се и 
младежта — остават нено- 
строени спортни обекти,, на 
които не с особен успех се 
състезават дилгатровградски- 
те отбори. Разбира се, че 
ако искаме високи резулта
ти трябва да се създадат ус 
ловия. А те могат да се съз
дадат, ако носители на ак-

БОСИЛЕГРАД

договор за въвеждане на марксистко образование
Как да се подобри маркси 

стко-политическото образо
вание на младежта в Босиле 
градска община в светлина
та на решенията на Третата 
конференция на СюК — бе 
тема на разговора на коми
сиите на Общинската парти 
йна конференция ® Босиле
град за идейна работа и за 
работа с младежта. В разго 
ворите участвуваха и дирек 
торите «а всички училища в 
общината.

Главно внимание участни
ците в разговора обърнаха 
върху окачествяването на 
марксисткото възпитание 
■всред учащата се младеж. В 
ученическите скамейки в 
Босилеградска община се на 
мират три хиляди ученици, 
а това е една пета от общия 
брой на населението.
Прие се предложението във 

всички училища да се офор
мят марсистки кръжоци, а 
в гимназията и в училището 
за квалифицирани работни
ци в Босилеград да започ
не с работа школа за млади 
самоуправители.

Всяко училище ще бъде 
задължено да изработи соб
ствена програма, която ще 
се реализира чрез редица 
сказки, беседи и друго.

В разговорите се посочи, 
че учителските колективи 
са длъжни непрекъснато да 
предприемат мерки и обсъж 
дат докъде се е стипнало с 
идейното образование на уче 
«иците. При това ще се тър
си пълна отговорност*, от про 
светните работници, задъл
жени за обществена работа 
с младежта. За целта ще се 
превзимат мерки и просвет
ните работници в тази обла
ст да се усъвршенствуват, за

да постигат по-толям ефект 
в работата си.

За осъществяването на 
възпитателните задачи и мар 
систките цели, голяча отго
ворност имат всички обще
ствено-политически органи
зации, а преди всичко Съю- тъкна се, че досега в младе- 
зът на комунистите — каза 
се в разговорите. Организа
циите на СК са длъжни ор
ганизирано и с достатъчна

подготвеност да опресняват 
редовете си с нови млади 
членове.

В реализирането на веггч- 
ки тези задачи особена отго

вестна степен пасивнзира 
Съюза на младежта в общи
ната по редица въпроси, па 
и по въпроса за идейно-поли
тическото възпитание.

С цел да се премахнат те
зи и други слабости, още ве
днага ще се пргизгагга дей
ността на .младежките ръко
водства и организационното 

младежките 
В. В.

ворност имат организациите 
на Съюза «на младежта. Из- цшгге се ангажират и поемат 

тази трудна и отговорна за
дача, каквато задача е из1ра 
ждането на спортния 
тър.

жките ръководства са изби
рани и лица, без да изпълня 
ват определените критерии. 
Между другото това до из-

цен-устройство на 
организации. А. Д.

Разговор с Васил Гелев, член на Белградската филхармония
Преди известно време в 

Димитровград «гостува Бел
градската филхармония. Ме
жду членовете на тази най- 
висша музикална институ
ция в нашата страна беше и 
Васил Гелев — „Бага”', ро
дом от Димитровград. По 
мпението на неговия пръв 
педагог — другаря Георги 
Шукарев, „Бага” олицетво
рява дейността на Димитров 
градската гимназиална му
зика. Между плеядата добри 
димитровградски музиканти, 
иай-вероятно той е иай-доб- 
рият. Самият факт, че е член 
на Белградската филхармо
ния, показателно потвържда 
ва разкошния му талант — 
оформен стил и професиона 
лна подготовка.

Между д-ва концерта изпол 
звахме времето за разговор 
с Васил Гелев, който макар 
че десетина години вече не 
живее в Димитровград 
пазил своята непосредствено 

манталитет на Димитров 
градчанин.

— Вие често гостувате 
Димитровград. Обаче сега 
за пръв път като член на Бел 
градската филхармония- Ка-

концерта проследен с голям 
интерес. И страхувах се, да 
не разочаровам зрителите. 
Доволен съм, че така не ста 
на. Още по-доволен останах, 
че на своя пръв конце
рт в моя град, приет от все 
сърце.

— Какво ще поръчате на 
любителите на музиката от 
Димитровград?

СПОМЕНИТЕ МИ 

ОТ ДИМИТРОВГРАД 

СА НЕЗАБРАВИМИ
— Бих апелирал да се про 

дължи с такива и подобни 
концерти. Когато това 
вам имам предвид, че е нуж 

да се обърне още по-голя 
мо внимание на музикалната 
култура и възпитание. Да се 
продължи онова, което годи 
ни наред е създавано на то
зи план в Димитровград, бла 
годарение преди всичко 
Георги Шукарев.

Може би начинът, на кой- 
то бях приет от димитров
градските любители на музи 
ката и ангажираността на 
музикалната младеж е извее 
тна гаранция, че традиция
та на музикалното г 
■ще продължи, което 
все

кво е това, което Ви свързва 
с Димитровград. музиката най-благодарен 

тавам на другаря Шукарев.
Също с Димитровград 

свързва детството ми. Тук 
прекарах четиринадесет 
дини от своя живот. Тези то 
дини са незабравим спомен 
'който ще остане 
моята душа, без оглед къде 
то и да отида.

ос-
каз-ме— В Димитровград напра

вих първите си крачки 
музикалното поле. Тук полу
чих основата, което е едно от 
най-важните условия за 
предък в музиката. За точза 
трябва да благодаря 
всичко

нона го-

на- завинаги в
преди

ттт на Другаря Георги
Шукарев, който пръв ми, 
„вля”, че освен талант, 
успех на музикалното поле е 
нужно цялостно ангажиране 
амбициозност и постоянш 
■упражнения- Освен това 
говото, че „гамите 
вата на музиката”, което 
стоянно повтаряше, запом 
них завинаги. За всичко 
ето досега съм

на
— Какви са 

Ви от концерта 
ства

впечатленията 
и какви чувзае за- преживявахте?

ст и
— Гостувал съм © различ 

ни градове и страни. Имал 
съм представления като со
лист. Обаче на концерта в 
Димитровград преживявах 
особени чувства. Бях дово
лен, че залата беше пълна и

не
са основ

изкуство 
аз от

сърце желая на моя град.

по

ко
постигнал в

А. Д.
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КОНКУРС
ЗА ОРИГИНАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Издателство „Братство” обявява конкурс за пре 
длагане на ръкописи на оригинални произведения за 
издателския план за 1974 година. Издателството ще 
приема ръкописи от следните области:

I. ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА: 
на стихосбирки, поеми, сборници разкази, 
н романи, литературни есета и критики, чиито ав
тори са от българската народност в Югославия.
•т,.,,1д1;ЛКБЛИЦИСТИЧНИ научно популярниТРУДОВЕ, в които се обработват въпроси 
управлението в рамки те на една община или по-го 
ляма обществено-полит ическа общност, както и за 
обществения и политическия живот, селското сто
панство, културния живот — също от автори на бъл 
гарската народност.

III. РЪКОПИСИ СБОРНИЦИ ОТ НАРОДНИ 
УМОТВОРЕНИЯ, които 
творчество — народни песни, приказки, предания 
и легенди в нашите краища.

IV. Издателството ще приема ръкописи и на ав
тори от другите югославски националности, ако в 
тях са обработени и изучени определени въпроси от 
живота на българската народност в Югославия-

АВТОРИТЕ, конто предлагат свои художестве- 
научно-популярни, публицистични трудове и 

рници от народци умотворения трябва да на
правят следното:

а) Да изпратят ръкописите си до Издателство
то с предложение за печат.

б) Да доставят заявки (предложения), в конто 
ще посочат следните данни: име на автора, загла
вие на произведението, от коя област е и кой 
жанр, обем на ръкописа — (колко страници има 
на пишеща машина), — какво е съдържанието на 
труда — какво се описва или кой проблем авторът 
обработва.

Авторите, които изпратят само заявки с посо
чените данни ТРЯБВА ДА ДОСТАВЯТ РЪКОПИСИ 
ТЕ НАЙ-КЪСНО ДО КРАЯ НА ФЕВРУАРИ 1974 тод.

Ръкописите на автори от българската народно
ст- трябва да са на български език, написани на пи 
шеща машина (раздел три) в три екземпляра. Тру
довете от автори на другите националности ще се 
приемат на сърбохърватски, македонски, словенски 
и езиците на народностите в Югославия, — също в 
7 ри екземпляра.

РЪКОПИСИ И ЗАЯВКИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 
30 НОЕМВРИ 1973 ГОДИНА.

Справки на телефон 25-480.

ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО” НИШ

ръкописи
повести

за само-

са съставени от изворно

ни,
сбо Свободна територия в Македония през август 1943 година

30 години от създаване на по-годемите партизански 
части в Македония

1943: НОВ ЕТАП НА НОБ
ТАЗИ година се навършват три де

сетилетия от създаването на по-големи- 
те партизански части в Македония след 
формирането на Комунистическата пар 
тия на Македония и нейния централен 
комитет. През тая година 
подготовките за формиране на АСНОМ 
бяха формирани 
войскови части на Народоосвободител- 
иото движение в Македония — първи
те батальони и бригади, които постиг
наха добри резултати в освобождение
то на страната. Те освободиха големи 
територии, и където веднага започнаха 
да действуват органите 
власт, Народоосвободителният фронт и 
други организации между които и На- 
родоосвободителния младежки съюз на 
Македония (НОМСМ); след това бе фор 
миран и акционен комитет «на НОФ на 
Македония а Главния щаб на НОВ и 
ПОМ обнародва известния мече Манифест.

то въстание. На Преспанското съвеща
ние бяха взети решения с дългосрочен 
характер — да се формират по-големи 
военни части — батальони и бригади, 
които да могат самостоятелно да дейст 
вуват, не само в Македония но и в дру 
ги краища на Югославия, да се разши
ряват свободните територии, да се свър 
зват народоосвободителните отбори.

Първата по-голяма военна част, ба
тальонът „Мирче Ацев” беше създаден 
на Славей планина. След това се форми 
раха и батальоните „Стив Наумов”, 
„Йордан Николов”, Първият батальон 
на Втора оперативна зона, Първи и вто 
ри косовски батальони, Дебърският мла 
дежки батальон, Втори тиквешки и ба
тальонът „Христо Ботев”. Тези батальо 
ни и особено бригадите подпомогнаха 
за разширяването на свободната терито 
рия и за създаването на основа за сво
боден живот и освобождението на Киче 
во и Дебър, първите градове, беше от 
огромно значение.

Първата македонско-косовска брнга 
да е формирана на 11 «ноември 1943 го
дина в с. Сливово, а след това Втора и 
Трета македонска и други бригади.

Това беше иов етап 
НОБ в Македония.

започнаха

по-големи регулярни

на народната

1п тет: пат

Почина учителят 

ТОДОР ГЕРОВ
След Първото заседание на ЦК на 

КПМ, вероятно едно от най-големите 
събития беше Преспанското 
по-точно третото заседание па ЦК 
КПМ, състояло се ма 2 август 1943 го
лина на 40-годишнимата от Илинденско

съвещание,
на

в развитието наСлед краткотрайна но тежка болест, почина 
учителят в пенсия Тодор Гегов. Тленните му остан 
ки бяха погребани на семейното гробище в Дими
тровград в присъствието на много колеги и граж
данството на Димитровград.

Геров принадлежи на поколението просветни 
работници от Димитровградско, което работи в 
бивша Югославия- И той почувствува политиката 
на великосръбските шовинисти, които „служебно” 
го преместваха в различни краища. След освобож
дението Тодор Геров работи като просветен съвет
ник и учител и служеше за пример на своите по- 
млади колеги. Поколения негови ученици с уваже
ние ще си спомнят за народния учител Геров.

СВОБОДНА ТЕРИТОРИЯ В ЗАПАДНА МАКЕДОНИЯ
През 1943 година съществуваха повече сво

бодни територии (Дебарци, Копачия, Маврово, Ти 
квеш и Козяк), които имаха 
по-нататъшното развитие на НОБ в Македония 
Свободната територия в Западна Македония « 
капитулацията на Италия беше разширена. В 
както и на други територии, освободени от гер
манската и българска окупация, легално функцио
нираха новите органи на народна власт, Народ
ният фронт и др. *

огромно значение за

след
нея

От сърдечен удар почина 

НИКОЛА СТЕФАНОВ Съществуването и животът г _ 
бодната територия в Западна Македо
ния беше от огромир значение за разви 
тието на въоръжената борба ме само ма 
тая т 
През
ставляваше политическа и военна база 
за укрепване и разширяваме «на освобо 
дителиата борба в Македония. Истори
чески, нейното значение е там, че след 
40 години от „Крушевската Република”, 
македонският народ отново имаше осво 
бодена територия, в която се създава
ше организация на новата народна вла
ст, развиваха се активности, които има 
ха елементи на свободна държава

,На свободната територия се орга
низира широка политическа и организа

па сво- Цйонна активност на Комунистическа
та партия, Народоосвободителния Фро
нт, АФЖ н Антифашистката младеж, 
която беше насочена да активизира на 
рода в освободителното движение.еритория, но и в цяла Македония. 

1943 година тази територия пред-Учителят Никола Стефанов почина от съре- 
Белград, където е погребан и изпра-дечен удар в

тен от свои близки и приятели и представители 
покойника от името на учителите и обществено-поли 
тическите организации. От Стефанов се про- 
™ректорът на основното училище в Димитров
град Кирил Трайков.

Никола Стефанов дълги години учител- 
и Димитровградско. След 

занимаваше и с обще-

Пол!пгическата активност на орга
ните на въстанието специално се изра
зи в провеждането на голямо число по
литически митинги по селата на свобо
дната територия и свободните градове, 
межд

па

V конго за отбелязване е лпггин- 
Кичево (26 IX. 1943), на който при-гът в

съствува цялото население от Кмчевско 
и представители и от други селища на 
свободната територия-

ствува в Димитровград 
освобождението активно се 
ствеяо-политическа дейност. Занимаваше се с жур 

особено добри следи остави в спорт- (СЛЕДВА)налистика и
живот на Димитровград.иия
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II ЧАСОВЕТЕ ЗА ОТДИХ Ш НОЧИВКА

Краева мозайка

Я■ Още веднаж за черния бору
Ш стото по-достъпно, днес 

няма борови гори. Запа
зихме, обаче, че дървета
та измамват възхищение 
у наблюдателите, те ра
стат в пукнатините на ва 
ровитата скала, където по 
никват от семена донесе
ни от вятъра. Рядко се 
срещат стълба по-големи 
от 8 м височина, което е 
и разбираемо с оглед на 
едафическите условия. 
Според изказванията на 
земеделците от село Одо 
ровци върху по-добрите 
места в недалечно мина
ло са изсичани екземпля
ри с диаметър 60 см и ви
сочина 17 метра. „В доба 
вка професор Йованович 
дава сведение че голяма 
услуга при неговите из
следвания му оказал, ме
жду другите, и местния 
учител К. Костов.

находище на черен бор 
в Югоизточна Сърбия. То 
се намира в живописната 
варовикова клисура, коя
то тази река образувала 
между Влашка планина 
(1440) и Гребен (1337) и 
много напомня на Сичес- 
кото дефиле. В същност 
това са останки от гора 
с черен бор, която се запа 
зила единствено върху 
отвесните, изровени ска
ли, обърнати към северо
запад и югоизток, недо- 
сътпни нито за добитъка, 
пито за хората. Единстве 
но спускайки се с въже е 
възможно човек да се до
бере до стъблата на чер
ния бор. Запазихме еди
нични дървета или техни 
малки групи разположе
ни над реката от 520 м 
ди 700 м надморска висо 
чина. На още по-голяма 
височина, където е накло

ПРЕЗ 1950 година бел
градският ботаник д-р 
Лев Раевски, сега управи 

на Ботаническата

*
V

тел
градина върху остров Ло 
крум при Дубровник, об
народва научна статия, в 
която пишеше за открити

НАННЕ,
А СЕГА ДЕ ото на находище на черен 

бор в околността на Боси 
леградско. Една година 
по - късно друг бел
градски учен, д-р Брани- 
слав Йованович, профе
сор на Лесовъдния факул 
тет, обнародва статия за 
откритието на останки на 
древни борови гори при 
Погановски манастир. Ето 
как описва професор Йо
ванович събитието:

• ■ ■

Насловат не кардаш Манчо, 
шопски, брат ми, па фолклоран, 
затова ти се обаждам, 
що проблемат ни не зоран.
Не съм хипик-бильобер, 
а и я съм аматер, 
от болпе ме сърце ръга
послушай ме, Манчо, съга. 
Нийе имамо си а ,През юни и август

1950 година, обикаляйки
даатери 

(дру^и мисле — дадбедери!)) 
със године пою, свире 
рипу, дзипу, танац воде, 
народ да поразоноде, 
и със пеене, и със джаз 
обелише ни образ!
А, брат Манчо, са отука 
че започне наша брука: 
Йерген Спира, пойе, свира 
Лучката му па басира, 
а имаю и адет

горите в долината и про
лома на Суковска река 
(Ерма), левия приток на 
Нишава, забелязахме ед
но важно и характерно д-р Сп. С.нението по-малко и мя-

Есенни елегии

ШЯолко трудно до нашето село стигат 
V Чопич, Ботев и мъсие Балзак.

А) коАко .лекичко, 
дойдоЖц' ракиятр,

77ИХК(1 Мх

просто летящо 
виното и виняк.да запою у дует.

А плюс това Спира игра 
танъц води кико чигра 
Ал работу ка потраже 
ич им това не помаже 
Ка на конкурс се решава 
НЬи ^и никой не познава 
центар пише препоруКе 
мучи аматерскКе муКе 
Че йе тека ко що пише 
арни хора предложише 
Та награду септембарску 
двойицата получише 
Съг с диплому и грамоту 
траже двамата работу 
Не су това заслужили. . .
Ай у здравйе, живи били!
И кълчища, и пърздер 
здравйе прача — аматер!

Момчило Андреевич

о-па

' по,

! —*
п росто е жаден нашият селянин 

„Месей, на книгата” да зазори 
Защото тогава най-вероятно 
Кръчма нова ще се отвори.

I—" \

л
ч

електрическият ток на село, другари 
ь Това е половин култура лурам.

чжшга'.ЦсШ' Сега нощем кога тръгна 
Поне ще видя къде

> из к\т-7С1
ще се^спюурак".

- А
I/ ачамакът, казват,^ много1,-4ултт/рен 

Та това отдавна{^съм узнал.
Ами, че нали още като 'царевица ) \
по културните домове е лежалГ " 1

' М- Андреевич

а>у.
\\7—г.

1а ~
\

7 злрвц <^чзма//т'Ръ>^'ггя\
{е Боачлегя+Авха,едиа&НА?„РАЗБРАЛИ СЕ“

АЦТ. ПСТРОВ
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