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то със съпругата си наско
ро ще направи официално 
приятелско посещение в Ин 
дия.

По покана от президента 
на Република Индия В* Ги- 
ри и председателя на прави 
телсгвото Индира Ганди пре 
зидентът на Социалистиче
ска федеративна република
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На 19 януари конференция на
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ССРН - ДимитровградДО КРАЯ НА ФЕВРУАРИ - НОВА 

КОНСТИТУЦИЯ НА СР СЪРБИН
В събота, на 19 януари, в Димитровград 

ще се състои отчетно-изборно заседание 
на Общинската конференция на Социалисти
ческия народ съюз.

Освен отчета за досегашната работа, на 
заседанието ще бъде изнесен доклад за 
предстоящите задачи и програма за бъдеща
та работа.

Конференцията ще избере изпълнителен 
отбор, контролен отбор, секция за обществе
на дейност на жените и някои комисии.

Скупщината на Социалист 
ическа република Сърбия 
ще има три камари: Съвет 
на сдружения труд, Съвет 
на общините и Обществено- 
политически съвет с общо 
340 делегати. — Новата кон 
ституция ще бъде приета до 
края на февруари.

В края на миналата сед
мица, след двудневно засе
дание, Комисията по консти 
туционни въпроси при Ску
пщината на СР Сърбия ут
върди окончателния текст 
на новата проектоконститу
ция на Социалистическа ре
публика Сърбия- Също така 
бе утвърден и проектозако
на за провеждане на Консти 
туцията на СРС.

Окончателният текст на 
проектокон ституцията «а 

СР Сърбия до края на яну
ари ще обсъдят първо наро 
дните представители в Репу 
бликанския съвет, а след 
това и останалите камари 
на скупщината. Очаква се 
до края на февруари всички 
компетентни органи и орга
низации в републиката и по 
крайнните да обсъДят окон
чателния текст и Република 
нският съвет да провъзгла
си новата Конституция.

Според разпоредбите на 
Проектозакона за провежда 
не на новата конституция 
избирането на делегати за 

скупщина на Сърбия 
ще завърши до 25 април, 
за да може Скупщината да 
се учреди до 6 май, тази го
дина.

Твърде е важно — отбеля 
за Драгослав Маркович, че 
Социалистическият съюз с 
най-широкото сътрудничест 
во на обществено-политичес
ките организации, различни 
те институции и тази коми
сия организирано следеше и 
насочваше публичното обсъ 
ждане, което даде възмож
ност тя да даде на'й-голям 
принос. Във всички етапи 
на работа върху Конституци 
ята на СР Сърбия съществу
ваше всестранно сътрудниче 
ство със съюзната Конститу 
ционна комисия, както и с 
всички републикански коми 
спи. Това даде възможност

За направените изменения 
Маркович подчерта, че са 
„значителни, но всички са в 
духа «а решенията, дадени 
в проектоконституцията." Из 
менения са направени във 
всички области на конститу 
ционната материя.

В областта на обществе
но-икономическите отноше 
ния, например, по-определе- 
но са прецизирани положе
нието, мястото и характера 
на общностите от взаимен 
интерес и формите на сво
бодна размяна на труда. На 
по-добъР, прецизен и подро
бен начин е решено положе 
нието на частните селскосто 
пански производители в сис 
темата. Уточнена е термино 
логията и ясно е определе
на концепцията на самоуп- 
равителното организиране 
на трудещите се в основни
те организации на сдруже
ния труд. Ясно и определе
но в духа на амандманите 
21 и 22 са регулирани отно
шенията на трудовите орга
низации в областта на бан
ките, стокообмена и т.н.

Значителни са изменения
та и в областта на общест
вено - политическата систе
ма. С години вече се търсе
ше в нашата скупщинска си 
стема да се надмине предста 
вителния характер на скуп- 
щините и те да се обоснова
ват върху по-непосредстве^ 
ното влияние на трудещите 
се. С тези решения тя по
следователно и принципно 
се изгражда докрай.

Седмият конгрес на Съюза 

на комунистите в Сърбия ще 

се състои в края иа април
Седмият конгрес на Съюза на комунистите в Сърбия 

ще се състои към края на април тази година. Датата и 
мястото на провеждане на конгреса ще определи Цен
тралния комитет на СКС наедно от февруарските си за 
седания.

и Контролния отбор, както 
и проект за изменения и до
пълнения на Статута на 
СКС.

Проектите на всички кон
гресни документи ще бъдат 
изготвени до края на февру 
ари, за да може до конгре
са да се проведе публично 
обсъждане на същитте. Съ
що така ще .се разисква по 
някои жизнени за развитие
то на СКС и на република
та въпроси изобщо, по кои
то още има различни стано
вища.

Документите за Седмия 
конгрес на СКС се изготвят 
успоредно с документите за 
Десетия конгрес на СЮК и 
представляват дейност с еди 
нствено определение.

На последното заседание 
на Комитета по подготовка 
на конгреса е решено главен

Драгослав Маркович

да се съгласуват гледищата 
и становищата по ®ъпРоси‘ 
те, които можеха да се ре
шат различно. Това се отна
ся и до сътрудничеството с 
със социалистическите авто 
номни покрайнини, 
беше много по-развита фор
ма.

новата

Може да се каже — зак
лючи Драгослав Маркович 
— че на проектоконституци 
ята, която днес обсъждаме, 
в течение на публичното об 
съждане всички трудещи се 
и всички обществено-полити 
чсски фактори в нашата ре 
публика дадоха пълна поли 

подкрепа.

При утвърждаването на 
окончателния текст на про
ектоконституцията, в Коми
сия^ по конституционни въ 
проси са направени 
пояснения и премахнати ня
кои неясности във връзка с 

разпоредби. Между

което

Комитетът бе информиран 
и за дейността по овбсъжда 
не на Платформата за Де
сетия конгрес на Съюза на 
комунистите на Югославия. 
Последната е приета като 
траен документ, хбйто е по 
лучнл пълна подкрепа от 
всички членове на СКС. Тя 
ведно е и мощно средство и 
насърчение за по-ускорено и 
по-успешно развитие на са- 
моуправителните обществе
ни отношения. Покрай голя 
мото й значение за изготвя
не иа конгресните докумен
ти, Платформата е подпомо 
гнала оживотворяването на 
дълго време пренебрягвана- 
та идейна работа в Съюза 
на комунистите. Тя повдиг
на въпроси, които 'своя за- 

кон-

много
Драгослав Маркович 

нататък отбеляза, че и 
рай факта, че комисията е 

забележки, 
и мнения от

по-
пок-

Д-р Тихомир Влашкалнчнякои
другите изменения прието е 
и предложението да се уве
личи борят на делегатите в 

бъдещата Скуп
щина. Така Съветът на сдру 
жения труд ще има 160 (вме* 

140) делегати, а Съветът 
на общините и Обществено- 
политическия съвет по 90 
(вместо 80) дегегати.

Таватическа 
ни облекчи работата за да 
намерим най-точни и на)й- 
съответни формулации и 
дава убеждение, че проекто 
конституцията представля
ва най-доброто решение, ко

уважила много
доклад за задачите иа Съю
за на комунистите в Сърбия 
да изнесе председателят 
ЦК иа
мир Влашкалнч. 
комисии ще изготвят и три 
съдоклада: за изграждането 
иа социалистическите 
изводствени отношения, ма
териалното и обществено ра 
звитие на Сърбия, за идей
ните въпроси и развитието 
на образованието, науката и 
културата и задачите на 
СКС и за борбата на Съюза 
на комунистите за укрепва
не иа своята класова 
ност и осъществяване на а- 
вангардната роля в общест- вършек ще получат в 
вото. Освен това пред кон
греса ще бъдат обсъдени и 
следните документи — отчет 
за дейността на Съюза на 
комунистите и работата на 
Централния комитет иа СКС 
между двата конгреса, отче 
ти на Статутар«ата комисия седаннето.

предложения 
публичното обсъждане, 
пак много оправдателни пре 
дложеиия не са приети, за- 

се отнасят до законо-

всесъветите на пани СКС д-р Тихо- 
Съответни

сто
щ ОТО
дателната дейност. Органите 
на управата в републиката 
ще имат в предвид тези пре 
дложеиия в бъдещата си ра
бота въРхУ изготвяне 

актове.

про-ето обезпечава по-нататъш
ните самоуправителии пъти
ща на ускорено социалисти- 

нашето
— Окончателният текст на

поректоконституцията из
тъкна в началото иа уводно 
то си изложение Д. Маркович 
председател иа Републикан
ската скупщина и на Кон
ституционната комисия е 
резултат на почти петмесеч- 

твърде широко публично 
обсъждане.

ческо развитие на 
общество.

иа но
рмативните

5;.
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Владимир Илич—Ленин
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но
гресните документи, кактомнения,, за- 

и предложения 
публичното обс-ь

Всички и теоретически Въпроси за 
бъдещето развитие да Съю
за иа комунистите. Затова 
Платформата ще бъДе акту
ален документ и след коигре 
енте — бе изтъкнато на за

бележки
изнесени в 
ждане са разгледани в дело 

и подкомисии,вите групи 
както и 
тридневно 
зидиума на
туционна комисия.

па неотдавнашното 
заседание на пре 

нашата Коисти*



Заседание на ЦК наСКСта па палестинския народ е 
а! тясна връзка с решението 
на близкоизточната криза;

— Египет никак не може 
да намали или изтегли сво
ите сили от сииайския, изто 
чеи бряг па Суецкия канал;

— дезаигаж и райето па еги 
пстските и израелските вой
ски по протежение на липи 
ята на фронта на Суецкия 
канал, трябва да бъле после 
двано и с разделянето па си 
райските и израелски сили 
на Голанските възвишения;

— откриването на Сусц- 
кия канал и възобновяваме 
на градовете на неговия за
паден бряг е изключително 
египетско право и никой 
друг не може да се меси в 
това.

Според същия вестите из
ходите токчи на Кисииджъ- 
ровите предложения са:

— израелските сили да се 
изтеглят 30 километра изто
чно от Суецкия капал;

— мировите сили на ООН 
да 'се станиолират в свобод
ното пространство между 
силите па двете воюващи

ПОЛОЖЕНИЕТО В 

БЛИЗКИЯ ИЗТОК
СРЕЩУ ОТПОРИТЕ - ЗА 

КОНТИНУИТЕТ НА 

РЕВОЛЮЦИЯТАЕНЕРГИЙНАТА КРИЗА И 
АМЕРИКАНСКИТЕ ЗАПАА-

От 21 декември миналата 
година започнаха мировите 
преговори за Близкия изток 
в Женева.

Те се водят под покровите 
лството на Обединените на
ции и с дейно участие на ве 
лшште сили СССР и САЩ. 
Понастоящем, израелски и 
египетски воешш представи 
тели преговарят за конкрет 
ни мерки за прилагане на 
резолюциите на Съвета за 
сигурност.

Джордже Лазич-нов секретар на ЦК на СКСХИ

С . огорчение и крайна ре
шителност арабската обще
ственост отхвърля американ 
ските заплахи за възможна 
военна намеса и прекратява 
не на доставка на храма па 
арабските страни в Близкия 
изток поради петролното е- 
мбарго. Изявленията, п-ьрво 
па американския министър 
на отбраната Шлезингер за 
възможната военна ннтерве 
11ция срещу арабските стра
ни, а след това и предупре
ждението на заместник-пре
зидента Джерал Форд, че 
закриването на всеки петро
лен извор в Близкия изток 
значи спиране па трактори
те :на фермите в американ
ския Среден запад п може 
да доведе до спиране на до
ставките на храна па араб
ските страни, предизвикаха 
револт н иай-решителна осъ 
да на американската „поли
тика па бронсиосци“.

Американските закани са 
означени като нов опит за 
въвеждане на политика па 
сила в международните от
ношения или връщане на 
колелото на историята със 
сто години назад. Отделно е 
указано, че Америка трябва 
да има предвид, че арабите 
„без стеснение“ ще видгнат 
във въздуха петролните из
вори, ако САЩ направят и 
«ай-малък опит за осъщест
вяване на своите закани.

ЦК Никола Петроиич да се 
освободи от гази дължност, 
да мине на нова длъжност 
и да остане и по-нататък 
член на Централния коми
тет. За нов секретар на Цен 
тралния комитет на Съюза 
на комунистите на Сърбия 
бе избран Джордже Лазич, 
сегашен секретар на Град
ския комитет на СК в Бел
град.

От длъжността членове 
па Секретариата па Цен
тралния комитет бяха осво
бодени Мирослав Маркович, 
Благойе Бкелогрлич и Бори- 
вое Симич, които също така 
минават на други длъжнос
ти, а остават членове на 
Централния комитет.

В съобщението на ЦК за 
тези кадрови промени меж
ду другото се казва: „Прие 
майки това решение Цен
тралният комитет има в пре 
дв ид потребата за по-ната
тъшно укрепване на идейно 
политическото единство на 
Съюза на комунистите на 
Сърбия, считайки за необхо 
димо да се отстранят преос- 
таналите резерви които се 
явяваха към тези членове на 
Секретариата на ЦК. Това 
решение е мотивирано и от 
готовността да се направят 
крачки напред в оспособява 
нето на Секретариата за 
по-ефикасна работа върху 
изпълняването на сериозни
те задачи, които има като 
изпълнителен орган на ЦК 
специално в подготовката 
на предстоящите конгреси 
на Съюза на комунистите.

При приемане на това ре
шение Централният коми
тет има предвид и необходи 
мото разместване на кадри
те в предстоящите целокуп
ни кадрови промени".

На заседанието също бе 
приета и оставката на Але
ксандър Микич на длъжно
стта член на ЦК, която той 
си дава след критиката на 
актива на преподавателите 
и сътрудниците на Правния 
факултет в Нови Сад. Тази 
критика му е отправена по
ради грешки и слабости в 
политическата работа на фа 
култета.

Заседанието ръководеше 
председателят на ЦК на Съ
юза на комунистите на СъР 
бия д-р Тихомир Влашка- 
лич.

Завчсра в Белград сс състоя 
55-то заседание на Централ
ния комитет ма Съюза па ко 
мумистите в Сърбия. Бе об
съден проектоотчета за лей 
постта на С'ьюза на комуни 
ститс в републиката между 
Шестия и предстоящия Сед- 
ми конгрес на Съюза иа ко
мунистите в Сърбия и за ра
ботата па Централния коми 
тет. Всъпителпа реч за отче 
та даде членът на ЦК и пре 
деедател на комисията, коя
то е изготвяла този докуме
нт Милугии Милошевич. ЦК 
на СКС трябва да приеме от
чета до средата и а февруа
ри. След това по отчета ще 
разискват всички партийни 
организации в републиката...

Централният комитет ре
ши досегашният секретар на

Заседанието на военния 
комитет от 9 януари е про
дължило повече от едни час 
а нова среща е насрочена за 
през тази седмица.

Официални представите
ли от двете страни са заяви 
ли, че така дългото отлага
не на работата на комитета 
се дължи на факта, че пре
говорите са достигнали в та 
кава фаза, в която военните 
специалисти трябва да се до 
питат със своите правител
ства.

Узнава се, че Израел е по 
днесъл предложение „с чув
ствително политическо есте
ство“ за което военните спе 
циалисти не могат сами да- 
решават.

Според някои източници, 
Израел се съгласил да отте
гли своите сили на 30 кило
метра източно от Суецкия 
канал, а за сметка на това 
Египет да прибере своето 
тежко оръжие от западната 
страна на канала и отново 
да открие канала.

В предишния етап на пре
говорите Египет е искал Из 
раел да се изтегли отвъд стра 
тегически важните клисури 
на централен Синай, което 
би било повече от 30 кило
метра.

Наблюдателите считат, че 
работата на военния коми
тет през средата на януари 
ще влезне в решителна фа
за, която хможе да доведе до 
споразумение за дезангажи- 
ране на израелските и еги
петски въоръжени сили на 
синайски фронт.

Ако стане така, по-късно в 
Женева биха се срещнали 
министрите на външните ра 
боти на страните участнич
ки в мировата конференция 
за Близкия изток за да на
правят опит да се разчисти 
пътя за трайно политическо 
решение на близкоизточния 
конфликт.

страни;
— Израел обезателно тря

бва да сс убеди, чс дезамга- 
жираисто е първата крачка 
към пълно изтегляне на вой 
ските...

Ст. Ст.

Делегация на СЮК в Египет

НЕОБХОДИМИ СА НОВИ 

АКЦИИ НА НЕОБВЪР
ЗАНИТЕ СТРАНИ

повече се чувствуват в све
та. Между другото той осве 
доми гостите от Югославия 
за бъдещите програми за ра 
звитие и възобновяване на 
страната, при което подчер
та, че в тези усилия Египет 
ще се опира върху собстве
ни сили.

След разговорите с пред
ставителите на Арабската 
социалистическа уния югос
лавската делегация посети 
председателя на египетската 
Народна скупщина Хафез 
Бадави, който представите
лите на СЮК по-широко за 
позна с „октомврийската во 
йна" и влиянието но четвър 
тия арабско-израелски кон
фликт върху по-нататъшно- 
то развитие на Египет.

Хафез Бадави с топли ду
ми благодари на подкрепа
та и помощта, конто югосла 
вските народи дадоха на 
египетския народ и правди
вата арабска борба по вре
ме на войната, както н пре 
ди и след това.

На 13 януари делегация 
на Съюза на югосалвските 
комушюти възглавявана от 
члена на Изпълнителното 
бюро на Председателството 
на СЮК Стеван Доронски 
пристигна на шестдневно по 
сещение в Египет по покана 
от Централния комитет на 
Арабската социалистическа 
уния (АСУ).

След пристигането си в 
Кайро югославската делега
ция води разговори с гене
ралния секретар на АСУ д-р 
Хафез Ганем и с членовете 
на Генералния секретариат 
на ЦК на АСУ. вбменн са 
мнения за обстановката в 
Близкия изток, вътрешно по 
ложение в Египет и за ак- 
туалиите въпроси на вътреш 
ното развитие в двете прия
телски страни.

По време на разговорите, 
водени в Централния коми
тет на Арабската социалис
тическа уния другарят Сте
ван Доронски информир/1 съ 
беседниците си за подготов
ките за Десетия конгрес на 
СЮК, конституционните про 
мени в Югославия и новите 
задачи от областта на югос
лавската икономическа по
литика. Също така той го
вори за дейността на необъ 
рзаните страни и необходи
мостта тази дейност все по
дчерта, че след Алжирската 
вече да се развива, като по 
конференция на необвърза
ните държави са станали ре 
дица събития, каквито са 
„октомврийската война" в 
Близкия изток, военният пре 
врат в Чили, енергийната 
криза и други, които търсят 
нови акции на необвързани
те. Доронски отделно изтък 
на, че необвързаните стра
ни в рамките на Организа
цията на Обединените на
ции трябва да влияят за съз 
даване на равноправни меж 
дународни отношения.

Първият секретар на ЦК 
на АСУ Хафез Ганем гово
ри за по-нататъшните акции 
на необвързаните страни, 
чието присъствие и роля все

МИРОВИТЕ СИЛИ В БЛИЗ 
КИя ИЗТОК

Осем от тринадесетте наци 
онални контингенти на сили 
те на ООН за контрол на 
примирието в Близкия изток 
вече са комплектувани. До
сега своите задължения са 
изпълнили Австрия, Канада, 
Финландия, Индонезия, Ирла 
ндия, Панама, Церу и Шве- 

Сега в Близкия изток 
има над 5,5 хиляди войници 
— „сини шлемове“ на ООН 
от общо 7 хиляди, колкото 
трябва да бъдат според ре
шението на Съвета за еигур 
ност при ООН.

Своите части трябва да 
попълнят още Гана, Полша 
и Сенегалия, а очаква се на 
скоро да пристигнат и вой
ски на Кения и Непал.

ция.

ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО НА 
КИСИНДЖЪР

В края на миналата и на
чалото на тази седмица Бли 
зкия изток посети ръководи 
телят на американската дип 
домация Хенрих КисинджъР 
Той има повече срещи с най 
-висши египетски и изра
елски ръководители — Ануар 
ел Садат и Голда Меир. За
падните агенции осведомя
ват, че съществуват разли
чия между израелските и а- 
мерикански становища във 
връзка е решението на бли 
зкоизточния конфликт.

От друга страна, египет
ският президент е изнесъл 
на Кисинджър своите стано 
вища във връзка с решава
не на кризата, които спо
ред египетския вестник „Ал 
ахрам” се състоят в следно-

Провъгпасено обединение 

между Тунис и ЛибияВЕСТНИК НА БЪЛГАГ 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ
януари ще се състои рефе
рендум за обединяване на 
двете страни, но подробнос
ти не са дадени. Целта на 
това обединение, според Ра 
дио-Тунис е да се помогне 
„освобождението на окупи
раните арабски мюсюлман
ски територии”.

Неизвестно е какви после 
дствия ще има това спора
зумение за предложеното 
обединение между Либия и 
Египет, за което на 1 септе
мври 1973 година бе подпи
сано споразумение между 
Ел Гадафи и египетския пре 
зидент Ануар ел Садат.

Президентите на Тунис и 
Либия, Хабиб Бургиба и Мо 
амер ел Гадафи, са подпи
сали на 12 този месец декла 
рацня за обединение на Ту
нис и Либия в нова държа
на, кодто ще «оси официал 
но име — Арабска ислямска 
република.

Според това „историческо 
решение", оповестено от Ра- 
дио-Тунис, новата Държава 
ще има един президент, ед
но правителство, една кон
ституция, едно национално 
знаме и една армия. Също 
така е Съобщено, че на 18

Урежда реда 
колстая

Директор, гдавеа 
отговорен редяктор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Технически редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ
Издава „Братство” —
Ниш, Станко Паунови*
гЛ6 П. талафон 13 488

а то:
— дезангажиране на вою

ващите страни трябва да бъ 
де тясно свързано с пълно
то изтегляне на израелските 
от окупиралите арабски те
ритории;

— възтановяване на права

Текуща гметти *ввв-«ии» 
СДК - Нега

Пгилшй „Бук 
длкнк", Ст. На,

А» П-Ив
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Отчетно-изборно заседание на общинската Конференция на СКС в Босилеград политически вреди и на пар 
тайната организация б Боси 
леградска община, Общин
ската конференция даде е- 
динодушно предложение би 
вшият председател на ЦК 
на СКС Марко Никезич и 
бившият секретар на ЦК на 
СКС Латинка Перович да бъ 
дат изключени от Съюза на 
комунистите.

Общинската конференция 
изпрати поздравително пис
мо до председателя на СКЖ 
и президент на република
та Иосип Броз Тито, в кое
то се отразява единодушно
то желание на комунистите 
и населението в Босилетрад- 
ска община другарят Тито 
на Десетия конгрес на СКЖ 
да бъде избран за доживо
тен председател на СКЖ.

Конференцията избра нов 
общински комитет от 17 чле 
нове, от които болшинство
то са работници и селсКосто 
пански производители. За се 
кретар на Общинския коми 
тет и избран ГОНЕ ГЛИГО- 
РОВ, преподавател в гимна
зията „Иван Караиванов”.

В. Велинов

МНО ЕДИНСТВО В АКЦИИТЕ—ГАРАНЦИЯ ЗА 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ ПИСМОТО
жи^ОНФЕРЕНЦИЯТА ЕДИНОДУШНО ПРЕДЛО- 
ААтаЛАнГсюКТИТО ЗА АОЖИВОТЕН ПРЕДСЕ.

ския комитет™® НОВ СЕКРЕТАР НА ОБЩИН
ДЛ 7п,1^Кт?о.НИКЕЗИЧ и ЛАТИНКА перович 
нисгите^ ИЗКЛЮЧЕНИ от съюза на кому

На -Първото заседание 
новоизбраната Общинска ко 
нференция на Съюза на 
мунистите в Босилеград, 
стояло се на 15 януари т.г., 
бе направен обстоен анализ 
на двугодишната дейност на 
партийната организация в 
общината, първенствено в 
светлината на провеждане 
на задачите, произтичащи 
от Писмото на другаря Ти
то и на Изпълнителното бю 
ро на Председателството на 
Съюза на югославските ко
мунисти. Освен представите 
ли на обществено - полита

ла принесъл да се засили лич
ната отговорност на всеки . 
член на Съюза на комунис
тите. Сега може да се каже, 
че всеки комунист знае кон 
кретната си отговорност, без 
оглед на каква длъжност се 
намира.

В разискванията на кон
ференцията, в които взеха 
участие 15 души, главно бе 
потърсен отговор на следни 
те въпроси:

— как да се конкретизи
ра и реализира акционата 
програма на конференцията 
в областта на стопанското 
развитие на общината и

— как докрай успешно и 
енергично да се надминат 
вредните последици от пре
дишното и енергично да се 
надминат вредните последи
ци от предишното неединст- 
во, либералистично и опор- 
тюнистическо действуване 
на повече партийни органи
зации в общината с ясното 
и последователно диферен
циране в редовете на Съюза 
на комунистите — кой е за

ко-
сь-

Писмото на дело. Само с е- 
дин-ни и градивни акции ще 
се надмине това състояние 
— бе заключено на заседа
нието.

Поради либералистично- 
то и техно-бюрократачно съ 
стояиие в Съюза на комуни 
стите в Сърбия преди Пис
мото, а което нанесе големи

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЮК

Всестранно внимание но надровата политика
На заседанието си от 8 

януари т. г. Изпълнителното 
бюро на Председателството 
на ОКЖ обсъди някои въп
роси на кадровата политика 
в Съюза на комунистите и 
обществото. Изпълнителното 
бюро оцени, че на кадрова
та политика е необходимо 
да се обърне внимание, как 
то в подготовките за Десе
тия конгрес на СКЖ, така и 
в документите, които ще 
бъдат предложени на Кон
греса.

Изпълнителното бюро раз 
гледа и идейно-политически 
те задачи на Съюза на ко
мунистите в областта на фи 
зическата култура и спорта. 
Прие се решение със стано 
вищата на Изпълнителното 
бюро да се запознаят кому
нистите, действуващи в та
зи област и да се даде пред 
ложение до Съюзната кон
ференция на ССРНЮ на ед 
но от заседанията си на Пре 
дседателството 
да разгледа тази проблема
тика.

По повод 50-годишнината 
на стълкновението на юго
славските работници с фа

шистката организация- 
Орюн, Изпълнителното бю
ро зае становище тази го

дишнина да се ознаменува 
в страната на съответен на
чин.

На заседанието е приета 
проекто-сметката за ползва
не на средствата за финанси 
ране на дейността на Пред
седателството на ОКЖ през 
1974 година.

ческите организации на за
седанието присъствува и 
Стоядин Стошич — Дича, 
член на Политическия ак
тив при Централния коми
тет на СКС.

На заседанието бе изтък
нато, че през изминалия дву 
годишен период покрай по
стигнатите резултати в пар
тийната дейност в община
та е имало и редица слабо
сти. Обаче, новият политиче 
ски курс след Писмото е до

всестранно

Нови митнически законопредписания роса за по-нататъшното за
държане на автомобила в 
страната.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ИЗНАСЯ ПРЕЗ ГРАНИВАТА НАКАЗАНИЯ

Пътник, който не деклари 
ра стоката, която носи със 
себе си прави митническо 
нарушение. За това наруше 
ние може да бъде глобен 
до десетократния износ на 
митото или до четирикрат
ния износ на стойността на 
стоката, ако тя не подлежи 
на обмитване. Стоката, с ко 
ято е направено нарушение 
на митническите законопре- 
дписания се конфискува.

'Югославски граждани мо
гат да изнасят относно да 
внасят пари до 500 дина
ра и да изасят валутни пла
тежни средства, които мо
гат да изтеглят от своя ва
лутна сметка.

Със съответните заведе
ния, които вършат обмен 
на чужда валута в гранич
ните пунктове е решено да 
засилят своите служби, за 
да могат пътниците лесно 
да обменят чужда валута за 
динари и веднага да плащат 
мито.

трябва да върне в чужбина 
в срок от три дни. В проти
вен случай стоките ще бъ
дат конфискувани.

Плащането на митото мо
же да се върши с динари.

,да внасят предмети за лична 
употреба. Тези предмети се 
внасят в списъка, който се 
получава от митницата.

Ако такъв пътник идва с

е изнесъл от Югославия да 
внесе и предмети за лична 
или семейна употреба в на 
стойност до 300 динара, при 
условие тяхната 
стойност да не 
50 динара. До тази цена вне 

стоки няма да се об

От 1 януари 1974 година
влязоха в сила нови митни
чески законопредписания. Те 
дават улеснения и за пътни 
ците и за митническите при 

аница-
поотделна
надминавапреминаването на гр 

та. Кои са новините?
сените
митват.КОГАТО СЕ ИЗЛИЗА ОТ 

СТРАНАТА ' Ако пътникът внася и дру 
ги стоки, необходими за до 
макинството му, чиято обща 
стойност надминава изнася- 
от 300 динара, той е дължен 
на тези стоки да плати ми
то. Ако стойността на тези 

не надминава 5 хиля-

Когато пътникът 
от Югославия е дължен да 

какви

излиза ш I ' Г«!<осведоми митничаря 
стоки изнася, включително 
и лични вещи (облекло, обу 
вки, храна и пр.).

Ако пътникът изнася 
Югославия предмети, какви- 

собствен накит, фото 
бино-

т шя№1•
стоки
ди динара, митото и други
те облагания изчислява и на

митничарят 
Пътникът с 

дали

от

то са: плаща веднага 
на границата, 
дължен да се изясни 
е съгласен с констатацията 
на митничаря за количество 
то, качеството, вида и цена- 

стоката, както и сума

апарат, кинокамера, 
къл, музикален инструмент, 

грамофон, -г.-г
", ■■.. .. '

ми шкойто се носи, 
магнитофон, радио или тра
нзистор, ръчен телевизор, 
спортни реквизити, скъпоце 

нна кожа и накит — на съ
щите няма да плаща мито 
при връщането си в страна
та ако при излизането си ги 
декларира. Декларацията пъ 
тникът предава на митнича 
Ря на заверка. При завръща 
нето ей от чужбина с декла 
рацията пътникът доказва 
кои неща е изнесъл от КХго

:'У

■, - .чЖВ!
йш 1 ■Н

та на
с търсената за обмитване.

Ако пътникът се съгласи с 
констатацията на митничес
кия орган, подписва декла
рацията и е дължен веднага 
да плати изчислените обла 
гания. Ако пък не е с^ла- 
сен с някоя от данните «а 
митничаря, стоката ще де
кларира и предаде на митли 
дата за провеждане на редо 
вна постъпка, при която в 
негово присъствие ще се 
утвърдят данните, необходи
ми за обмитване на стоките.

Малко по-сложна е постъ
пката- с обмитване на стоки, 
надминаващи 5 хиляди ди
нара.

Стоки, предназначени за 
предпродажба,

е забранен, пътникът

Плащането на митото на
Обикновена картина на границата самата граница има за цел 

навреме да се събират при
ходите както от гражданите 
така и от трудовите органи 
зации и да се премахнат дъл 
говете им към държавата. 
В края на 1973 година отдел 
ни граждани са били длъж
ни на митниците 32 милио
на динара, а трудовите ор
ганизации — към 10 милио
на динара.

Новите митнически

можестранство, същият 
автомобил, регистриран в 
да ползва 6 месеца без задъл 
жение да плати вносни обла 
гания. За това време авто
мобилът не може да >се да
ва на услуга на други лица, 
пито да се продаде, ако пре 
дварителио не е обмитен.
Ако пътникът иска да напу 
сме страната без автомобил 
или да остане и страната по 
вече от 6 месеца, той е дъл 
жен да се отнесе към мит- оборот.

които пътникът може да из 
относно внесе в (КХго-иесе,

славия, както и със средства, 
депонирани при съответни 
органи. Вносните облагания
на тираничните пунктове мо
гат да се плащат и с чуждаславия.

Когато отива в чужбина 
потникът не може да изна
ся каквито и да било стоки 
в количество, предназиаче- 

продажба.

валута.

ГРАЖДАНИ НА ВРЕМЕН
НА РАБОТА В ЧУЖБИНА

Наши граждани на време 
има работа в чужбина, шко 
луваие, специализация и 
под., пристигащи б Югосла
вия могат за известно време

зако
нсшредписаиия значително 
ще облегчат събирането на 
облаганията в държавната 
каса, без да се усложнява 
нормалния

но за

КОГАТО СЕ ВЛИЗА 
В СТРАНАТА

При завръщането си от 
чужбина пътникът има пра
во освен предметите, които
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Заседание на ОК на СК в ДимитроеррадПрилагането на коиституцивнните амандмани в Димитров
градска община За по-добро осведомяване
ФОРМАЛНО ДА—А ПО СЪЩНОСТ? техните тела и комисии 

както и за активността -и 
работата на основните ор 
ганизацин. Според заклю
чението на Общинския 
комитет за всяка партий
на организация ще бъде 
„задължен' един член от 
политическия актив.

На заседанието бяха ра 
зглсдани и някои органи
зационни въпроси. Освен 
това комисиите при Общи 
нската конференция на 
СК ще трябва да изготвят 
планове и програми за 
по-нататъшната работа.

В това отношение ко
мисията за обществено- 
икономически отноше

ния в стопанството ще из 
готви информация за съ
стоянието на стопанство
то в общината, както и 
за прилагането на консти 
туционните амандмани. 
Комисията за обществе
но-икономически отноше 
ния в селското стопанство 
също трябва да изготви 
анализ за състоянието в 
тази област. А задачата 
на комисията за идейно-по 
литическа работа е да ор 
ганизира семинари и за
сили идейната работа в 
Съюза на комунистите.

За по-нататъшната рабо 
та на партийните органи
зации и сътрудничество
то им с Общинския коми 
тет ще се проведе съве
щание на секретаря на 
Комитета със секретари 
те на всички основни ор
ганизации на Съюза на 
комунистите.

Общинският комитет ра 
згледа и въпроса за про
веждането на заключени
ето на Общинската кон
ференция за таканарече- 
ните „декемврийските из
плащания''. Както е изве
стно, Общинската конфе
ренция, на заседанието 
от 10 ноември 1973 годи
на, оцени че в партийна
та организация в култура 
та и просветата заключе
нията са приети >на думи 
и с провеждането на съ
щите се разтака. Поради 
това Общинският коми
тет реши да проведе засе 
дание с секретариата на 
партийната организация 
в културата и просветата 
и работната група, която 
е следила провеждането 
на заключенията. На то
ва заседание ще се реши 
какви мерки ще бъдат 
предприети въпросът ця
лостно да се реши.

Приемайки заключение 
то, че осведомилването в 
организациите на Съюза 
на комунистите в Димит
ровградска община не е 
на желаното равнище Об 
щинекият комитет на СК, 
на заседанието състояло се 
миналата седмица, реши 
да издава осведомителен 
бюлетин. С него партий
ните организации ще бъ
дат осведомени по 
ки въпроси от значение 
за Съюза на комунистите. 
За целта бе основана и 
редакционна колегия от 
пет членове, която ще ръ 
ководи Венко Димитров, 
секретар на Общинския 
комитет на СК.

Изхождайки от факта, 
че бюлетинът е не само 
нужноет, но и средство, с 
помощта на което връз
ката между висшите пар
тийни органи и основните 
организации на СК зна
чително ще се подобри, 
заключението бе прието 
единодушно. Освен това 
редакционата колегия би 
имала и задача да публи 
кува официалните стано
вища на Общинския коми 
тет и да информира чле
новете на Съюза на кому 
нистите от онези заседа
ния, които имат изклю
чително служебен харак
тер и на които представи 
телите на печата няма да 
могат да присъствуват.

Разисквайки за осведо
мяването в СК членовете 
на Общинския комитет 
заключиха да бъде осно
ван и политически актив 
при Общинската конфе
ренция на Съюза на кому 
нистите, чиито членове 
ще имат за задача да бъ
дат в постоянна връзка с 
основните организации на 
Съюза на комунистите. Те 
ще осведомяват организа 
циите за дейността на Ко 
митета, Конференцията и

■ ■■

което досега ие е бил. И го нически съвет, а всички чле 
стилпичарското предприя- нове равноправно ще са ка- 
тие ,/Балкан” е успяло да то събрание на трудещите 
представи всички необходи- те. В момента се работи <вър 
ми за регистриране в Сто- ху много съществени въпро 
патгския съА документи. Но си като на кой начин ще 
освен, някои изменения в 
статута почти нищо не 
променено и в това предпри 
ятне.

Конфекция „Свобода“ с 
също подала документите за

Не веднъж е констатира
но, че прилагането на кон
ституционните амандмани в 
Димитровградска община е 
в закъснение.

В момента, когато 
прилагането на конституци
онните амандмани е в пос
ледната >си фаза, може да 
се констатира, че в болши
нството организации в общи 
ната е задаволена само фор 
мата, а в същност — поло
жението си е както и преди. 
От друга страна, все още е 
неизвестно как ще ,се орга
низират онези предприятия, 
чиито управления са извън 
.общината и по кой начин 
трудещите се в тези органи
зации ще осъществят консти 
туционните си права.

Основното, е което са би
ли ангажирани болшинство
то трудови организации е 
да бъдат внесени в съдебния 
регистър, което направиха 
почти всички.

се формира и разпределя до 
е хода, дали всяка организа

ция ще има собствени фон
дове, как ще се приемат и 
уволняват работници и т.н. 

Може да се каже, че всм- всич-

Болшпиството организа
ции дадоха нужните доку
менти за записване в съде
бния регистър в Окръжния 
стопански СъА в Ниш .

Едно от тях е мебелното 
предприятие „Циле”. То ще 
бъде организация на сдруже 
ння труд, с четири трудови 
единици. Кон са съществе
ните промени, след прилага 
нето на конституциите амаи 
дманн, в това предприятие 
е въпрос без отговор.

Документи за регистрира 
не е предоставило и кожо- 
обработвателното предприя 
тие „Братство”. В тази ор- 
ганизаци на сдружения труд 
ще бъдат четири стопански 
единици. И тук въпроса д?\ 
ли има съществени измене
ния остава открит.

И „Услуга" е подала иск 
за регистриране. „Услуга” е 
организирана като органи
зация на сдружения труд с 
пет трудови единици. В та 
зи организация ще бъде за
силена ролята на трудовите 
единици, които ще решават 
много въпроси вместо досе
гашния управителен отбор. 
Също и събранието на труде 
щите се ще решава по въпро 
си, които досега са били в 
компетенция на работничес 
кия съвет.

ДИМИТРОВГРАД
чки .стопански предприятия 
в общината навреме са из
пълнили законните си задъл 
жения. Но същността на ама 
ндманно преустройване не е 
проникнала навсякъде. Дока 
то някои организации като 
„Тигър" например цяла го
дина са работили върху про 
веждаие на конституцион
ните амандмани, то някои 
само за няколко седмици.

записване в съдебния реги
стър. Известно е, че „Сво
бода“ е между първите пред 
приятия, които започнаха 
преустройстването върху а- 
мандмаии начала. След ши
роки разисквания в трудо
вия колектив е решено да 
се Създадат три основни ор 
ганизации на сдружения 
труд със самостоятелни 

работнически съвети. Изклю 
ченне е общата служба, коя 

сво*й работ- А. Д.то няма да има

МИНИМАЛНИ ЛИЧНИ ДОХОДИ—900 
ДИНАРА

Почин за повишение на 
минималните лични доходи 
е дало Председателството 
на Съвета на синдикатите в 
общината, което дори е пре 
длагало те да бъдат 1 000 ди
нара.

Двата съвета на Общин
ската скупщина са оценили, 
че общината в момента не 
е в състояние да изплаща

Неотдавна Общинската 
скупщина в Димитровград 
реши през настоящата годи 
на минимални лични доходи 
да бъдат 900 динара. С това 
решение най-виешня самоу- 
правителен орган се включи 
в стремежа на обществото 
да се обезпечат основни ус
ловия за живот ма работни
ците, които най-много са 
угрозени с повишението на 
жизнените разходи.

по-високи минимални личниЗемеделската коперация 
„Сточар" е дала известие за 
регистриране, обаче много 
въпроси все още не са реше 
ни. Те искат да се организи 
рат като организация на 
сдружения труд с четири ос 
новни организации. Но тру 
довата единица в Смиловци 
не дала съгласие за запис
ване с обяснение, че все 
още не са уредени всички 
въпроси между основните 
организации.

След решението на ,,Тър- 
дчжооп” за отделяне от „Сто 
чар” и те са подали акт за 
регистриране. Те искат да 
бъдат организация на сдру
жения труд с пет отделни 
единици. Обаче „Сточар” от 
своя страна е представил 
оплакване до 
съА решението за отделяне 
да се отмени поради нере
шени въпроси между двете 
предприятия.

доходи.
М. &

Общинкия

Иск за регистриране в 
Стопанския съА е представи 
ла и „Градия". В „Градия” 
ще бъдат седем организаци
онни единици, в рамките на 
които ще се формира и раз 
пределя дохода. Също всяка 
единица ще има представи
тели в работническия съвет, А. Д*ЗИМЕН ПЕЙЗАЖ

БРАТСТВО * 18 ЯНУАРИ 1974Страница 4



] Утре

Общинска конференция 

на СК в Бабрница
Утре, на 19 януари, в Ба- 

бушница ще се състои Об
щинска конференция на Съ
юза на комунистите.

На конференцията секре
тарят на Общинския коми
тет на Съюза на комунисти
те в Бабушнишка община 
БУДИМИР ВЕЛИЧКОВИЧ 
ще изнесе доклад за двего
дишната дейност на СК. Той 
ще говори за дейността на 
Съюза на комунистите в пре 
творяването в живота на за 
дачите от Писмото на др. 
Тито и Изпълнително бюро.

борбата им на дело за под- 
сичане на корените на ли
берализма и бюрократизма 
и др. отрицателни прояви.

Ще бъде избран и новия 
състав на Общинския коми
тет, секретар на комитета, 
комисии на Конференцията 
делегати за Междуобщин- 
ската конференция в Ниш и 
за Седмия конгрес на Съюза 
на комунистите в Сърбия-

Конференцията ще приеме 
и програма за дейност на 
Съюза на комунистите.ВЛАСИНСКИ ПЕЙЗАЖ

Нови електроцентрали в 

СР Сърбия
Социалистическият съюз 

в предстоящите изборСпоред отчета, приет от неотдавна от Из 
пълнителния съвет на Сърбия , до края 
1976 година в СР Сърбия ще бъдат построе
ни повече централи, които ще имат обща мо
щност от 1.754 мегавата.

Това са следните обекти:
— ВЕЦ ВЛАСИНА 
— ВЕЦ СЙЕНИЦА

на

ществената система“.
Предложените набеля 

зани срокове за провъз
гласяване и оживотворя- 
ване на новите конститу да 
ции предвиждат до 
март да се приемат общи не ще приключи до 25

март.
Евидентиране, утвърж 

даване и избиране на де-

Съюзната и република 
нека проектоконститу- 

ция и сроковете за тях
ното провъзгласяване от 
Съюзната и републикан
ска скупщина както и де 
йноста на организациите 
на ССРН бяха теми на 
съвещанието с председате 
лите на общинските и 
междуобщински конфе
ренции на Социалистиче 
ския съюз, което в понеде 
лник бе проведено в "Ре
публиканската конфере 
нция на ССРН в Бел
град.

На съвещанието бяха 
обсъдени сроковете за 
приемане на избирател
ните закони, общинските 
статути, статутите на ме 
стните и самоуправител- 
ни общности, както и за 
разгръщане на изборната 
дейност в тази изключи
телно важна акция.

гане на делегатите за 
членове на делегациите
на основните самоуправи 
телни общности трябва 

се извърши до 10 
5 март, а тяхното избира-

70 МЕГАВАТА 
32 МЕГАВАТА 

— ВЕЦ БАИНА БАЩА 512 МЕГАВАТА 
— ТЕЦ ОБРЕНОВАЦ 3 305 МЕГАВАТА 
— ТЕЦ ОБРЕНОВАЦ 4 305 МЕГАВАТА 
— ТЕЦ КОСОВО 5 
— ТЕЦ КОСТОЛАЦ 3 210 МЕГАВАТА
__ТЕЦ КОЛУБАРА 4 110 МЕГАВАТА

ОБЩО: 1.754 МЕГАВАТА 
За всички тези централи не само, че ве

че съществуват проекти, сключени договори 
“ на машини и платени аванси, но 

места строежите са в пълен разгар.

нските статути и стату
тът на град Белград. Сро 
кът за приемане на ста
тутите на местните общ- легатите за общинските 
ности е до 15 март. Дото скупщини ще бъде завър 
гава всички основни ор- шено до 15 април, 
ганизации на сдружения Избирането на делега- 
труд и останалите само-

210 МЕГАВАТА

тите за всички съвети
на Скупщината на СРза доставка 

повече
управителни организа
ции и общности трябва Сърбия трябва да се за- 
да донесат решения за върши в общинските ску 
числото на членовете на пщини до 25 април.

Учредяване на Репуб-
Опакото на въпроса

своите делегации и начи 
на на тяхното избиране 
и отзоваване.

Програма за политиче
ската дейност на ССРН 
в изборите за избиране 
на делегатите и проекто- 
правилата за избирател
ната процедура ще бъдат 
приети в началото на фе ка дейност. Това налага 
вруари, на разширено за пълна мобилизация на 
седание на Републикан
ската конференция на 
Социалистическия съюз.

Евидентиране, предла- мунистите.

КОГА БОСИЛЕГРАД ЩЕ 

ПОЛУЧИ ХОТЕЛ?
ликанската скупщина 

трябва да стане до 6 
май, а на Съюзната скуп 
щина до 15 май.

Както се вижда пред 
организациите на ССРН 
предстои твърде важна 
и интензивна политичес-

Следователно и чистия 
бележи най-последниятБосилеград е 

общински център в Южна 
Сърбия който все още няма 
хотел. Гостилничарската де
йност на „Кин стан” 
в две неподходящи помеще
ния, от 
стно.

Друг още 
лем е ,че в 
нощувалия- 
то предприятие 
само една стая в 
жилищните сгради и 
е всичко!

Защо тогава „Кин 
не нревзима мерки да се 
построи тоя важен обекг.

има много, 
В „Кин

доход тук 
голям ръст- Обаче при раз
пределянето на дохода едно 
нещо е очебиещо: почти все 

свободен динар „Кин 
стан’’ „хвърля“ на лични до
ходи, а във фондовете — са 
мо толкова, колкото е. опре
делено със закона. Ето за- 

в момента личните дохо 
ди в това предприятие са 
най-голе.ми не само между 
стопанските организации в 
общината, но и изобщо в 
тоя бранш на територия на 
стопанската камара от Лес- 
ковац. В случая, един сер
витьор получава личен

колкото и един прогим-

На съвещанието увод
ни изложения изнесоха 
членът на съюзната Кон

става
ки

които едното е ча- си-всички прогресивни 
ли в рамките на 
на чело със Съюза на ко

ССРНстутиционна комисия д-р 
Александър Фира и под
председателят на Репуб
ликанската конферен- 

на ССРН Шерафе-

по-годям проб- 
Босилеград няма
Гостилничарско 

притежава
една от 

това

1ЦО

НишЦИЯ
дим Сулеймапи.

Съвещание по межу- 

национаяни въпроси
— Сроковете са къси, 

а задачите сложни и мно 
гобройни — подчерта Су 
леймани — и за тяхното 
провеждане трябва да 
бъдем напълно идейно- 
политически и организа
ционно подготвени... До 
провъзгласяване на кон
ституциите, 
на избирателните закони 
и решения на общински
те скупщини за избори
те, трябва да продължим 
с политическото обясня
ваме на всички нови не
ща, които дойдоха след 
публичното обсъждане, 
за да могат трудещите се 
и гражданите да разбе
рат цялостно същността 
на самоуправително - об-

стан"

до-
Тук отговори 

но липсва правия- 
стан” ще ви посрещнат с 

нямат средства.

ход
назиален учител.

Тук именно се намира 
говора защо „Кин стан 
ма средства за изграждаме 
на хотел. По-точно, причина 

начина на разпреде
на дохода, който се 

осъществява преди
благоприятното

В подготовките за Седмия конгрес 
Съюза на комунистите в Сърбия и Десетия 
конгрес на Съюза на югославските комуни
сти, на 14 януари в Ниш се проведе съвеща
ние на което секретарите на Общинските ко
митети, представители на комиегште по раз
витие на между националните отношения и 
председатели на Общинските конференции 
на Социалистическия съюз от АлексинагДи 
митровград, Ниш, Пирот и др. градове е Юго 
източна Сърбия направиха критически (тнп* 

развитието на между националните от

на
от-

ГобщРинатае казват, ^еред 
ОТ Репуб-

ня-

ства могат да се

Р—■неразвитите
но че нямало

та е в 
лението приемането

на стопански 
краища, 
циатива.

Какво да се прави?

всичко 
по-

стопа и ски
иии-

поради 
ложеиие на тоя
отрасъл.

Сигурно е,
политика на предпри- 

която

НЯКОЛКО че това е къс°През последните
гостилничарската дегодини __ _йност е най-акумулативния

стопански отрасъл в общи
ната. Многократно се увели 
чават приходите, които осъ
ществява гостилничарство- 
то, Ето например само през 
1973 година общия доход на
гостилничарското предприя 
тие е увеличен с 35 на сто 
в сравнение с 1972 година.

гледа 
ятието, с
вреда па развитието 
тилпичарската дейност
шината. Това отношение гр 
ябва бързо « енергично да 

, защото тук е шан- 
Босилеграл — Ла по

се нанася
лиз на 
ношения.

В работата на съвещанието взеха уча
стие и представители на някои по-големи тру 
дови колективи в тази част па Социалисти
ческа република Сърбия.

на гос 
:В об

,се >меии 
с-|,т на 
лучи хотел. • •

В. В.
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ЦИЛЕ И БРАТСТВО-НА ИЗПИТОбзор
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тел и ият баланс може би ще 
даде що-годе положителна 
равносметка, а „Братство“ 
да се освободи от непродаде 
пи стоки, не ще се сбъднат 
докаго не се обезпечат трай 
пи оборотни средства, не 

работа необхо
димите специалисти и въве
де съвременна технология и 
осъвремени производството

В стремежа си да се издър 
жи на по-острите условия 
па стопанисване колективи
те па „Цилс“ и „Братство“ 
не са усамотени. На'й-разли 
чни видове помощ постоян
но им оказват обществено- 
политическите организации 
Но тази помощ не е доста
тъчна за да се създадат ус
ловия за нормално произво 
дство.Но това е най-пряка 
задача на събранието на тру 
дещите се и производителни 
те сили в тях.

От своя страна, Общинска 
та скупщина в Димитров
град е изчерпала всички ра 
полагаеми възможности. Та
ка например, преди Нова го 
дина общинският фонд за 
общи резерви в стопанство
то отпуснал на „Братство“ 
600 хиляди динара кредит.

Съществува
„Циле“ и „Братство“ (за ко
ито става въпрос), да полу
чат още 1 милион и 500 хи
ляди динара кредити, от ко
ято сума — 1 милион и 300 
хиляди са от солидарното 
спестяване, а 300 хиляди ди
нара от бюджетния изли- 
шек през 1972 година. Освен 
това тези организации на 
сдружения труд са освободе 
ни от общински данък за из 
дръжка на общностите с вза 
имен интерес, от данък вър
ху лични доходи и всички 
други общински облагания. 
Само по този начин в „Ци
ле“ са акумулирани 200, 
„Братство“ около 60 хиляди 
динара. Тези средства могат 
само до известна степен да 
намалят недостига на посто
янни оборотни средства, но 
не и да премахнат пробле
ма. А Общинската скупщина 
не разполага с повече сред
ства, за да може отново да 
им се притече на помощ.

Тя обаче може да им бъ
де от полза в получаването 
на банкови кредити. На та
кива кредити общината по
лага право понеже спестов
ните влогове на гражданите 
възлизат на 11 милиона ди
нара.

Паспортът на „Циле“ и 
„Братство“ не би бил верен, 
ако не бихме погледнали и 
другата страна на медала. 
Не ще прекалим ако кажем, 
че настоянията на тези ко
лективи по-пълно да изпол
зват вътрешните ресурси (а 
те не са малки) много могат 
да спомогнат положението 
да се поправи.

Касае се преди всичко за 
извисяване производително
стта на труда, по рационал
но ползване на суровините, 
икономии, спестявания, въ
веждане на промишлена ди 
сциплина, намаляване себе
стойността на продукци%та 
и така нататък.

Пред тези два колектива, 
пред Съюза на комунистите 
в тях, се поставят твърде от 
говорни задачи.

пости. И тогава не е чудно, 
че работниците в тези 
организации 
труд получават ниски 
ни доходи, а те не ,са в със
тояние да наберат средства

Нс ще кажем нищо 
ако посочим, че димитров
градските предприятия „Ци
ле“ и „Братство“, в които 
работят 450 души и в нача
лото па настоящата година,

ново
две

на сдружения 
лич-

Общинскита скупщина п Димитровград се 
приобщи к-ьм фонда за развитие на животновъд
ното производство и производство на качествен 
фураж, основан неотдавна от Стопанската камара 
в Ниш. Направена е по този начин значителна кра 
чка напред в оъсщсствяването на политиката на 
Съюза на комунистите в селското стопанство, как- 
то и в иитеграцнцта на производството. „Зеленият 
план" с този амандманен акт все повече става все
кидневна грижа на обществено-политическите ор
ганизации, местните общности и производителите.

Огромното значение на регионалното сдру
жаване в селскостопанското производство илюстри 
ра и проекта на самоуправитслното споразумение 
за основаване на фонда.

В него целите на фонда са определени така: 
„подобрение на животновъдното производство и 
производството на фураж", ще се свързват всички 
заинтересовани за развитието на животновъдство
то в този регион производители. Ще се предприе
мат мерки за по-пълно използване на преработва
телните н производителни мощности с цел да се 
стабилизира пазарът на добитък и месни произве
дения н така нататък.

За да могат да се осъществят тези цели, в 
споразумението е предвидено фондът да кредитира 
набавка на Съоръжения за изкуствено оплодяване, 
набавка на породнетн бикове, крави, свине. Ще се 
дават и кредити за подобрение на фуражната база. 
Фондът ще насърчава и прилагането на разни аг- 
ро и зоомеркн за подобрение на животновъдството

приемат иа

в региона. за модернизация и разширя 
па ие на производството. По
ложението в „Братство“ е 
още по-зле ако се има пред
види, че то има „заледени“ 
средства в недовършено про 
изводство.

Очакванията на работни
ците в „Циле“, че заключи-

ие са в завидно положение. 
Обезпечаването па постоян
ни оборотни средства за т#х 
си остава открит въпрос. А 
с него възникват и други: 
не са в състояние да осигу
рят достатъчно суровини за 
редовно производство и ие . 
използват напълно съществу 
ващите производствени мощ

За осъществяването на тези важни задачи 
фондът ще обезпечава средства (които ще се съз
дават от внасцнето на членския внос на общините 
н организациите на сдружения труд, предвидените 
в бюджета финансови средства на членовете на 
фонда и други организации, заинтересовани за 
осъществяване на плана по кредитирането. Сред
ства ще се набират и от кредити в страната и от 
чужбина, от лихви върху доходите във фонда и 
така нататък.

Следователно, появява се нов важен фактор, 
конто от своя страна ще организира наличните въз 
можности, конто в селскостопанското производс
тво, специално в животновъдството, организирано 
ще действуват върху дейността на селскостопански 
те организации, а след това животновъдството в 
частниц сектор ще организира по-голямо производ
ство на фураж. Крайна цел е — създаване на па
зарни излишеци за създаване на по-устойчиво сел
скостопанско производство, обезпечаване на доста
тъчни количества качествени селскостопански про 
изведегащ за износ и на края да се създадат усло 
вия за настаняване на работа населението на село. 
За такова производство съществува голям интерес, 
защото мнозина на село напускат имотите си, а 
при организирано производство, на тцх може да 
се постигнат забележителни резултати, каквито са 
и планинските предели в Димитровградска община.

В това се състои далновидността на решение- 
нието на Общинската скупщина да се зачлени във 
фонда.

възможност

Босилеград

Регистрация в 

Стопанския съд
До 31 декември миналата 

година, в Окръжния стопан 
ски съд в Ниш всички тру
дови организации от Боси- 
леградска община са пред
ставили искове за регистри 
ране. Още не е известно да 
ли представените искове са 
пълни.

Става въпрос дали всички

организации са се учредили 
така както повеляват аманд 
маните.

а в

Трябва да се отбележи, 
че повечето трудови органи 
зации от общината са чака
ли последните дни, за да се 
учредят и представят искове 
Окръжния стопански съд за 
регистриране.М. Б.

В. В.

губа, нямат голям брой ра
ботници, а не са разрешили 
и въпроса с учениците в 
стопанството. Затуй тези 
две трудови организации 
ще бъдат ликвидираш!.

Визи за „Прогрес“ и „Металац“
на самоуправителното дей- 
ствуване ще бъдат махнати. 
Още повече ако се има пред 
вид, че в последно време ра 
ботниците, подпомогнати ог 
обществено - политическите 
организации в града, пред
приемат политически, само- 
управителни и законни мер 
ки срещу носителите на ан- 
тисамоуправителии, незакон 
ни действия и своеволия.

С оглед на това, че извъР 
шват сродна работа, както 
и конфекция „Свобода", кон 
статира се, че съществуват 
условия на амандманни на
чала „Прогрес” да се при
съедини към „Свобода".

Виза за по-нататъшна ра
бота получи и „Металец". 
Установено е; че има усло
вия и това предприятие да 
се организира на амандман- 
ни начала и развиват самоу 
правителни отношения в не-

Общинската скупщина в 
Димитровград прие предло 
жението на Съвета по стопа 
цетво и туризъм „Прогрес" 
и „Металец” да бъдат вне
сени в съдебния регистър. В 
същото време е прието и 
предложението „Услуга" и 
„Спорт”, понеже не изпъл
няват ни най-минималните 
със закона предвидени усло 
вид, да не съществуват 
нататък и да бъдат ликвиди 
рани.
И предложението и решения 
та са взети ®ъз основа иа 
мнението на инспекцията, 
направила финансов анализ 
на дейността им, като са 
взети йод внимание и състо 
янието на самоуправителни- 
те отношения в тези коле
ктиви. Понеже „Прогрес" 
има 31 работник, а „Мета
лец” осем и петима учени
ци в стопанството, и както 
е утвърдено, минимални ус- 

работа и преустро 
йство на амандманни нача
ла — Общинската скупщи
на е изразила убеждение, че го. 
с ангажирането на всички 
работници съществуващите 
слабости, които са пречили

не изпълняват условията да 
останат като самостоятелни 
организации на сдружения 
труд. Те са работили със за М. Б.

Новина от „Градняс<

ОСНОВАН РАБОТНИЧЕСКИ 
КОНТРОЛ

по-

В ,,Градия“ е избран нов работнически 
съвет, в който има представители на всички 
трудови единици. За председател на работ
ническия съвет е избран Павел Денков, висо
коквалифициран работник. Също е избран и 
нов изпълнителен отбор, както и някои ко
мисии.

Същото заседание е решено в предприя
тието да бъде основан работнически контрол 
и да се изготви правилник за работа па ра
ботническия и обществен контрол.

ловия за

Констатирано е също та
ка, че „Услуга” и „Спорт”

А. Д.
М. Б.
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НОВИНИ ЗА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ Из миналото на нашит* села

КРЕДИТИ САМО ЗА КООПЕРАТОРИТЕ гоин дол
Частните земеделски 

изводители у нас още 
година
кредити за развитие на про 
нзводството. Републиките и 
покрайнините са се догово
рили до края на 1975 годи
на да обезпечат 2 милиарда и 
200 милиона динара за кре
дитиране на селскостопан
ското производство на част 
ния сектор. Още през наето 
ятата зима 450 милиона от 
тази сума ще бъдат отпус- 
снати.

про- 
тази

ще могат да вземат
— през годината да угои 

най-малко 5 до 10 породиети 
свине (до 100 кг една).

— да отглежда най-малко

градините с малини, ягоди 
и къпини — трябва да при
тежава най-малко площ от 
0,25 хектара.

Откога съществува село 
Гоин дол, не е известно.

Знае се само, че -селото се 
преселвало четири пъти. 
Първоначално жителите му 
живеели в местността За
вой. Тук има римски стари
ни, тухли. След това селото 
се намирало в местността 
Селище. Тук също така има 
много интересни останки, 
за съжаление, не изучени. 
Най-много старини има в

лозето на Борис Урин.
Съществува една легенда, 

която говори за село Гоин- 
дол от времето на турското 
владичество. Когато турците 
завладели Балканите, в По- 
нишавието бил убит един 
турчин. Една нощ те реши- 
ли да тръгнат от Цариброд 
за Пирот и в кое село про
пее пръв петел — то да даде

курбан за убития турчин. 
Първият петел пропял в Го- 
индол. Тогава турците об- 
кържили селото, взели 70 
вола курбан. Щом турците 
си заминали, селяните се 
уплашили да не до'йдат пак 
и затуй, се изселили в ба
ира. Това село имало около 
80 къщи. Последната чума 
върлнувала през 1830 годи
ни и почти унищожила се
лото.КАК ЩЕ СЕ ДАВАТ 

КРЕДИТИ
След освобождението от 

турците селото се върнало в 
котловината близо до Ни
шава, където и днес се на
мира. Днес то има нод 100 
къщи. От десет години на-

Преди всичко, кредити ще 
се отпускат на земеделци — 
сътрудници с организации 
на сдружения труд, земедел 
ските кооперации и стопан
ства. Общите условия са сле 
дните: ползващият кредит 
земеделец трябва да е трудо 
способен, или да има спосо 
бни да се занимават със зе
меделие членове на семей
ството да кооперира произ
водството с някоя организа 
ция на сдружения труд, 
чрез който да ползва да ре
чем ветеринарни и други в 
селскостопанското произво
дство необходими услуги, 
да притежава имот, да има 
фуражна база (най 
за половината от потреби
те), получените средства да 
използва за набавка на ви- 
сокодобивни сортове расте
ния или породист добитък; 
да даде гаранция, че ще вър 
не получения кредит.

сам има електрически ток 
вода и рейс до Димитров
град.ЗА ОВОЩАРИТЕ със сливи, при условие план 

тажът на сдружените про из 
водители да не бъде по-ма
лък от 5 хектара.

Андон Алексов
пенсионер, с. Гоин дол

— малинопроизводителите 
ако искат да разширяват

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА В.
»Б Р А Т С Т В 0«

ЗА 1974 година
Частният сектор в бройки

-малко
От 2 636 000 селскостопан

ски производители — в 1971 
година 611 000 са имали прои 
зводствена кооперация с об
ществения сектор, а това е 
с около 200 000 по-малко от 
1968 година.

Разполагаемите средства 
на земеделските производи
тели в 1972 година в сравне
ние с 1971 са се увеличили 
с 45 на сто.

Според сведения на съюз
ното Статическото управле
ние частните земеделски про 
изводители у нас притежа
ват 100 000 трактора. От об
що 2 636 000 семейства на се 
лото - 2,7 на сто имат над 1 хе 
ктар имот, 6, 9 по 2, а 11,1 
на сто по 5 до 8, 11,5 на сто 
до 10, а 22,3 на сто — прите
жават над 10 хектара имот.

НОВИНИ

НОВА ЦЕНА НА ЦАРЕВИЦАТАСПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА 
КРЕДИТ ЗА ЖИВОТНОВЪД 
НО ПРОИЗВОДСТВО ди на строителните работни 

ци да бъдат увеличени с над 
20 на сто.

Белград. — Съюзният ин- 
ртитут за цени е предложил 
нова гарантирана цена 
царевицата,
1974 година: 1,25 динара за 
един килограм. В Съюзния 
секретариат по селско 
панство считат, че цената е 

но правителството 
не е обсъждало тази

— Земеделецът, търсещ кре 
дит за животновъдно произ 
водство трябва да има най- 
малко пет млечни крави ако 
иска да се занимава с мле- 
копроизводство,

— да угои годишно най-
малко 15 юнци (от 380 —
430 кг/един) ако иска да 
произвежда месо,

— да има три до пет кра
ви и угои годишно 10 юнци 
ако се занимава с производ 
ство на мляко и месо,

— да отглежда 5—10 сви
не и да произведе годишно 
100 до 200 прасета (до 25 кг 
тегло едно) ако се занима
ва с оглеждане на свине,

на
производство

ЮГОСЛАВСКА ОБЩНОСТ 
ПО ОХРАНА НА ТРУДА 70 ХИЛЯДИ ХЕКТАРА 

ПОВЕЧЕ
СТО-

Вършат се 
основаване

Любляна. — 
подготовки за 
на югославска общност по 
щност по охрана ата труда.

Същата освен Люблянския 
институт ще обхване инсти
тутите в Марибор и Загреб, 
11 института в Босна и Хер 
цеговииа и десетина такива 
институти в Социалистичес
ка република Сърбия-

ниска, 
още 
забележка.

нници са засети 430 хилСпоред сведения на По 
крайнинския секретари- яди хектара площ.

Това е със 70 хилядиНОВИ ЖИЛИЩА В ХЪР 
ВАТСКО

ат по селско стопанство 
във Войводина, житни
цата на Югославия, с есе

хектара в повече от ми
налата есен.Загреб. — В 1974 година в 

Социалистическа република 
Хърватско трябва да бъдат 

на 12.500 жилища 
20.500 в ча-

построени 
в обществения,

сектор и да се довър- 
хотелиерски обекти сст.ния 

шат
около 3 000 легла.

Тези и други строежи ще 
личните дохо-съдояствуват

ГОРНА НЕВЛЯ

НАСКОРО ВОДОПРОВОД
Местната общност от село Горна Нсаля скл»

чи договор със стРоит®^щОЛ ^два резервоара 
дня" за строеж на «“Аощювод и А ^ рметра 
Дължината на водопровода Ще_ бъА петнаде
а обемът на резервоарите ще нанася ^пет, ^
сет кубически метра. етоиносгга а Гг

65 “ ^«Д^нТоТ 0АбЩНостта 
„„ здравно осигуряване на «елките вПиро^ 
получени и средства на сто

Изкопните работи, ноито участву
струват към 45 хиляди винар. б да при-
ват тридесет домакинства н ашата тряо 
ключи до 15 април тазн годи»»- 

Преди седем-осем месеца

лиза на 
печени чрез местно

нара.

ток.Г. Невля доведе
А. Д. ерспективата на
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ЗИМНАТА ВАКАНЦИЯ
ЗАПОЧНА

В Босилеградскй община

ЗДРАВНАТА ЗАЩИТА ДА СЕ ДОБЛИЖИ 

10 НАСЕЛЕНИЕТО
* «

~ V' ' ■: • Ът&шт ■ ■'

. .1
КЪДЕ Е ИЗХОДЪТ?би могла да сс ползва.

Трябва да се каже, чс 
отдавна е минало време
то, когато лекарските пре 
гледи са могли да се вър
шат само със слушалки. 
При сегашните условия, 
когато амбулаториите все 
още «е са довършени, то 
вае наистина трудно.

Отвреме — навреме ле 
карите от здравния дом 
в Босилеград отиват в ра 
йонните центрове, обаче 
въпрос е каква здравна 
защита мотат да окажат 
при сегашните условия.
Например те сега отмина 
ват Горна Любата, зато
ва че тук няма помеще
ние. В Долна Любата пре

Здравната защита на 
населението в Босилеград 
ска община, наистина се 
подобрява, но все още не 
задоволява — се изтъква 
на събранията на обще- 

политическите о

, .—Доскоро отговорните в 
Здравния дом казваха, чс' 
нямат лекари и че това 
е причината за слабата 
здравна защита на тере
на. Сега кадровото поло
жение е по-друго: тук ра 
ботят четирима лекари 
обща практика и един 
специалист по хирургия.

Отговорът, който сега 
пък дават в Здравния дом 
е, че нямат достатъчно 
условия за теренна рабо
та, тъй като нямат съот
ветни помещения.

Трудно би могло това 
изцяло да се вземе за оп
равдание, защото е има
ло достатъчно време ам
булаториите да се довър
шат. Впрочем това не е 
и най-същественото. Въз 
основа на закона и нуж
дите от по-качествена 
защита здравния дом 

е бил дължен и 
досега да намери на
чин за редовна и нор
мална работа на теренни 
те амбулатории.

По всичко личи, че про 
блемът е в субективните 
отношения на най-оговор 
ните от това единствено 
здравно ведомство в об
щината. Нужно е здрав
ната защита да се добли 
жи до пациента.

' V-
„ ш <~7

стаено
рганизации в селата. Осо 
бено сега, през зимните 
месеци, тази защита тря
бва да бъде навременна, 
редовна и възможно най- 
много доближена до па
циентите — търсят хора
та от селата.

г*-.■'■1

ЩШ:КАКВО Е СЕГАШНОТО 
ПОЛОЖЕНИЕ т :м

Теренните здравни ам
булатории в общината за 
почнаха отново да ра
ботят. Наистина сградите 
на амбулаториите в Гор-

На 15 януари всички ученици от основ
ните и средни училища не само в общините 
с българска народност, но изобщо започна 
ха традиционната зимна ваканция. След ня
кой ден окончателно ще знаят и своя успех 
за полугодието. В момента учителските съве
ти свеждат бележките и почти денонощно ра 
ботят, за да приключат във възможно най- 
къс срок с успеха на учениците.

За по-добрите ученици зимната ваканция 
ще послужи за възстановяване на силите (съ
щевременно и да прочетат някоя или друга 
хубава книжка), докато по-слабите ще тря
бва да наваксат поне една част от загубено
то.

Въпреки всичко — ваканцията винаги се 
чака радостно.

Д. ТЛЪМИНО Бележка
на Лисина, Долна и Гор
на Любата още не са до
вършени. Единствено ам
булаторията в Долно Тлъ 
мино вече е довършена и

гледите се вършат в част 
на сграда, а в Горна Ли
сина в оградата на мест- 
ната канцелария.

Кой трябва да снабдява 

училищата с топливо?В. в.

Читалището в село Бистър е, така да 
се каже, единствен и добре организиран кул 
турен „оазис” в тлъмински район. Тук са по 
местени над 3 хиляда томове книги, повече- 
то от които са нови. Почти половината от 
книжния фонд са на български език и то бе
летристични произведения по български как 
то и произведения югославските класици, 
професионална литература от различни об
ласти, както и всички книги, които е печата
ло издателство „Братство“.

Най-много читатели на книгите са уче
ниците, от местното училище и младежта.

-Читалището разполага, с телевизор, 
единствен в целия тоя район, с радио апарат 
и друго.'

Винаги досега, с изключе- извод: всички основни учи
лища в общината получават 
средства и за материални 
разходи, в случая и за на- 
бавка на дърва. Друг е въп
росът дали винаги тези сре 
дства са достатъчни, за да 
може на учениците да се о- 
сигури отопление през цяла 
та зима. Ясно е обаче, че 
тези средства досега не са

учили-нието на основното 
ще в Босилеград, останалите 
основни училища в община
та през зимните месеци са 
снабдявани с дърва от стра 
на на родителите. За неиз
пълнение на това „задълже
ние" учителите са взимали 
„санкции“: изгонвали са у- 
чениците, докато родители
те им не докарат дърва и- изразходвани за предназна

чената им цел. Защото вече 
е станала традиция хората 
от селата материално да по 
дпомагат училищата, 
в конкретния случай. Така е 
създаден и неписания 
кон", въз основа на ко 
родителите с^ „дължни“ да 
доставят дърва на училища-

Бистър

Читалището
успешно
работи

ли са ги предавали на съди 
ята за нарушения-

Много пъти досега на раз 
лични събрания е изтъкван • 
въпросът дали е законно ро 
дителите да снабдяват учи
лищата с дърва, с оглед че 
обучението напълно е без
платно. В случая, отделни 
лица изхождайки от това 
конституционно начало са 
отбивни това задължение". 
Всички такива, които са би-

както

за-
1ЙТО

Тук се получава дневен и седмичен

Ето защо е особено, значителен култу
рен кът не само за Бистър, но и за околните 
села. То е винаги' пълно с ученици и младе
жи, а също раш #р&вечОр1^ тук се
отбиват и по-възрастните, за да прочетат в е- 
втник и ли погледат телевизия.

та.печат.
Случаят е ясен. Излишно 

е да се твърди, че босилег- 
радските училища са толко 

ли предадени на съдията за ва богати, че вече не се нуж 
нарушения са били и нака- даят от помощ, която пред- 
зани- лагат и родителите на учени

ците. Но този помощ не мо
же да се установява като за 
конна, понеже няма законно

Напоследък е установено, 
че и съдебните решения са 
били незаконни.

Обсъждайки цялостно тоя 
въпрос стига се до сдедния

В. В. основание.
В. В.
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Културата в проектостатута на Димитровградска община I ц
1 ВУАТУРЯ * просвети * изкуство

Културата - достояние на трудещите се
СЪВРЕМЕННОТО Културната общност, 

ято е досегашната . 
ност се афирмира като най- 
подходяща форма за работа 
— ив бъдеще ще се грижи
за претворяване на г-----
ната политика в живо дело. 
Същевременно тази общност 
ще свързва и съгласува ин
тересите и целите на орга
низациите на 
ТРУА, изпълняващи култур
ни дейности, с професиона
лните и обществени органи
зации и отделни лица в та
зи област. Не по-малко се 
разчита и на дейността на 
заинтересованите организа
ции на сдружения труд, ме
стните общности и други са 
моуправителни организации 
и общности.

Проектостатутът дава въз 
можност и за интеграция на 
културните институти. Без 
оглед дали се касае за инте
грация вътре в общината 
или в по-го лемите обществе 
но-политически общности. 
Съществено е при това —

преустро
'йство върху амандманни 
чала изисква и нови отно
шения в културата.

Занапред на културните 
дейности ще се гледа не ка 
то на придатък, а като на 
съставна част <в производсг 

Именно затова «създа
ването на условия за задово 
ляване на

ко- такова сдружаване и обеди 
няване да доведе и да гаран 
тира по-качествено и по-ефи 
касно изпълняване на зада
чите в областта .на култура 
та. Разбира се.интеграциите 
на културните институти 
предварително трябва да бъ 
дат одобрени от Общинска
та скупщина и Скупщината 
на културната общност.

Сравним ли определения
та, дадени в досегашния ста 
тут на общината, по отно
шение на културата и място 
то, което в сегашния проек 
тостатут й се дава — свобо 
дно може да се отчете, че 
на културата като област на 
човешката дейност в бъде
ще ще >се отделя далеч по- 
голямо внимание. Това е и 
разбираемо, тъй като все по 
вече прониква съзнанието, 
че културата е мощен спо
собен само за духовното, 
идейното, естетическото из
висяване на хората, но и 
значителен фактор в съвре
менното производство и изо 
бщо в живота на хората.

Ст. Н.

на си дей-

култур-

вото.

културните потреб 
ности и извисяването на ку 
лтурното равнище .на граж 
даните и трудещите се — 
занапред е задължение на 
организациите 
ния труд, местните общнос
ти и самоуправителните ор
ганизации, както и на Об
щинската скупщина, в Ди
митровград.

сдружения

на сдруже-

При това особено място
. се придава на книгата. Но, 

за да проникне тя до чита
теля трябва преди 
да се създаде централна би 
блиотека в града и подве

домствени (районни) библи
отеки при -местните общно
сти. Освен това в бъдеще тр 
ябва да се обърне по-голямо

всичко

внимание на систематичес
кото събиране, научна обра 
ботка и популяризация на 
предмети, вещи и докумен
ти от истбрическо, археоло
гическо,
значение за народността.

етнографическо
Димитровград

Създаването и развитието 
на самодейни културно-ху
дожествени дружества и 
обезпечаване на материална 
основа за тяхната дейност, 
масовизирането им с младе 
жи и граждани — също пре 
дставлява неотложна зада
ча в бъдещата културна де: 
•йност. Разбира се, за това 
особено ще се грижат мест
ните общности, Съюзът 
младежта, обществено - по
литическите 
Център за култура и Общи
нската скупщина.

ОБЩЕСТВЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
НА ОБРАЗОВАНИЕТО

низирани допълнителни ле
кции, а на извънучилищните 
дейности да бъде обърнато 
по-голямо внимание.

Образователно — възпита
телната дейност за всички 
училища се утвърждава в 
началото на учебната годи
на с годишна програма за 
работа. Общинската образо
вателна общност е длъжна 
да изготви годишна и дъл
госрочна програма за разви 
тие на образованието и въз 
основа на приетите крите
рии да финансира програма 
та на дейност на училищата 
и чрез финансовия план да 
обезпечава средства за реа
лизиране на приетите про
грами. Също Общинската 
образователна общност ще 
се грижи, с помощта на про 
светно - педагогическите и 
инспекционни служби да 
реализира приетите програ
ми.

на

организации,

Културният център. като
специфична културна инсти
туция, обединяваща

всички културни дей 
ности на територията на Ди 
митровградска община, 
напред ще трябва да оситур 
ява и общо културно-худо- 

ико-

засега
почти

Образователното дело занапред ще бъде грижа на трудещите се

телим дейности ще се отдел 
ят средства и то четири на 
сто върху личния доход на 
заетите, 60 на сто от данъ
ка от земеделието, 60 на сто 
от общинския данък на 
занаятчийски дейности, ка
кто и 35 на сто от общин
ския данък на стокооборота 
н услугите.

Тези средства са предназ
начени за лични доходи 
на работниците в образова
нието, материалните разхо
ди в училищата в община
та, амортизацията, както и 
разширяването на материал 
пата основа, според нужди
те и възможностите. С тези 
средства ще «се финансира и 
изграждането на нови обе
кти и дограждаие на съще
ствуващите.

Според споразумението 
трудовите организации от 
областта па образованието 
се задължава цялата обра
зователно-възпитателна ра
бота в училищата да прове 
ждат качествено. За онези 
ученици, които показват 
слаби знания да бъдвт орга

за-
ският актив реши да прие
ме споразумението като по 
него се изкажат всички ор
ганизации. Прието е спора
зумението да бъде подписа
но до края на януари от вспч 
ки стопански и нестопански 
организации в общината.

самоу правителното 
за обезпечава

Обществено - стопанският 
актив в Димитровград, ос
нован с цел да разисква по 
всички въпроси от значение 
за димитровградското 
пансгво, проведе на 12 яну- 

заседание.

жествено-политическо, 
номическо-техническо и про
фесионално образование 
трудещите се 
Тази своя функция Култур
ният центъР ще може да из 
пълнява само ако се съгла
сува развитието на култура 
та и финансирането 
щите потребности в 
ласт.

сто
на

в общината. ари първото си 
На заседанието бе разгледа
но самоуправителното

обезпечаване
Съсспо-

споразумсние
на средства за финанси

раме па програмата за об
разователно 
дейности
правата и задълженията

средства

разумение за 
на средства за финансиране 
на програмата тю образова- 

дей-

ие За правилното провежда
не на самоуправителното 
споразумение ще се грижи 
комисия от двете членове, в 
която шест души ще бъдат 
от стопанските организации.

възпитателни 
се утвърждаватоб- телно-възпитателнитс

в Димитровградска 
община. Обществепо-стопаи

на
тази об ности но

обезпечаване на 
за финансиране на образо
вателно-възпитателните де
йности. Утвърждава се и 
размер7,г па прилива на сред 
ютвата, които трудовите ор

на сдружения

Босилеград Преди всичко, не е извее 
тно дали средствата ще бъ
дат достатъчно или ще се 
получат излишъци, което не 
трябва да се случва. Не е 
достатъчно разгледан и въ
проса за интеграция и раци 
онализация на училищната

ПРОЖЕКТИРАТ СЕ ФИЛМИ ПО СЕЛАТА гапизации 
труд отделят за финансира
не на образованието и въз
питанието. Освен това се ре 
гулира за какво тези средс
тва ще се ползват, както и 
задълженията яа трудовите 
оргаиизаци и Общинската 
образователна общност за 
съвместно провеждане 
самоуправителното споразу 
мение.

Според споразумението за 
финансиране на програмата 
за образователно — възпита

производство на родно
то киноизкуство: „Лилика 
на Бранко Плсша и „Бала
да за свирепия" на постшов 

Радивое Дола — Джу 
~ Тези филми предизви 

каха особен интерес и меж
ду най-младите посетители 
_ учениците, защото тема
тично и съдържателно са

близки за възрастта 
В. В.

Бо ма,Културният центъР в 
силеград продължава с Ус" 
пех да прожектира филми в 
селата на общината. През 

месеци броят на 
поето ян-

чика
кич,тези зимни 

посетителите расте 
но. В някои села за първи 

от по-възраст-

мрежа, както и много дру
ги въпроси, на които тряб
ва да се обърне по-серноз- 
но вшшаиие.

па
път мнозина

имали възможните хора са 
ност да видят филм. А. Д.твърде

им.седмицаПрез последната 
са прожектирани два фил-
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се запитат: защо по-ната 
тък да се настоява с е- 
дин жанр, когато съвсем 
е очевидно, че нямаме 
нито смисъл, нито профе 
сионална подготовка за 
неговата реализация?

Викторината, която мо 
менталио гледаме под 
название „До, ре, ми“ ве 
че се граничи с най-опас 
ната аматьорска импро
визация, която участни
ците не задължава нито 
на най-минимални зна
ния, а създателите на ви 
кторината нито на про
мил фантазия, дух, про
фесионализъм. Това е 
най-обикновено провин
циално - аматьорско бръ
щолевене, в което от вре 
ме на време никой и спо
мни точен отговор. Зри
телите вече не получа
ват нищо: нито верни от 
говори на интересни въп 
роси, нито остроумно и 
динамично съревнование, 
не получават нито свои 
герои, понеже победата 
във викторината се пече 
ли с по-бедни познания 
на темата.

Телевизия АННА СВЕТЛИКОВА 
словашка народностТРЯБВА ЛИ НИ 

ВИКТОРИНА?
През шишинаша

Тихо, по-тихо 
злото да не се събуди, 
докато тоя цвят в ръка 
с цвета на дъга зарумени.

Вече няколко години 
празни работи, именува
ни като телевизионна ви 
кторина се отбраняват с 
единствен довод, че това 
е една от най-популярни
те телевизионни развле
чения в света. Вместо да

все по-празни виктори
ни, които не задоволя
ват вече дори и зрители
те с най-малки изисква
ния. Естетиката и етика
та на викторината отдав 
на престанаха да интере 
суват критиците. Сега и Съ

Тихо, по-тихо,
докато земята плодоносна дише, 
докато любовта зрее 
и птици отнасят подли дъждове.

Тихо, по-тихо
сенките в едно ни се сливат 
Познати
като птици на чуждо небе 
като стадо на паша 
като сянка на минувачи 
ще се срещнем някъде 
в някоя далечина.

Познаваме се непознати 
и ето —
вече се държим за ръце.

Кой още изобщо гласу 
ва за викторина на теле
визионната програма? Не 
би било лошо Телевизия 
та да организира една ан 
кета върху тази тема.

Безвкусицата на телевизията подклажда и останалата 
безвкусица

се потрудят частично и държанието престава да 
да ни уверят в това, Те- интересува и най-обикно 
левизия Белград и Теле
визия Загреб, от година 
на година, ни поднасят Телевизията открито да

вената публика. Не е ли 
крайно време хората от

„Борба“ 15 януари 1974
Босилеград

50 години от смъртта на Владимир Илич — ЛенинДобър комунист, 
председател и ученик Израстване на марксиста 

и революционера
Борис Крумов е един 

ни ученици в училище- 
от най-добрите и прилеж 
то за квалифицирани ра 
ботници в Босилеград. 
Поради това учениците 
от училището за квали
фицирани работници в 
Босилеград го предложи 
ха и избраха за предсе
дател-ръководител на ця 
лото училище. От тогава 
той е твърде приложен в 
своята работа. Заедно с 
учениците той решава

по-важните въпроси из 
живота на училището и 
учениците. Освен като 
ръководител в училище
то той прие още една ва
жна задача. Стана член 
на Съюза на комунисти-

реди половин век на 21 януа
ри 1924 година престана да 
тзшти сърцето на Владимир 

Илич Ленин — великана на рево
люционното движение и революци 
онната научна. мисъл и стратег на 
Октомврийската социалистическа 
революция, с която започва нова 
епоха в историята на човечеството.

Със своята мисъл и дело Ле
нин от самото начало на този век 
вгражда изключителния си принос

Според значението и влия 
нието си Лениновата мисъл 
и дело далеч надхвърля ра
мките на времето, в което 
той живя и стана придобив 
ка на всички борци за со
циализъм, за общество без 
класово експлоатиране и на 
ционална обезправеност.

„Лениновите становища — 
каза по един повод другарят 
Тито — за партията, класа
та, за революцията като дей 
ност на масите, за национал 
ния и аграрния въпрос, за 
суверенитета, за държавата 
и характера на властта, за 
бюрократизма, за самоуправ 
лението и на редица други не 
загубиха от своята актуал
ност. Тези становища пред
ставляват тъканта на всяко 
макар и малко революцион
но движение”.

п в насърчаването на революционни
те процеси в света. Неговият твор
чески подход към науката на мар
ксизма, която той разви и обогати 
при нови условия и днес е голямо 
вдъхновение за научно, критичес- 
ско проучване и практическо изме 
нение на действителността. Той из
вънредно съгласува особеностите 
на велик теоретик, учен, мислител 
и организатор и практик на класо
вата борба на пролетариата.

лавската социалистическа 
революция в преломните мо 
менти намираше и намира 
вдъхновение и потвържде
ние на своите идеи в мис
лите и делото на тоя вели
кан на международното ра
ботническо и комунистичес
ко движение.

те.
Борис Крумов казва, 

че ще работи в организа 
циите и ще учи. След то 
ва мисли да следва.

Асен Антимов 
Г. Лисина

(Югославското революцио 
нно движение на тоя извор 
черпеше свои сили, но и със 
своя опит потвърди истори
ческата жизненост и актуал 
ност на Лениновото дело. 
Лениновите идеи осветяваха 
нашия революционен път, 
те и сега жизнено присъству 
ват в нашата борба за прак 
тично осъществяване на ре
шаващите влияния на работ 
ническата класа във всички 
области на обществения жи 
вот. Теорията и практиката 
на развитие на нашето со
циалистическо общество, обо 
сновано 
демокрация, 
ние, съвместност на свобод
ни и равноправни народи и 
народности, потвърждават и 
силата, и вечната жизненост 
на Лениновото дело. Ютос-

помощ ЗА
ОСМОКЛАСНИЦИТЕ

Договорено е всеки ос
мокласник да попълни 
анкетно листче, въз осно
ва на което ще му се о- 
каже помощ при опреде
лянето за бъдещата про
фесия.

Между другите в раз
говора участвуваха и Але 
ксандър Попович, педа
гог и просветен съветник 
от Враня.

С класовите ръководи
тели от основните учили
ща в Босилеградска об
щина водиха разговори 
представители от вранс- 
кия Отдел по настаняване 
на работа и от Просвет-

ПЪРВИЯТ БУНТ И 
АРЕСТУВАНЕ

Лениновата революцион
на дейност започва на Ка
занския правен факултет. 
Непосредствено след един 
бурен студентски протестен 
митинг, на който студенти
те търсели от властите да 
премахнат реакционния ста
тут и да отменят забраната 
на организиране на студен
тски дружества, Ленин в

но - педагогическата слу
жба във вързка с профе
сионалната

на непосредствена 
самоуправде-

ориентиров- 
ка на учениците — осмо-

В. В.класници.
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ИЗ НАШИТЕ КРАИЩА*

1877 година, по време на 
освобождението от турци 
те е имало само 20 къщи.

Бележка
'В Бурела са съществу

вали населени места още 
в антиката. Това е устано 
веио от намерените оста
нки на селища ттри с. Ба
рне.ПОЖАР, ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО 

има 12 км8 повърхнина. 
Ор едната му дълбочина е 
10 метра. През зимата то 
се заледява. Водите на е- 
зерото задвижват турби
ните на Върла I, Върла 
II, Върла III, Върла IV.

А СЛЕД Мина „Благодат1 в Бо- 
силеградско е използвана 
още от римляните. От тоя 
период има запазени га
лерии и бунари, а наме
рени са и алати, кои
то не са запазени.

ПОЖАРА? Най-привлекателният и 
сторически паметник в 
Долна Лисина, Босилегра 
дека община е черквата 
„Света Параскева”, пост
роена през 17 столетие. 
Тя се намира на левия 
бряг на реката под една 
■висока стена.

Неотдавна в центъра 
на Босилеград избухна 
пожар, който се закан
ваше да обхване една 
на част на града.

След даване на тре
вогата всички в града 
бяха на крак и само за 
няколко минути се на
мериха край горящата

сграда. Но какво се слу
чи? Никой с нищо не мо 
жа да помогне. Апарати 
те, с които пож арникар- 
ното дружество се оуи- 
та да потуши пожара не 
действуваха, защото не 
бяха изправни.

Не се използува възмо 
леността пожара да се

потуши с вода, защото 
в тоя момент в града ня 
маше нито капка вода. 
Чешмите бяха пресъхна-

Археологическите нахо 
дки показват, че и на мя
стото на днешна Бабуш- 
ница е съществувало се
лище в антично време и 
по време на римляните.

ли.
Беше много късно до- 

като от реката се напъл 
ни една от цистерните. 
А до тогава с голи ръце 
не бе възможно нищо 
да се стори срещу огне
ната стихия.
За щастие, нямаше вятър 
и пожара не се разши
ри. Обаче тоя случай уп 
реква, че е крайно необ
ходимо в такива ситуа
ции да се действува под 
готвено и ефикасно. Но 
за целта е необходимо 
и пожарникарното дру
жество да бъде по-подго 
твено, а същевременно 
да се доведе и вода в 
Босилеград.

Защото на Босилеград 
вода е необходима не са 
мо за пиене, но ето и в 
такива случ аи.

„ДОМАШЕН УЧИТЕЛ" 
е първото списание от на 
шите краища редактира
но в Цариброд. Първия! 
брой излезнал през януа
ри 1889 година, само 12 
години след освобожде
ние от турците. Това спи
сание е едно от най-стари 
те в югоизточна Сърбия. 
В списанието има много 
данни за общесвения и 
политически живот в Ца 
рибродско.

Писма В БУЦАЛЕВО, село в Бо 
силеградско по време на 
турците имало чифлик, 
който бил 
ние на турчина Шекир 
Ефенди. Същият турчин 
бил притежател и на бо- 
жичките майдани — же- 
лезолеярни.

Въпрос, който не търпи отлагане под управле-

Горна Лисина е едно от 
средните по големина села 
в Босилеградска община. По 
кра'й другите нерешени въ
проси в селото засега е 
най-важен въпрос — водата 
за пиене. Почти всички ма
хали си доведоха вода, а 
центъРът, който има около 
30 къщи остана — е без во-

Засега тия къщи се 
снабдяват с вода от 
училищната чешма.

Тук хората чакат на опа
шка за вода.

Вече няколко пъти се по
ставя въпроса за водата, но 
напразно.

Този въпрос не търпи от
лагане.

в
В СЕЛО ВЪЛКОВИЯ в 
Димитровградско презАсен АНТИМОВ

Горна Лисина В. В.да.

адвокатски стажанат. Но за 
нимаването му с адвокатура 
най-малко го интересува.

В столицата тогава се раз 
виват важни събития- Рабо 
тническото движение избуя 
ва. Народ с проникване на 
капитализма работническа
та класа става все по-числе 
на. Във фабриките, рудни
ците и железниците тогава ра 
ботят около три милиона хо 
ра. Условията на труда би
ли извънредно трудни — ек 
сплоатацията била почти не 

. ограничена, а протестите па 
работниците все по-чести, 
но стихийни и неорганизи
рани. Ленин разбира, че «ай 
-важната задача е да се ор
ганизира борбата на проле
тариата, да се разпространя 
ват социалистическите идеи 
и съзнанието на работниче
ската класа, разяснява цели 
те и задачите на класовата 
борба. На това Ленин посве 
щава всички свои сили, как 
то на практична, така и на 
теоретггчна работа.

вия марксистки кръжок в 
който се проучават произве 
денията на Маркс, Енгесл и 
Плеханов.

Към марксизма той не при 
стъпва като към сбирка за
костенели канони и догми, 
които трябва да се приемат 
и прилагат така, както него 
вите основатели са форму
лирали. Ленин в тази тео
рия пристъпва творчески, в 
нея вижда ключа за разби
ране на икономическото и 
политическо положение на 
Русия. Не се задоволява са
мо с тълкуване на марксиз
ма, но съгласно с конкрет
ната историческа обстанов
ка го обогатява и развива. 
В него намггра вдъхновение 
и солиден научен л1етод, но 
не и готови рецепти за про- 
учаваие и изменение на дей 
ствителността. Счита, че същ 
ността на марксизма в него 
вото съобразяване с факти
те и практиката и често пов 
гаря Енгелсовата мисъл че 
марксизмът не е догма, но 
ръководство за акция. Сочи 
па това, че пренебрегване 
па този аспект значи уншцо 
жаване на „живия дух" на 
марксизма, подкоповане на 
диалектиката, 
ща теоретическата му осно
ва. Макар като относително 
млад написва забележител
ни произведения и научни 
трудове, Ленин не е кабине
тен учен, който се занима- 

разсъждения по абстра 
ктии проблеми. Тематиката 
на неговото научно творчес 
тво определят преди всичко 
интересите на революцията, 
на която служи.

образложението на истори
ческата роля на пролетари
ата, като гробокопач на ка
питализма и създател на но 
ва, социалистическа 
ма.

В РУСИЯ ПРОНИКВА 
МАРКСИЗМЪТ ...знак на протест написва до 

ректора: „Считайки, че ня
ма повече условия за 
следване, моля да ме отчис
лите от списъка на студенти 
те ...“ Веднага като деен у- 
частник на студентското съ
брание бива арестуван, а 
след три дни по-късно в зат 
ворена кола, придружен от 
полицаи интерниран в село 
Кокушкино.

Може би никога в живота 
си, припомня си по-късно 
Ленин, никога не е толкова 
много и систематически чел, 
както тази година в изгнан- 
ство. Трудно е да се набро- 
ят имената на вързопите 
списания, всички произведе
ния на руската класическа 
литература, особено Некра- 
сов, след това неговите лю
бими автори — революцион 
ни демократи, критици и ли 

Добролюбов и Чер 
— които тогава

мое
Докато в Русия се разпла- 

щат с народничеството, в Е в 
ропа по това време кръ>ки 
„призракът на комунизма". 
На руска територия, 
и разкъсана, селска и проле 
тарска, сигурно закрачва ма 
рксизмът. Дори и в малки-

систе-

Голям интерес предизвик
ва доклада на 22-годши- 
пия Ленин за Марксовата 
Беда на филозофията. 

Ленин в остра полемика са-

кална

тератори 
нишевски 
Ленин прочита. Особено бил 
въодушевен от романа 
Чернишевски „Какво да 
прави?". Тази фасцинантна 
книга, в която великия мис 
лител ползвайки художестве 
на форма, изказва социали
стическите си идеи, Ленин 
препрочита пет пъти.

След иитернацията 
в Казан,

на
се 1РЩ След идването в Петрог- 

рад Ленин бива на свобода 
нещо повече от две години, 
около 14 месеци прекарва в 
петрогр адския затвор, за да 
бъде след това интегриран 
в Сибир на три години. За

съставлява-
■0■чЛенин

като *ч 0се завръща 
възнамерява да продължи 
следването си 
факултет, но властите не му 
разрешават. Една година по 
-късно му се разрешава да 
полага изпити като задочен

щ
на правния

тези шест и половина годи
ни, до непълните си 30 годи 
ни, Ленин израства в ръко
водеща личност на руския 
пролетариат и се афирмира 
като един от най-образова- 

годииа в Петроград ните руски марксисти.

ва с
Владимир Илич Ленин

моувсрспо и аргументирано 
защитава марксизма. След 
известно време от нем
ски той превежда Комуни
стически манифест и този 
ръкописен превод 
по нелегалните групи ие са
мо в Самара, но и извън 
нея. Ленин организира пър-

те провинциални градчета 
се проучават произведения
та на Маркс и Енгелс. Ле
нин грижливо студира обем 
ния Марксов КАПИТАЛ, им 
пресиониран с дълбокия ама 
лиз па капитализма, от сил- 
ната аргументация 
на победата на социализма,

студент. Само за две години 
той завършва право, 
най-добър в коколението си. 
По-късно съ« семейството си 
живее в Самара, където ра
боти като адвокатски

като
През един августовски ден 

1893
допътува младият Владимир 
Уляиов. Два дни след идва
нето е зарегистраран

кръжи па

в полза (СЛЕДВА)катоста
жант.

Страница И
БРАТСТВО * 18 ЯНУАРИ 1974



— Точно толкова. Е- 
дии месец в работа. Оста 
налото време търсих ку
пувач.

В ЧАСОВЕ ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКА
ма — нийе гребе негде 
да заколйемо това вре- 
менце. Мисли си народ 
— голем ашлякор смо. 
А не йе! Я, погледай кво 
пиемо. Точимо се със со
кове, с кока-колу, с ка- 
ветия. Ьелнерете ич не 
ни обичаю и орате дека 
само местата заузимамо. 
Ама кво да праимо — 
кажи ми? Куде да се де- 
вамо вечер. Вийе сте има 
ли седенье, тлайе, а нийе 
и това немамо. . .

И све нещо ме клюца: 
истина ли нема место за 
ньи? Толкова презне 
иже, поганци се гоне из 
ньи, а за младинюту да 
нема место?

Ху/цьр
1д0Яа

Келнер пита своя коле
га:

— Защо ис е получил още 
поръчаното ядене. А тво-— Мамо, днес учител

ят ме похвали пред целия 
клас!

— Какво каза, синко?
— Рече: „Вие всички 

сте магарета, а Джокица 
най-го лямото

ят?

— Моят го получи.

МЛАДИНЯ Двама приятели се сре 
щат иа улицата:

— Здравей, Панчо, от
кога не сме се виждали. 
Защо не обдяваме заедно 
и така да отпразнуваме 
срещата?

— Очарован съм, прия
телю !

— Много добре ... То
гава обади се в къщи и 
кажи на жена си да при
готви за трима. ..

Кико да не идемо по ка- 
венее ка вече двайесе го 
дине тражимо омладинс- 
Ьи дом. Тражимо, тражи 
мо, па дигомо руье. Не ви 
диш ли за пензионерйете 
найде место а за нас ка- 
жу — нема. Е па ка не-

Реко йедну вечер на 
бабуту дека че излезнем 
малко да Се видим с на- 
бурлийе и да си поора- 
тимо ус кавенце. Она са
мо ме скоси с поглед, а 
това требеше да ми зна
чи да не се напийем.

Излезо я у царибродску 
ту чаршийу и гледам — 
нигде жива душа. „Бре 
кво праи тия народ тол
кова рано — бълскам гла 
ву я — не су легли бе- 
лНим с кокошьете? “ 

Айде, помисли си, че 
минем из кърчмете — 
може да су тамо. И не 
се излъга: у „Балкан” иг 
лу да върльиш нема на- 
земи да падне. Ама чо
век ка позагледа све мла 
диня. „Бре мислим си 
нещо я, оно и нийе смо 
били аджамийе, ама по 
кърче не смо се завира
ли. Айде бийем я главу 
понатамо може зарад пе-

Ескимос, чакайки своя
та годеница, изважда те
рмометър от джоба си и 
казва:

— Ако не дойде до ми 
нус десет, тръгвам си!

Маича

ТОВА Е ПО-СИЛНО ОТ МУЗИКАТА
Две приятелки разгова-

Аз обикнах и онова грознато- 
вато животинче 
котка Кити, която непрекъснато се 
мотаеше в краката му и понякога 
дори ме дращеше.

Аз разлюбих всичко, което 
обичах, и обикнах всичко, което 
харесваше той.

Аз разлюбих симфониите на 
Моцарт и обикнах песните на лю
бимия ми композитор Магомаев. 
Обикнах и стенни гоблени сърни.

Аз обикнах одеколона „Ши- 
пър“, фигурно пързаляне, диспути 
те за любовта и дружбата, разход
ките с лодка в градския парк. Оби 
кнах навика да ям семки в киното 
и да оглеждам от глава до пети ми 
наващите по улицата.

Аз се радвах на неговите ра
сата му, мъката му, сапуна му, очи 
те му, четката и пастата за зъби. ..

И някак си по инерция, мигно
вено и безкрайно, просто и безум
но поетично и възвишено обикнах 
началника му.

А него забравих.
А о вие сте мъж, ще разбере-

Това е по-силно от музиката. 
Ако вие сте мъж, ще ме раз-

рят:
— Моят мъж с години

те става все по-добър. На 
40 престана да пие, на 
50 остави цигарите, на

бялочерната
берете.

Аз го обикнах поетично и въз
вишено, просто и безумно, мигно- 
вее, улицата, на която беше къщая 
вено и безкрайно.

55 престана да се заглеж 
да по жените, а сега на 
60 изрязва детските кар
тинки от вестниците . ..

Аз обикнах града, в който жи
та му, стълбището, обсипано с ха
ртийки и водещо към квартирата 
къщата му, отрупана с пощенски 
ум. Обикнах входните врата на 
кутии и звънци. Обикнах собстве
ниците на тези кутии и звънци, 
всички съседи на това неповтори
мо общежитие, в което той заемаше 
една от единадесетте стаи.

Аз обикнах неговата съседка

валНуту да су тука.
Улезо после у „Блед”, 

па у мотелат — а оно са- 
Алалем я

Писателят носи нов 
сценарий на режисьора. 
Последният, след като го 
прочита внимателно, въз
кликва:

— Намирам го доста 
добър, но малко объркан. 
Оправете го, така че да 
го разбира и най-големи- 
ят идиот.

— Извинете, кое не ра 
збрахте? — пита благо 
писателят.

мо младиня. 
съм погрешил — пребая 
си наум. -— Ама дай да 
идем у пензионерското, 
оно му дойде ко бъшка, Алефина Павловна, голяма и до

бра.од кърчмете.
Ка улезо и тамо — са 

мо що ми се свет не зави. 
Наседала све йедна голу 

и играйу ли

Аз обикнах неговата съседка
Алефина Павловна, голяма и до
бра.

Аз обикнах и друг съсед — 
изобретателя Клочников, заедно с 
всичките му неродни патенти.

Аз обикнах Капиталина Рича- 
бабичка която

шерчетия 
домине — играю.

Не йстърпе и тещи при 
до при йедно да га пи- рдовна, възпълна 

прекарваше цялото си свободно 
време с четене на чужди писма.

там:
— Абре баин — заора 

туйем га — ама вийе мла 
.динята защо батисуйете 
златно време по кавене- 
те. У наше време 
ашлякорат по 
идеше.

Он се Обърну па ме по 
йзледа и теьи рече:

— Слушай бре, дърто!

те.
Това е по-силно от музиката, 

дости и слабеех с неговите слабо
сти.

Аз обикнах мустакатия старец 
Фикусов, неуморим търсач на ком 
пания за почерпка.

Аз обикнах неговата майка, 
бъфетчица в ж. п. — ресторанта, с 
нейните тянки устни и многоброй- 
ни шеги.

Художникът се обръща 
към своя приятел:

— За тази картина аз 
загубих 5 години от жи
вота си...

— Толкова много?

само 
кавене Аз обикнах неговите цигари, 

костюм, вратовръзка и сънища, ко
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